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SUNUŞ

Gücünü örgütlü üyesinden alan ve meslek çıkarları ile kamu yararı yaklaşımını birbirinden ayırmayan Odamız, üyele-
rinin güncel ihtiyaçlarına yanıt verebilmek ve Oda-Üye ilişkisini sağlıklı bir zeminde yürütebilmek için üye profilinin 
bilinmesini önemsemektedir. Oda örgütlülüğünün daha yüksek seviyelere taşınması, meslek alanlarımızın bilimsel 
standartlara uygun ve üyelerimizin beklentilerine karşılık gelecek şekilde düzenlenmesi bu yolla mümkün olacaktır.

Bu yaklaşımdan hareketle, TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, üyelerimizin güncel pozisyonları, çalışma 
hayatında yaşadıkları sıkıntılar ile mesleki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Oda örgütlülüğünün daha yüksek seviyelere 
taşınmasına hizmet edecek bir alan araştırması yapılmasına 2011 yılı içerisinde karar verilmiştir. Odamızın katılımcı 
anlayışına uygun biçimde, araştırmanın içerik ve kapsamını belirlemeye yönelik, araştırmanın hangi başlıklar altında 
yapılması gerektiğine ilişkin görüş ve öneriler ile anket çalışması örneklerinin Şubelerden istenmesinin ardından Profil 
Araştırması'nı organize etmek için bir Çalışma Grubu kurulmuştur. Şubelerimizden temsilciler ve Oda Merkez Yönetici 
ve çalışanlarından oluşan Çalışma Grubunda, Şubelerimizden gelen öneriler ışığında olgunlaştırılan anket sorularının, 
Oda üye dağılımına uygun bir örneklem üzerinden Türkiye ölçeğinde üyelerimize yöneltilmesi kararlaştırılmıştır.

Üye Profil Araştırması'nın anket soruları tamamlandıktan sonra Ankara’dan 49 Eskişehir’den 11 katılımcıyı kapsayan, 
sorular arasındaki tutarlılığı, anketin güvenilirliğini ve uygulama gerçekliğini test eden bir pilot çalışma gerçekleşti-
rilmiştir. Pilot çalışma, anket içeriğinde toparlayıcı yeni düzenlemeler yapılmasını sağlamanın yanında zorlu geçmesi 
kaçınılmaz olan uygulama sürecine dair ipuçları sunmuştur.

30 Mart 2011’de kararı alınan Üye Profil Araştırması'nın uygulama aşaması ve ön analizi yaklaşık bir yıl sürmüştür. 
Yarım kalan ve reddedilen anketlerle birlikte 74 ilde 1700 katılımcıya yüz yüze ulaşılmış, kriterlere uygun 1658 anketin 
verileri elektronik ortama aktarılmıştır. Tamamlanan anketler uzman bir ekip tarafından gözden geçirilmiş, hatalı ve 
eksik kısımlar üyelere tekrar ulaşmak suretiyle düzeltilmiştir. Anketlerin yüz yüze uygulanması ve verilerin elektronik 
ortama aktarılması yaklaşık üç ay sürmüştür. 

Araştırmanın son bölümünde veri setleri ilgili Oda Çalışma Grubunca değerlendirilmiş ve uzman akademisyenlerin 
de katkısıyla son halini almıştır.

Üye Profili Araştırması’na yön veren Çalışma Grubu üyelerimize, anketlerin uygulanma sürecinde çalışmaya sahip 
çıkan Şube Yönetim Kurullarımıza, araştırmanın farklı evrelerinde özveriyle görev alan genç arkadaşlarımıza, araş-
tırmamızın bilimsel çerçevede organize edilmesini ve kapsamlı bir rapor hazırlanmasını sağlayan değerli akademis-
yenlere teşekkür ederiz.

Üye Profili Araştırma Raporu’nun Oda çalışmalarında örgütümüze ve mühendis profili araştırmalarında kamuoyuna 
katkı sağlayacağına inanıyoruz.

	 TMMOB	Makina	Mühendisleri	Odası
 Yönetim Kurulu

	 Aralık	2013
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I. GİRİŞ 

Mühendislik, dilimize mühendis sözcüğünün kökü olan “hendese”den gelmiş, hesap üzerine kurulu 

bir meslek ve aynı zamanda bir düşünce sistematiğidir. Mühendislik çabasının kökeninde, bilimle 

elde edilen tüm bilgilerin akıl ve deneyim yoluyla sentezlere vararak insanlığa yararlı oluşumları 

yaratma gücü vardır.  

Mühendisliğe dair temel bakışı oluşturan bilimsel düşünce sistematiği, toplum faydasını merkeze 

alan yaklaşımlar ve aklın ve deneyimin öne çıktığı araştırmalar mühendislik açısından merkezi 

öneme sahiptir.  

Bu anlayışla tasarlanan çalışmanın ilk evrelerinde, bilimsel araştırmaların sürekliliği ilkesinden 

hareketle, Odamız ve TMMOB tarafından geçmiş yıllarda yapılmış araştırmalar incelenmiş, farklı 

dönemlere ait kıyaslama imkânı sunması da dikkate alınarak güncelliğini koruyan kısımlar ve temel 

yaklaşımlar uygun değişikliklerle kendisine yer bulmuştur. Aynı zamanda yabancı mühendislik, 

istihdamda toplumsal cinsiyet, değişen siyaset dinamikleri gibi birçok güncel konuda üyelerimizin 

görüşü alınarak, üye beklentilerinin Oda çalışmalarına yansıtılması ve meslek alanlarımızla ilgili 

geniş çaplı değerlendirmeler yapılması hedeflenmiştir. 

Geçmiş Yıllarda Yapılan Bazı Araştırmalar: 

1992–1993 yılları arasında İzmir Şubemiz tarafından mühendis kimliğinin belirlenmesine yönelik 

çok yönlü ve kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Anketin içeriğini üyelerin genel bilgileri, mesleki 

sorunlar, iş doyumu, Oda ile ilişkileri ve katılım isteklerinin belirlenmesi gibi sorular 

oluşturmaktadır.  

Araştırmada “tabakalı örnekleme” yoluna başvurulmuştur. Tabakalı örnekleme yöntemini diğer 

olasılık örnekleme yöntemlerinden ayıran özellik; ana kütlenin içindeki bütün elemanların belli 

özelliklere göre kendi içlerinde birbirlerine benzeyen birkaç gruptan, tabakadan oluşmasıdır.  

TMMOB, 2006–2007 yılları arasında “Türkiye’de Mühendis/Mimar/Şehir Plancısı Profil 

Araştırması” ismiyle bir çalışma yapmıştır. Bu araştırma; iş süreçlerindeki gelişmeler ile üyelerin 

mesleklerine, mesleki uygulama süreçlerine, Odalarına, TMMOB’ye, dünya ve Türkiye’ye ilişkin 

düşünce ve yaklaşımların incelenmesi amacını taşıyan kapsamlı bir çalışmadır.  

Anketler, Odaların kayıtlarından hareketle “sistematik tesadüfi örneklem” tekniğine göre 

hazırlanmış ve araştırmanın sonuçları 2009 yılında rapor halinde yayımlanmıştır. 

Bu çalışmaların dışında, Ali Artun’un “Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü” ve Ahmet Haşim 

Köse-Ahmet Öncü’nün “Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik-Türkiye’de Mühendisler, 

Mimarlar” isimli alana yönelik araştırmalara yol gösterecek nitelikteki çalışmalarını da burada 

anmak gerekir. 

Araştırma Yöntemi ve Bazı Detaylar: 

Şubelerimiz ve bunlara bağlı temsilciliklerde bulunan üye sayısını veri alan ve Türkiye genelindeki 

üye yoğunluğunu temsil edecek güçlü bir örneklem oluşturulurken, lisans ünvanlarına göre çeşitlilik 

gösteren meslek disiplinleri sınıflandırılmış ve örneklem içerisinde Makina Mühendisleri, 

Endüstri/İşletme Mühendisleri,  Uçak/Havacılık ve Uzay Mühendisleri ile Oda Üyesi Diğer 

Mühendislik Disiplinleri olarak dört kategoride kendisine yer bulmuştur. 

Üyelerimize yönelik profil araştırması, içerik açısından birbirini tamamlayan, fakat kapsam 

açısından iki farklı düzeyde gerçekleştirilecek bir saha çalışması olarak tasarlanmıştır. İçerik 

bakımından araştırmanın ilk düzeyi, üyelerin sosyo-ekonomik niteliklerini, demografik özelliklerini, 

eğitim geçmişlerini, Odaya dair görüş ve eğilimlerini açığa çıkarmaya çalışan soru modüllerinden 
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oluşmuş, sözcüğün dar anlamıyla bir profil çalışması niteliğindedir. İçerik bakımından araştırmanın 

ikinci düzeyi bu profil çalışmasına ek olarak, önceden genel olarak mühendisler ve özel olarak 

MMO üyeleri hakkında yapılmış bazı araştırmaların bulgularıyla karşılaştırmalı olarak 

tanımlanmıştır. Günümüzde üyelerimizin dünyayı nasıl kavradıkları ve dünya üzerinde nasıl etkide 

bulunduklarını çözümlemeyi hedefleyen soru setleri içermektedir. Böylelikle, MMO üyelerinin 

sosyo-ekonomik ve politik özelliklerini betimleyen çok geniş çerçeveli ve yatay bir profil analizinin 

yanı sıra üyelerimizin dünyayı nasıl anlamlandırdıkları ve kendilerini nasıl konumlandırdıklarını 

soruşturan ayrıntılı ve dikey bir çalışma bir arada yürütülmüştür. 

Sorular, araştırmanın ilk düzeyi için, aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde oluşmaktadır: 

 Demografik bilgiler 

 Eğitim geçmişi 

 Ekonomik durum 

 Çalışma ilişkileri 

 MMO ile ilişkiler 

 MMO ile ilgili kanaatler. 

İkinci düzeyde ek olarak şu başlıklar altında sorular sorulmuştur: 

 Mesleğin niteliğine dair görüşler 

 Politik eğilimler ve ilgiler 

 Siyasete katılım. 

Anket çalışmasının kapsamı; araştırma içeriğinin gereklerine uygun olarak, erişilebilir durumdaki 

Oda üyesi mühendislerin oluşturduğu evrenden seçilmiş örnekleme göre belirlenmiştir. MMO 

üyelerini temsil edecek örneklem oluşturulurken sapma düzeyi olabildiğince düşük ve uygulama 

açısından rasyonel dayanaklara sahip üye sayısına ulaşmayı sağlayacak makul büyüklükteki 

araştırma talebi dikkate alınmıştır.  

Buna göre, ilk olarak %95 güvenilirlik ve %2,5 örneklem hata oranıyla erişilebilir durumda olan 

üyelerden oluşan 63.758 kişilik bir nüfusu temsil edecek şekilde 1500 kişi büyüklüğünde bir 

örneklem hesaplanmıştır. Buna, verilerin toplanması ve/veya işlenmesi sırasında yapılacak 

muhtemel hataların, örneklemin temsil kabiliyetini azaltması riskini telafi edebilecek şekilde %10 

oranında bir ekleme yapıldığında, toplam örneklem büyüklüğü 1650 olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

örneklem, araştırmanın içerdiği tüm soru modüllerinin yüz yüze uygulandığı üye sayımızı temsil 

etmektedir.  

Bu örneklem, şube, branş ve cinsiyet ölçütlerine göre dağıtıldığında 74 ilde 1650 katılımcıya anket 

uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yürütülen detaylı tartışmalar sonunda oluşan anket soruları 

8 bölüm ve 118 sorudan oluşmaktadır. Bunlar; 

A- Genel Kişisel Bilgiler 

B- Öğrenim Süreci 

C- Meslek Hayatı 

D- Çalışma Hayatı 

E- İş Arayanlar 

F- Ekonomik Düzey ve Yaşam Standardı 

G- Odaya Dair Görüşler 

H- Siyasete Dair Görüşler 

şeklindedir. 
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II. MÜHENDİSLERİN TOPLUMSAL KONUMU VE SİYASAL 
DÜNYASI 

Mühendislerin siyasal yönelimleri ve mühendislerin üye olduğu meslek kuruluşlarının onları temsil 

yeteneği gibi konular üzerinden Türkiye’deki demokratik kitle örgütleri içinde en aktiflerinden biri 

olan MMO’nun bu araştırması, TMMOB’ye karşı saldırıların arttığı bir dönemde Oda üyesi 

mühendislerin siyasal kimliğine dair önemli veriler sunmaktadır. Hükümet bir yandan meslek 

kuruluşları hakkında onların gücünü kırmak üzere yaptığı yasal düzenlemeleri uygulamaya koymaya 

çalışırken bir yandan da bunun ideolojik siyasi zeminini hazırlamak için uzun bir zamandan beri 

uğraşmaktadır. 2009 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporunun yanı sıra 

Liberal Düşünce Topluluğu’nun, Ömer Çaha, Atilla Yayla ve Yusuf Şahin tarafından 2011’de 

hazırlanan Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Kamuoyu Araştırması adlı 

raporu bunun önemli örneklerinden biridir. Bu raporda TMMOB ‘ideolojik-siyasi’ bir örgütlenme 

tarzına sahip olarak sunulmakta, siyasi olmak açıkça olumsuzluk olarak tanımlanmakta, 12 Eylül’ün 

demokratik kitle örgütlerine getirdiği yasaklar savunulmaktadır.  

Bu raporlardaki liberal/neoliberal ideolojik-siyasi amaçlılık bir yana, mühendisin düşünsel dünyasını 

yaran toplumsal gerçeklik ve ikiliklerin onların siyasal dünyalarına yansımayacağını söylemek 

mümkün değildir. Yaratıcılık ve uygulayıcılık, özerklik ve bağımlılık, entelektüellik ve teknisyenlik 

gibi belirlenimler dolayımıyla mühendisler belli pozisyonlar tutabilmektedir. Bununla birlikte 

Türkiye’deki mühendislerin ve mimar mühendis örgütlenmelerinin özgün bir tarihi vardır. Örneğin 

Ahmet Haşim Köse ve Ahmet Öncü, “Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik-Türkiye’de Mühendisler, 

Mimarlar” adlı çalışmalarında TMMOB’yi 1980’e kadar üç farklı dönemde ele almıştır: Kapitalist 

kalkınmacı teknisyenler dönemi (1954–1965), toplumsal eleştirici bağımsız kalkınmacılar dönemi 

(1965–1973), toplumsal eylemci bağımsız kalkınmacılar dönemi (1974–1980). Nilüfer Göle’nin 

“Mühendisler ve İdeoloji” çalışması da 1970’leri ‘profesyonellikten devrimciliğe’ başlığıyla ele 

almaktadır. Mutlu Arslan’ın “Yapıcının Türküsü” adlı İMO üzerine yaptığı çalışma daha bütünlüklü 

bir dönemlemeyi, Türkiye tarihinin önemli dönemeçleriyle birlikte sunmaktadır: 1930’larda devlet 

bürokrasisiyle iç içe geçmiş kalkınmacı bir anlayış, 1950’ler ve 60’ların sonlarına kadar meslekçi bir 

anlayış (ki bu Odaların kurulduğu döneme denk düşer), 1970’lerde toplumsal mücadelelerle 

bütünleşmiş bir anlayış ve 80 sonrasında meslekçilik ile demokratik kitle örgütü vasfı arasında bir 

konum. Arslan, ayrıca TMMOB’nin 1970’lerin ortalarından itibaren mühendislerin sendikalar 

içerisinde örgütlenme talebini 1980’e kadar gündeminde tuttuğunu da belirtmektedir. Kısaca 

1970’lerin dünyası Türkiyeli mühendislerin siyasal bilincinde önemli kurumsal bir etki bırakmıştır. 

Diğer yandan özellikle 1990’lı yıllarda TMMOB’ye öncülük eden kadroların 1970’li yıllarda olduğu 

gibi, TMMOB’nin sınıfsal toplumsal mücadelelerle bütünleşmiş çizgisini belirgin kıldığını ve 

Birliğin mesleki demokratik bir kitle örgütü olma hüviyetinin sürekliliğini tesis ettiğini söylemek 

gerekir.  

12 Eylül darbesi ve 1982 anayasası tüm toplum kesimlerini siyasetten uzaklaştırmak için büyük bir 

baskı rejimi kurmuş, mühendisler ve mühendis örgütleri de bundan bir hayli etkilenmiştir. 

Anayasa’nın ilk halinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının mesleklerinin dışında, 

hatta mesleklerinin siyasi ve kamusal boyutları da düşünülürse meslekleriyle de ilgili bütün 

faaliyetler yasaklanmıştır. Türkiye ekonomisi tam bir teknokrat kafasıyla ve anti-demokratik, baskıcı 

bir ortamda neoliberal rüzgâr altında yeniden şekillendirilirken, TMMOB’nin kamusal konularda söz 

alması ve özellikle 90’lardan itibaren çalışmalarında kamu yararını ön planda tutması, 

meslektaşlarının yürüttüğü mesleki hizmetlerin kamusal-toplumsal boyutlarına vurgu yapması, 

neoliberalizme karşı mücadele, özelleştirme karşıtı mücadele, sanayi, tarım, kent, gıda, enerji, 

maden, çevre vb. alanlardaki mücadele içinde gerçekleşmiştir. Araştırmada bugüne dair siyasal 

bilinç bakımından sonuçları incelenecek olan bu mücadelelerin ardından TMMOB’nin mesleğe dair 
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gelişmeler ve toplumsal sorunlarda kamusal sorumluluk göstermeye devam ettiği, toplum 

kesimleriyle bağını güçlendirdiği görülmektedir.  

2000’ler Türkiye siyaseti açısından önemli bir kırılmaya sahne oldu. AKP’nin 2002 seçimlerinden 

bu yana süren on bir yıllık iktidarı, AKP öncesi siyasi yelpazeyi ve bu siyasi yelpazedeki figürleri 

önemli ölçüde değiştirdi. Bu da elbette araştırmamızdaki sorulara yansıdı. Örneğin güncel siyasi 

literatüre yeni dâhil olan ‘askeri vesayet’ kavramı araştırmada yerini aldı. Yine ‘hukukun 

siyasallaşması’ sorunu eskisinden çok daha fazla bir biçimde kendini hissettirdi. AKP’nin özellikle 

son beş yılı ülke siyasetine büyük bir hesaplaşma olarak yansıdı ve bu hesaplaşma siyasi davalarla 

gündeme oturdu. Dalga dalga gelen davalar, siyasi hesaplaşmanın hukuk makinesi içinde 

görüldüğünün ve görüleceğinin işareti oldu. Ayrıca bundan on beş yıl önce önemli bir sorun olarak 

görülebilecek olan koalisyon hükümetlerinin yerini de bir sorun olarak ‘aşırı güçlü ve 

dengelenmemiş bir hükümetin varlığı’ aldı. Doğal olarak söz konusu siyaset olduğunda sorunları 

adlandırmada kullanılan dil de önem kazanmaktadır. Örneğin aynı meseleleri tarif ederken siyasal 

yelpazenin bir tarafında ‘Kürt sorunu’ diğer tarafında ‘terör ve şiddet sorunu’ ifadeleri 

kullanılmaktadır. Benzer biçimde aynı meseleyi bir taraf ‘laikliğe yönelik tehditler’ olarak 

adlandırmaktayken diğeri ‘türban yasağı’ olarak adlandırmaktadır. Araştırma bu tür konuları 

‘adlandırma’ ve siyaset ilişkisini de dikkate almıştır.  

 

II.I Mühendisler ve Kamucu Anlayış 

Araştırmanın önemli sonuçlardan biri kamucu anlayışın mühendislerin önemli bir çoğunluğunda 

hâkim olmasıdır. Özelleştirmelerin çok uzun süren kamu karşıtı kampanyalarla birlikte 

sürdürüldüğünü, TMMOB’nin özelleştirmelere karşı aldığı tavrın mühendislerin bu kamucu 

duruşlarını desteklediği söylenmelidir.  

 
Tablo 1. Mühendislerin Özelleştirme Uygulamalarının Sonuçları Hakkındaki Algıları 

“Özelleştirme uygulamalarının sonuçları hakkında düşüncelerinize en yakın bulduğunuz seçenek” 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Özelleştirmeler, ulusal ekonomiyi 
çökertmiş, bizi dışa bağımlı hale 
getirmiştir 

511 30,8 31,6 31,6 

Özel sektöre devredilen kurumlar 
daha verimli çalışmaya başladı 449 27,1 27,8 59,3 

Kamu yararı açısından 
özelleştirilen bazı kurumların 
yeniden devletleştirilmesi 
gerekmektedir 

405 24,4 25,0 84,3 

Özelleştirmeyle devlete gelir 
sağlanması ekonomik açıdan 
yararlı olmuştur 

134 8,1 8,3 92,6 

Fikrim yok 119 7,2 7,4 100,0 

Toplam 1618 97,6 100,0   

Kayıp Veri Sistem 40 2,4     

Toplam 1658 100,0     
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Tablo 1'de izlenebileceği gibi Oda üyesi mühendislerin yüzde 31,6’lık bir kesimi doğrudan 

özelleştirmeye karşı bir tavır sergilemekte ve kamucu bir tutum almaktadır. Buna ek olarak yüzde 

25’i özelleştirilen bazı kurumların kamu yararı adına devletleştirilmesini savunmaktadır. Bu iki tavır 

özelleştirme karşıtlığı başlığı altında birleştirildiğinde Oda üyesi mühendislerin yarısından fazlasının 

doğrudan bu tavırda olduğunu söyleyebiliriz. Daha da önemli olanı özelleştirme propagandasının 

odağını oluşturan kamu kurumlarının özel işletmelere göre verimsizliği düşüncesi, mühendislerin 

yalnızca yüzde 27,8’lik bir kesimince ilk elde savunulmaktadır. 

Bu görüşleri, soruya yanıt veren Oda üyesi mühendislerin çalıştıkları iş yerinin niteliği ile 

çaprazladığımızda daha ilginç bir sonuç da çıkmaktadır. Tablo 2’de görülebileceği gibi özelleştirme 

yanlısı bir politikayı savunan mühendisler, yoğun olarak bağımsız çalışan/işveren kategorisinde yer 

almaktadır. Özelleştirmeye en çok karşı çıkanlar da özel sektörde ücretli çalışanlardır. Bu kategoride 

soruya yanıt verenlerin yalnızca yüzde 22,6’sı özelleştirmelerin ‘verimli’ olduğu görüşünü dile 

getirirken, yüzde 30,9’u özelleştirmelere doğrudan karşı çıkmış, yüzde 30’u da özelleştirilen bazı 

kurumların kamu yararı için devletleştirilmeleri gerektiğini savunmuştur. Özel sektör çalışanlarının 

bu tutumunu özel sektördeki çalışma koşullarını ve verimlilik konusundaki deneyimlerini dikkate 

alarak verdiklerini söyleyebiliriz. Kamuda ücretli çalışanlar da bağımsız çalışan/işveren 

mühendislere göre daha çok özelleştirme karşıtı tutum almışlardır. Kamuda ücretli çalışan 

mühendislerin yüzde 50’den fazlası özelleştirme uygulamalarına ulusal ekonomiyi çökerttiği ve 

kamu yararı gözetmediği gerekçeleriyle karşı çıkmışlardır. Ücretli çalışanlardaki bu tutumdan, 

özelleştirme uygulamalarının emeğin zararına işlemiş olduğu algısını çıkarmak mümkündür.  

 
Tablo 2. Özelleştirme Uygulamalarının Sonuçlarının Çalışılan İş Yerinin Niteliğine Göre Farklılaşması 

“Özelleştirme uygulamalarının sonuçları hakkında 
düşüncelerinize en yakın bulduğunuz seçenek” 

Çalıştığınız İş Yerinin Niteliği Bağımsız 
Çalışan/İşveren 

(%) 

Ücretli 
(Kamu) 

(%) 

Ücretli 
(Özel Sektör) 

(%) 

Özelleştirmeler, ulusal ekonomiyi 
çökertmiş, bizi dışa bağımlı hale 
getirmiştir 

25,2 32,1 30,9 

Özel sektöre devredilen kurumlar daha 
verimli çalışmaya başladı 

32,7    29 22,6 

Kamu yararı açısından özelleştirilen bazı 
kurumların yeniden devletleştirilmesi 
gerekmektedir 

24,9 23,7               30 

Özelleştirmeyle devlete gelir sağlanması 
ekonomik açıdan yararlı olmuştur 

 9,9               7,3  9,5 

Fikrim yok 7,2 7,9    7 

Toplam  100,0  100,0  100,0 

 

Bu konuda sorulan bir başka soru, mühendislerin özelleştirme ve piyasalaşma algılarını daha da 

berrak bir biçimde ortaya koymaktadır (Tablo 3). Oda üyesi mühendislerin yüzde 90’ı ‘toplumsal 

refahın artırılması için kamusal ve planlı bir ekonomi politikasının gerekli olduğu’ yönünde olumlu 

görüş belirtmiştir. Kararsızlar çıkarıldığında tersini düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 4’tür. Tablo 3, 

mühendislerin kamucu bir anlayışı sürdürdüklerini net bir biçimde ortaya koymaktadır.  
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Tablo 3. Mühendislerin Toplumsal Refahın Artırılması İçin Kamusal ve Planlı Bir Ekonomi Politikası 

Hakkındaki Algıları 

“Toplumsal refahın artırılması için kamusal ve planlı bir ekonomi politikası gereklidir.” 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Hiç katılmıyorum 25 1,5 1,5 1,5 

Kısmen katılmıyorum 36 2,2 2,2 3,8 

Kararsızım 73 4,4 4,5 8,3 

Kısmen katılıyorum 380 22,9 23,6 31,9 

Çok katılıyorum 1099 66,3 68,1 100,0 

Toplam 1613 97,3 100,0   

Kayıp Veri Sistem 45 2,7     

Toplam 1658 100,0     

Oda üyesi mühendislerin meslek alanlarını doğrudan ilgilendiren işçi sağlığı ve iş güvenliği 

konusunda da açık bir kamucu tavır aldığını görmekteyiz (Tablo 4). Türkiye’de özellikle son 

dönemde ölümlü iş kazalarındaki büyük artış kamuoyunun dikkatini bu alana yoğunlaştırmış, yeni 

çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'na da bu sorun bakımından ciddi eleştiriler yöneltilmiştir. Oda 

üyesi mühendislerin ilgili soruya verdikleri yanıtta kamusal sorumluluklarını öne çıkarmışlardır. 

Tablo 4’te de görüleceği gibi mühendislerin yüzde 95’inden fazlası çalışma hayatında işçi sağlığı ve 

iş güvenliğinin esas alınması gerektiğini düşünmektedir.  

 

Tablo 4. Çalışma Hayatında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Dair Algı 

“Çalışma hayatında işçi sağlığı ve iş güvenliği esas alınmalıdır.” 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Hiç katılmıyorum 7 0,4 0,4 0,4 

Kısmen katılmıyorum 7 0,4 0,4 0,9 

Kararsızım 38 2,3 2,4 3,2 

Kısmen katılıyorum 188 11,3 11,7 14,9 

Çok katılıyorum 1369 82,6 85,1 100,0 

Toplam 1609 97,0 100,0   

Kayıp Veri Sistem 49 3,0     

Toplam 1658 100,0     

 

 

II.II Türkiye Siyasetinin Sorunları ve Mühendislerin Konumlanışları 

Mühendislik, siyasal bir kapsayıcılık ve bu kapsamda birliktelik sağlayacak bir kategori olarak 

değerlendirilemez. Fakat hem mühendisin içinde yer aldığı çalışma yaşamının hem de mühendisliğin 

belirlediği dünya algısının etkisiyle belli konularda bazı yakınlaşma beklenebilir. Yukarıda, 

özelleştirme konusunda tespit ettiğimiz kamucu yaklaşım böyle düşünülmelidir. Ne var ki Türkiye 

siyasetinin güncel sorunlarına yaklaşımda mühendisler arasında önemli kutuplaşmaların olduğunu da 

görmekteyiz.  
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Bu alt bölümde ele alacağımız veriler, AKP’nin iktidarda olduğu son on bir yılda ortaya çıkan 

siyasal sorunları, siyasal yelpazenin bütün kanatları açısından anlamlı olabilecek sorulardan yola 

çıkarak elde edilmiştir. Sorunlara ve iktidarın bu sorunlara yönelik adımlarına mühendislerin 

yaklaşımını belirlerken sorunların adlandırılmaları önem taşımaktadır. Bu konuda siyasal tutumların 

farklılığı, kişinin doğduğu ve yaşadığı bölgelerin farklılığı gibi faktörler önem taşımaktadır.  

 
Tablo 5. Türkiye'nin Karşı Karşıya Olduğu Üç Ana Sorun-Önem Sırasına Göre (Birincisi) 

 Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

 İşsizlik 407 24,5 25,7 25,7 

G
eç

er
li 

Aşırı güçlü ve dengelenmemiş bir 

hükümetin varlığı 
278 16,8 17,6 43,3 

Terör ve şiddet olayları 190 11,5 12,0 55,3 

İnsan hakları ve demokratikleşme 128 7,7 8,1 63,4 

Kürt sorunu 127 7,7 8,0 71,4 

Laikliğe yönelik tehditler 87 5,2 5,5 76,9 

Hukukun siyasallaşması 77 4,6 4,9 81,8 

Siyasi kadrolaşma 41 2,5 2,6 84,4 

Yoksulluk 37 2,2 2,3 86,7 

Bölünme tehdidi 32 1,9 2,0 88,7 

Sosyal devletin zayıflaması 26 1,6 1,6 90,3 

Siyasi yozlaşma/Kirli siyaset 26 1,6 1,6 91,9 

Ülkenin kötü yönetilmesi 25 1,5 1,6 93,5 

Yolsuzluk 24 1,4 1,5 95 

Askeri vesayet 12 0,7 0,8 95,8 

Türban yasağı 6 0,4 0,4 96,2 

Uluslararası ilişkilerde eksen kayması 4 0,2 0,3 96,5 

Diğer 39 2,4 2,5 99,1 

Hiç 15 0,9 0,9 100,0 

Toplam 1581 95,4 100,0   

Kayıp 
Veri 

Sistem 77 4,6     

Toplam 1658 100,0     

 

Tablo 5'te görüldüğü gibi, 2011 yılında mühendislerin birinci sıraya yazdıkları sorunların başında 

‘işsizlik’, ‘aşırı güçlü ve dengelenmemiş bir hükümetin varlığı’ ile ‘terör ve şiddet olayları’ 

gelmektedir. Burada dikkat çeken; ‘aşırı ve dengelenmemiş bir hükümetin varlığı’ konusundaki 

tutumdur. Kamuoyu yeni anayasa tartışmaları, kuvvetler ayrılığı ve başkanlık sistemi gibi konular 

üzerine yoğunlaşmışken hükümetin dengelenmemiş niteliğine bu vurgu ayrıca anlam taşımaktadır.  
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Türkiye'nin doğu illerinde doğan mühendislerin yanıtlarına baktığımızda, özellikle BDP’nin oy 

oranının fazla olduğu bölgelerde doğanlar tarafından bu soruya verilen yanıtların anlamlı bir 

değişikliğe uğradığını görmekteyiz. İşsizlik yine birinci sıradaki yerini korumaktayken, ardından 

Kürt sorunu gelmekte ve aşırı güçlü ve dengelenmemiş bir hükümet sorunu da onu takip etmektedir.  

 
 

Grafik 1. Kürtlerin Yoğun Olarak Yaşadığı Bölgede Doğan Oda Üyesi Mühendislerin  

En Yüksek Oranda Birinci Önemde Gördüğü Sorunlar
1
 

İşsizlik Kürt Sorunu Aşırı Güçlü ve 
Dengelenmemiş Bir 
Hükümetin Varlığı 

% 26,7 % 22,7 % 18,7 

 

İşsizlik Kürt Sorunu Aşırı Güçlü ve 
Dengelenmemiş Bir 
Hükümetin Varlığı

 

Aynı karşılaştırmayı doğulan değil yaşanılmakta olan il’e dayanarak yaptığımızda Kürt sorununun 

en önemli sorun olarak algılandığını görmekteyiz. Grafik 2’de görülebileceği gibi en önemli sorun 

sıralamasında birinciliği ‘Kürt sorunu’ yüzde 36’lık bir oranla almakta ‘işsizlik’ ve ‘insan hakları ve 

demokratikleşme sorunları’ onu takip etmektedir. Türkiye’deki Oda üyesi mühendislerin geneli ile 

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde doğan ya da yaşayan mühendislerin sorunlara bakışında 

işsizliğin en önde gelen sorunlardan biri olduğu açıktır.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 İller: Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Adıyaman, Ağrı. 
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Grafik 2. Kürtlerin Yoğun Olarak Yaşadığı Bölgede Yaşayan Oda Üyesi Mühendislerin  

En Yüksek Oranda Birinci Önemde Gördüğü Sorunlar 

 

Kürt Sorunu İşsizlik İnsan Hakları ve 
Demokratikleşme 

Sorunları 

% 36 % 24 % 16 

 

 

Bununla birlikte en göze çarpan fark, en önemli sorunlar arasında birinci olarak işaretlenen sorunlar 

içinde Türkiye genelinde ‘terör ve şiddet olayları’ ilk üçe girmişken Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı 

bölgede doğan ya da bu bölgede yaşayan Oda üyesi mühendislerin, sorunu hem daha önemli 

görmeleri hem de ‘Kürt sorunu’ olarak adlandırmalarıdır. Kürt sorunu bölgede yaşayan Oda üyesi 

mühendisler için birinci önemde, bölge doğumlu Oda üyesi mühendisler için işsizlikten sonra ikinci 

önemde sorun olarak algılanmaktadır. Yine bu bölgede yaşayan Oda üyesi mühendisler insan hakları 

ve demokratikleşme sorunlarını en çok önemseyen gruptur.  

Siyasal yelpazeyi belirleyebilmek bakımından Oda üyesi mühendislerin okudukları gazeteler ile 

siyasal ve sosyal sorun algılarını karşılaştırmak anlamlı sonuçlar vermektedir. Okunan gazetelere 

baktığımızda mühendislerin büyük bir bölümünün “merkez medya”yı takip ettiğini görüyoruz. Oda 

üyesi mühendislerin yarısına yakını, bu araştırma yapıldığı sırada ağırlıklı olarak “merkez medya” 

olarak gruplandırılabilecek olan Hürriyet, Milliyet ve Habertürk gazetelerini takip etmektedir. 

Yaklaşık yüzde 17’si Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Özgür Gündem gibi muhalif dili ağır basan 

gazeteleri takip ederken yaklaşık yüzde 16’sı da hükümete yakın Sabah, Zaman, Star, Taraf, Yeni 

Akit, Yeni Şafak gibi gazeteleri izlemektedir. 

 

 

 
 



TMMOB MMO ÜYE PROFİLİ ARAŞTIRMA RAPORU 

 

  
10 

  
  

Tablo 6. Mühendislerin Takip Ettiği Gazeteler 

“Hangi gazeteleri okuyorsunuz?” 

  Yanıtlar Vaka Yüzdesi 

Sayı (%) 

  Akşam 84 2,1  5,1  

Birgün 72 1,8  4,4  

Cumhuriyet 373 9,2  22,7  

Habertürk 420 10,3  25,5  

Hürriyet 843 20,7  51,2  

Milliyet 646 15,9  39,3  

Ortadoğu 30 0,7  1,8  

Özgür Gündem 27 0,7  1,6  

Posta 184 4,5  11,2  

Radikal 169 4,2  10,3  

Sabah 247 6,1  15,0  

Sözcü 211 5,2 12,8 

Star 56 1,4  3,4  

Taraf 101 2,5  6,1  

Yeni Akit 20 0,5  1,2  

Yeni Şafak 54 1,3  3,3  

Zaman 187 4,6  11,4  

Diğer 228 5,6  13,9  

Gazete okumuyorum 111 2,7  6,7  

Toplam 4063 100,0 247,0 

Bu üç grup içinden seçilen gazete okurlarının Türkiye’nin temel sorunlarına bakışları incelendiğinde 

anlamlı sonuçlar çıkmaktadır. Örneğin Cumhuriyet okurları için Türkiye’nin karşı karşıya olduğu üç 

ana sorundan öncelikle tercih edileni yüzde 26,5 oranıyla ‘aşırı güçlü ve dengelenmemiş bir 

hükümetin varlığı’ olarak ortaya çıkmakta, onu yüzde 17,3 ‘işsizlik’ ve yüzde 10,4 oranıyla ‘insan 

hakları ve demokratikleşme sorunları’ takip etmektedir. Aynı grup içinde saydığımız Sözcü gazetesi 

bakımından aynı işlemi yaptığımızda devreye ilk üçe laikliğe yönelik tehditler de girmektedir. Sözcü 

okurları için de birinci sırada ‘aşırı güçlü ve dengelenmemiş hükümetin varlığı’ ile ‘işsizlik’ yer 

almaktayken üçüncü sırayı laikliğe yönelik tehditler almıştır.  
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Grafik 3. Sözcü Okuru Oda Üyesi Mühendislerin En Yüksek Oranda Birinci Önemde Gördüğü Sorunlar 

Aşırı Güçlü ve Dengelenmemiş Bir 

Hükümetin Varlığı 

İşsizlik Laikliğe Yönelik Tehditler 

% 24,2 % 16,8 % 9,8 

 

Aşırı Güçlü ve 
Dengelenmemiş Bir 
Hükümetin Varlığı

İşsizlik Laikliğe Yönelik Tehditler

 

 

Grafik 4. Cumhuriyet Okuru Oda Üyesi Mühendislerin En Yüksek Oranda Birinci Önemde Gördüğü Sorunlar 

Aşırı Güçlü ve Dengelenmemiş Bir 
Hükümetin Varlığı 

İşsizlik İnsan Hakları ve Demokratikleşme 
Sorunları 

% 26,5 % 17,3 % 10,5 

Aşırı Güçlü ve 
Dengelenmemiş Bir 
Hükümetin Varlığı

İşsizlik İnsan Hakları ve 
Demokratikleşme Sorunları
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Aynı değerlendirmeyi “merkez medya”yı hemen her zaman temsil eden (Oda üyesi mühendislerin 

arasında da en çok okura sahip olan) Hürriyet Gazetesi için yaparsak Oda üyesi mühendislerin 

geneli için yukarıda verdiğimiz tabloyla paralel bir sonuç çıktığını görmekteyiz. İşsizlik birinci 

sırada yerini alırken, aşırı güçlü ve dengelenmemiş bir hükümetin varlığı ikinci sırada yer 

almaktadır. Hürriyet okuru Oda üyesi mühendislerin yüzde 11,4’ü ‘terör ve şiddet olayları’nı 

Türkiye’nin ana sorunu olarak görürken yüzde 6,5’i bu soruya ‘Kürt sorunu’ yanıtını vermiştir.  

 

Grafik 5. Hürriyet Okuru Oda Üyesi Mühendislerin  En Yüksek Oranda Birinci Önemde Gördüğü Sorunlar 

İşsizlik Aşırı Güçlü ve Dengelenmemiş Bir 

Hükümetin Varlığı 

Terör ve Şiddet Olayları 

% 26,6 % 18,8 % 11,4 

 

İşsizlik Aşırı Güçlü ve 
Dengelenmemiş Bir 
Hükümetin Varlığı

Terör ve Şiddet Olayları

 

Türkiye’nin ana sorunları bakımından asıl ilginç algıları hükümete yakın medyanın takipçileri 

vermektedir. Zaman okuru Oda üyesi mühendislerin üçte bire yakını en önemli sorunlar listesinin 

başına ‘terör ve şiddet olaylarını’ koymuşlardır. Bununla birlikte ‘Kürt Sorunu’ da ilk üçte yer 

almaktadır. Bu iki tezat adlandırmanın okurların dikkate alınacak bir miktarınca birinci sıraya 

konması (sırasıyla yüzde 29,1 ve yüzde 9,5) bu medyanın terör kavramını yaygınlaştıran, kavramı 

esnek kullanan diliyle de ilişkilendirilebilir. Oranların bu düzeyde yüksek çıkması hem hükümetin 

hem de hükümetin görüşlerine yakın medyanın bütün muhalefeti terör çatısı altında toplamaya 

çalışmasıyla ilişkilendirilebilir. Zaman okuru Oda üyesi mühendislerin yalnızca yüzde 3,9’u ‘aşırı 

güçlü ve dengelenmemiş bir hükümetin varlığı’nı ana sorun olarak görmektedir.  
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Grafik 6. Zaman Okuru Oda Üyesi Mühendislerin En Yüksek Oranda Birinci Önemde Gördüğü Sorunlar 

Terör ve Şiddet Olayları İşsizlik Kürt Sorunu 

% 29,1 % 25,7 % 9,5 

 

Terör ve Şiddet Olayları İşsizlik Kürt  Sorunu
 

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu üç ana sorundan önem sırasına göre ikincisi nedir sorusuna verilen 

yanıtlara baktığımızda yeni bir kategorinin hukukun siyasallaşması kategorisinin denkleme dâhil 

olduğunu görmekteyiz. Tablo 7’de görüleceği gibi ikinci ana sorun, Oda üyesi mühendislerin yüzde 

10’u tarafından hukukun siyasallaşması olarak algılanmaktadır. Terör ve şiddet olayları burada 

birinci kategoriye yerleşmiş, ikinci sırayı işsizlik almıştır. Hukukun siyasallaşması kategorisinin 

denkleme dahil olmasının nedeni son dönemde yaşanan siyasi ağırlığı önemli davalar olarak 

görülebilir. Bir karşılaştırma yaptığımızda merkez medyayı ve muhalif medyayı takip eden Oda 

üyesi mühendisler bunu önemli oranda bir sorun olarak görürken, hükümete yakın görüşleri savunan 

medyayı takip edenler hukukun siyasallaşmasını ikinci önemdeki sorun olarak görmemektedir. 

Örneğin Star Gazetesi okuru mühendislerin yalnızca 1,9’u, Zaman Gazetesi okuru mühendislerin 

4,7’si, Yeni Şafak okuru mühendislerin 4,3’ü hukukun siyasallaşmasını önemli bir sorun olarak 

görürken Cumhuriyet okuru mühendislerde bu oran 15,8, Sözcü okurlarında 11,3’tür. Merkez 

medyayı takip eden mühendisler de hukukun siyasallaşmasını önemsemektedir. Oran Hürriyet okuru 

mühendislerde 11,8, Milliyet okuru mühendislerde 11,3’tür. 
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Tablo 7. Türkiye'nin Karşı Karşıya Olduğu Üç Ana Sorun-Önem Sırasına Göre (İkincisi) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Terör ve şiddet olayları 233 14,1 15,1 15,1 

İşsizlik 229 13,8 14,9 30 

Hukukun siyasallaşması 154 9,3 10,0 40 

İnsan hakları ve 
demokratikleşme 

138 8,3 9,0 49 

Kürt sorunu 122 7,4 7,9 56,9 

Laikliğe yönelik tehditler 116 7,0 7,5 64,4 

Yoksulluk 107 6,5 7,0 71,4 

Siyasi kadrolaşma 97 5,9 6,3 77,7 

Sosyal devletin zayıflaması 75 4,5 4,9 82,6 

Aşırı güçlü ve dengelenmemiş 
bir hükümetin varlığı 

63 3,8 4,1 86,7 

Siyasi yozlaşma/Kirli siyaset 46 2,8 3,0 89,7 

Bölünme tedidi 46 2,8 3,0 92,7 

Yolsuzluk 40 2,4 2,6 95,3 

Askeri vesayet 27 1,6 1,8 97,1 

Ülkenin kötü yönetilmesi 12 0,7 0,8 97,9 

Uluslararası ilişkilerde eksen 
kayması 

9 0,5 0,6 98,4 

Türban yasağı 6 0,4 0,4 98,8 

Diğer (1) 14 0,8 0,9 99,7 

Diğer (2) 3 0,2 0,2 99,9 

Hiç 1 0,1 0,1 100,0 

Toplam 1538 92,8 100,0   

Kayıp Veri Sistem 120 7,2     

Toplam 1658 100,0     

 

Tablo 8. Hukukun Siyasallaşmasını Türkiye’nin En Önemli İkinci Sorunu Olarak Algılayanların Takip 

Ettikleri Gazetelere Göre Karşılaştırılması 

Hürriyet Milliyet Star Zaman Yeni Şafak Sözcü Cumhuriyet 

% 11,8 % 11,3 % 1,9 % 4,7 % 4,3 % 11,3 % 15,8 
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Önem sırasına göre Türkiye’nin üçüncü en önemli sorununun Oda üyesi mühendislerce ne olarak 

algılandığı konusundaki tablo incelendiğinde hukukun siyasallaşması sorununun ilk sıraya 

yerleştiğini görmekteyiz. Yukarıda kurduğumuz ilişkiden çıkan eğilim burada da kendini 

göstermektedir. Hem merkez medya hem de muhalif medya okuru Oda üyesi mühendislerin, 

hukukun siyasallaşmasını bir sorun olarak önemserken görüşleri hükümetin görüşlerine yakın olan 

medyayı takip eden Oda üyesi mühendisler bu sorunu daha az önemsemektedirler.  

Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde genel eğilimleri saptamak mümkündür. İşsizlik siyasal 

yakınlıkları ne olursa olsun tüm Oda üyesi mühendislerin önemli bir sorun olarak algıladığı temel 

meselelerden biridir. Yaş gruplarına göre bir karşılaştırma yaptığımızda da sonuç değişmemekte 

işsizlik her yaş grubu için önemli bir sorun olarak algılanmaktadır. Çalışma durumu ile karşılaştırma 

yapıldığında da işsizlik en önemli sorun olarak görülmektedir. Tanımlanmış bütün çalışma durumları 

için işsizliği birinci ana sorun olarak görenlerin oranı yüzde 20’nin üzerindedir. ‘Aşırı güçlü ve 

dengelenmemiş hükümetin varlığı’ ile ‘terör ve şiddet olayları’ öne çıkan diğer sorun algılarıdır. 

Fakat bir yandan ‘hukukun siyasallaştığı’ algısı diğer yandan ‘Kürt sorunu’ adlandırması da önemli 

sorun sıralamalarında önde yer almaktadır.  

 

Tablo 9. Türkiye’nin En Önemli Ana Sorununun Birinci Sıradaki Algısı: İşsizlik 

Bağımsız 
Çalışanlar 
Arasında 

İşsizler Arasında İşverenler 
Arasında 

Ücretliler (Özel 
Sektör) Arasında 

Ücretliler (Kamu) 
Arasında 

% 20 % 28,8 % 24,6 % 24,8 % 26,3 

 

II.III Türkiye’nin Siyasi Gidişatına Dair Algılar 

Türkiye siyasetinin gidişatına dair algı ve beklentileri izleyebileceğimiz verilerde ortaya çıkan en 

çarpıcı sonuç Oda üyesi mühendislerin % 41,9’unun hiçbir sorunda ilerleme kaydedilmediği fikrinde 

olmasıdır. Bu yüksek oran, mühendislerin önemli bir bölümünün ülke siyasetine dair algı ve 

beklentilerinin iyimser olmadığını göstermektedir. Oranın yüksekliği soruya verilen olumlu 

yanıtların dağılımıyla kıyaslandığında daha ilginç bir sonuç doğmaktadır. Oda üyesi mühendislerin 

çok önemli bir kısmı hiçbir konuda ilerleme yok yanıtını vermişken ilerleme görülen alanlar içinde 

en yüksek oranda (yüzde 9,8), güncel siyasi literatürde son dönemde yer edinen ‘askeri vesayet’ 

yanıtı verilmiştir. 
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Tablo 10. Türkiye'nin Son Dört Yıl İçinde Çözüm Yolunda En Çok İlerleme Kaydedilen Üç Ana Sorunu-

Önem Sırasına Göre (Birincisi) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Askeri vesayet 152 9,2 9,8 9,8 

İşsizlik 122 7,4 7,8 17,6 

İnsan hakları ve 
demokratikleşme 

104 6,3 6,7 24,3 

Türban yasağı 73 4,4 4,7 29 

Aşırı güçlü ve dengelenmemiş 
bir hükümetin varlığı 

62 3,7 4,0 33 

Uluslararası ilişkilerde eksen 
kayması 

51 3,1 3,3 36,3 

Kürt sorunu 48 2,9 3,1 39,4 

Ülkenin kötü yönetilmesi 41 2,5 2,6 42 

Yolsuzluk 40 2,4 2,6 44,5 

Sosyal devletin zayıflaması 27 1,6 1,7 46,2 

Hukukun siyasallaşması 25 1,5 1,6 47,8 

Terör ve şiddet olayları 24 1,4 1,5 49,3 

Siyasi kadrolaşma 21 1,3 1,4 50,7 

Yoksulluk 17 1,0 1,1 51,8 

Siyasi yozlaşma/Kirli siyaset 15 0,9 1,0 52,8 

Laikliğe yönelik tehditler 11 0,7 0,7 53,5 

Bölünme tehdidi 7 0,4 0,5 54 

Diğer 63 3,8 4,1 58,1 

Hiç 652 39,3 41,9 100,0 

Toplam 1555 93,8 100,0   

Kayıp Veri Sistem 103 6,2     

Toplam 1658 100,0     

 

Tablo 11’de görülen kötümserliğin hangi alanlarda yoğunlaştığına baktığımızda yine ‘terör ve şiddet 

olayları’, ‘işsizlik’, ‘aşırı güçlü ve dengelenmemiş bir hükümetin varlığı’, ‘Kürt sorunu’ ve ‘hukukun 

siyasallaşması’ yanıtlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Tabloda görüleceği gibi mevcut siyasi 

atmosferimizin en önemli tartışma konuları olarak ortaya çıkan bu meseleler Oda üyesi 

mühendislerin önemli oranda kötümserliğe sevk etmiş ve geleceğe dair beklentiler konusunda 

endişelendirmiş görünmektedir. Özellikle hükümetin aşırı güçlü ve denetimsiz olduğu algısı bugün 

yaşanan Başkanlık, yarı-Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmalarında dikkate alınmalıdır. 

Daha güçlü ve daha denetimsiz bir cumhurbaşkanlığı ve hükümet sisteminin oluşabileceği kaygısı 

toplumun önemli kesimlerinde yükselmektedir. Ayrıca hukukun siyasallaşması vurgusu da 

önemsenmelidir. Son dönem yaşanan siyasi içerikli davaların Oda üyesi mühendisler içerisinde 

hukuk sistemimize karşı bir güvensizlik yarattığı görülmektedir. Oda üyesi mühendislerin kötüye 
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giden sorunlardan en öncelikli gördüklerinin ilk beşinden biri ‘terör ve şiddet olayları’yken bir 

diğeri ‘Kürt sorunu’dur. Siyasal ayrımların kendini dilde belli biçimleriyle ifade ettiklerini göz 

önünde tutarsak Oda üyesi mühendislerin önemli bir bölümünün yaşanan sorunu Türkiye’nin en 

önemli sorunu olarak gördüklerini fakat bunu adlandırmada kendi içlerinde farklılaştıklarını kabul 

edebiliriz.  

 
Tablo 11. Türkiye'de Son Dört Yıl İçinde En Çok Kötüye Giden Üç Ana Sorun-Önem Sırasına Göre 

(Birincisi) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Terör ve şiddet olayları 237 14,3 15,2 15,2 

İşsizlik 237 14,3 15,2 30,4 

Aşırı güçlü ve dengelenmemiş bir 
hükümetin varlığı 

223 13,4 14,3 44,7 

Kürt sorunu 157 9,5 10,1 54,8 

Hukukun siyasallaşması 133 8,0 8,5 63,3 

Laikliğe yönelik tehditler 93 5,6 6,0 69,3 

İnsan hakları ve demokratikleşme 86 5,2 5,5 74,8 

Siyasi kadrolaşma 54 3,3 3,5 78,3 

Bölünme tehdidi 53 3,2 3,4 81,7 

Sosyal devletin zayıflaması 47 2,8 3,0 84,7 

Siyasi yozlaşma/Kirli siyaset 43 2,6 2,8 87,4 

Yoksulluk 37 2,2 2,4 89,8 

Yolsuzluk 25 1,5 1,6 91,4 

Uluslararası ilişkilerde eksen kayması 24 1,4 1,5 92,9 

Ülkenin kötü yönetilmesi 12 0,7 0,8 93,7 

Askeri vesayet 8 0,5 0,5 94,2 

Türban yasağı 4 0,2 0,3 94,5 

Diğer 30 1,8 1,9 96,4 

Hiç 56 3,4 3,6 100,0 

Toplam 1559 94,0 100,0   

Kayıp Veri Sistem 99 6,0     

Toplam 1658 100,0     
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II.IV Mühendislerin Düşünsel Dünyasını Etkileyen Unsurlar 

Araştırmanın yorumlanmasının bu bölümü mühendislerin mesleklerine dair algılarını, bu algının 

yarattığı dünya kavrayışını, onu çevreleyen ve büyük oranda belirleyen tarihsel toplumsal yapı ve 

günümüz koşulları bağlamında değerlendirmeyi amaçlıyor.  

Özel bir bilgi ve teknolojik yeteneklerle donanan mühendisler, özerklikle birlikte düşünülebilecek 

yaratıcılık ile bağımlılıkla birlikte düşünülebilecek idarecilik arasında parçalanan bir konuma 

sahiptirler ve her iki özellik –özerklik ve bağımlılık– düşünce yapılarını etkilemektedir. Tüm bu 

özellikler dünya ekonomisinin, siyasetinin ve biliminin dönüşümüyle ilişkili olarak dönüşüme 

uğramışlarsa da mühendis dünyasını etkilemeye devam etmektedir. Bunlar bir yandan mesleğin 

(profession)
2
 özellikleri olurken bir yandan da mesleği icra edenler içinde çatışmalı bir durumu 

yaratabilmektedir. Fordizm sonrası esnek, fabrika dışı üretimin arttığı, üretici ve yönetici 

pozisyonlarının keskinleştiği ve birbirinden ayrıldığı günümüzde bu ayrışmaları açıkça görmek 

mümkün olsa da mühendislerin geçmiş-şimdi-gelecek arasında kurdukları bağda üretim alanından 

yaş ilerledikçe yönetim alanına kaymanın etkili olduğu görülmektedir. Bu bakımdan genç ve işçi 

sınıfı konumuna yakınsayan mühendislerin de daha üst pozisyonlardakilerle benzer dar meslekçi 

yaklaşımları taşıdığını söylemek mümkündür.  

Türkiye’deki mühendislerin düşünsel dünyasını belirleyen bir diğer etmen ülkenin modernleşme 

tarihi ile mühendislik eğitimi veren kurumların ortaya çıkması arasındaki paralelliktir. Bu yönüyle 

Türkiye’de mühendisler yukarıda sayılan mesleki özelliklere ek olarak modernleştirici, dönüştürücü 

hatta zaman zaman devrimci bir rol oynamışlardır. Osmanlı ordusunu modernleştirme düşüncesiyle 

açılan mühendis mekteplerinden yetişen insanların nasıl modernleştirici işlevler üstlendiği, 

Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte çok önemli kamusal görevlere sahip oldukları donanımla elde 

eden mühendislerin, 1950’lerde liberal piyasa ekonomisinin hâkimiyetiyle özerklik talebiyle 

meslekçi bir konumda örgütlendiklerini ancak sonrasında devrimci bir pozisyona kaydıkları ve 

ayrıca ekonomik yapı ve bürokrasideki dönüşümlerle birlikte mühendislerin teknokratlaştığı toplumu 

şekillendirecek düşünsel kapasiteyle şekillendirenlerin danışmanlığını ve yürütücülüğünü yapacak 

teknik kapasite arasında gidip gelen bir konumda oldukları bilinmektedir.  

Mühendislerin düşünsel dünyası bakımından değinilecek bir diğer konu eğitimin yeniden 

yapılandırılmasıdır. Kapitalist birikim süreçlerinin 1970’lerdeki dönüşümü, özellikle hizmet 

sektörünün öne çıkması, fordizmden esnek üretime geçiş, üretimin fabrika ve ulusal ölçeklerin dışına 

taşması gibi temalar bağlamında mühendisliğe dönük algıda ve mühendislerin dışarıya dönük 

algısında önemli dönüşümler yaratmıştır. Bunun en açık yansıması eğitim meselesinde ortaya 

çıkmaktadır. Özellikle genç mühendisler toplumun diğer kesimleri gibi sürekli eğitim adı altında 

yaşam zamanlarının büyük bir bölümünü sertifikalar elde etme, bir dil daha öğrenme, çoklu beceriler 

geliştirerek iş güvencesiz bir şekilde iş dünyasında var olmaya çalışmaktadırlar. Mühendislerin 

eğitiminin yeniden yapılandırılmasına dönük bir program da küresel çapta uygulanmaktadır. 

Mühendislik eğitimi konusunda yapılan karşılaştırmalı çalışmalar da bunu göstermektedir. Avrupa, 

ABD ve Latin Amerika ülkelerinde mühendis eğitiminin dönüşümünü inceleyen karşılaştırmalı bir 

çalışma iyi bir örnek sunmaktadır. Bu çalışmaya göre mühendislik eğitimi yaklaşık iki yüzyıldır ülke 

bazlı bir sistemi tercih etse de 1980 sonrası mobilizasyon bunu kırmıştır. Çok uluslu şirketler, 

üretimin küreselleşmesi gibi etkenler bunda önemli bir rol oynamaktadır. Amerika’da Soğuk Savaş 

                                                 
2 ‘Meslek’ kavramı burada İngilizce profession’un karşılığı olarak kullanılıyor. Özel bir bilgi alanı ve dile sahip olarak iş görenler 

kastediliyor.  
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sonrası mühendisliğin siyasi öneminin geri plana itilerek rekabetçi bir düzene geçilmesi, Avrupa’da 

bir Avrupa üniversite alanı yaratmak ve güvencesizliğin iyileştirmeyen ilacı olarak Bologna süreci 

ve sürekli eğitim paradigması, Latin Amerika’da özelleştirme ve dünya piyasasına açılma sonrası 

yaşanan süreç, bunun nedenleri olarak gösterilmektedir.
3
 Rekabetin bu derece arttığı ve bir oranda 

meşru kabul edildiği böyle bir düzenden mühendislerin düşünsel dünyasının etkilenmesi 

kaçınılmazdır.  

Bütün bunlardan çıkan sonuç dünyada ve Türkiye’de mühendislerin kamusal sorumluluk ile özel 

alanda rekabet, gelir kaygısı ile prestij ve statü, sahip olunan özel bilgi ve dil ile bunun sürekli 

yetersiz olacağı endişesi, entelektüel pozisyon ile teknokrat pozisyonu, işçilere yakınsama ile 

sermayeye yakınsama arasında konumlandığını söyleyebiliriz. Makina Mühendisleri Odası’nın 2011 

yılında başlattığı bu araştırma, bunları doğrulayacak veriler sunmaktadır.  

 
Tablo 12. Mühendislerin Doğduğu Yerleşim Yerleri 

Doğduğunuz Yerleşim Yeri 

 Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Büyük Kent 428 25,8 25,8 25,8 

Kent 786 47,4 47,4 73,2 

İlçe 235 14,2 14,2 87,4 

Bucak/Köy 209 12,6 12,6 100,0 

Toplam 1658 100,0 100,0  

 

Araştırma sonuçları, bir sonraki bölümde daha ayrıntılı görüleceği gibi, makina mühendisliğinin 

erkeklerin hâkim olduğu bir meslek olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan mühendislerin 

yüzde 92,2’si erkektir. Ayrıca Oda üyesi mühendislerin yarısından fazlası Türkiye’nin üç büyük 

kentinden birinde yaşamaktadır ve yaklaşık dörtte üçü büyük kent ya da kent doğumludur. 

Mühendislerin eş seçimlerinde de kentliliğin izleri sürülebilir.  

Kentli mühendislerin yüzde 90’ına yakını eğitimli eşlerle birliktedir ve ailedeki çocuk sayısı 

ortalama ikiyi geçmemektedir. Veriler, büyük oranda yirmili yaşların sonunda ve otuzlu yaşlarda 

evlenen mühendislerin bu yaşlarda daha yüksek gelirli mesleki pozisyonlarda bulunduğunu 

göstermektedir (Yaş ve gelir düzeyine ilişkin ayrıntılı tartışma III. Çalışma Yaşamı başlıklı bölümde 

yürütülmüştür). 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Juan Lucena, Gary Downey, Brent Jesiek, Sharon Elber (2008) Competencies Beyond Countries: The Re-Organization of 

Engineering Education in the United States, Europe and Latin America, Journal of Engineering Education. 
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Tablo 13. Doğum-Yerleşim Yeri ile Eşin Doğum-Yerleşim Yeri Karşılaştırması 

  Eşinizin Doğduğu Yerleşim Yeri Toplam 

Büyük 
Kent 

Kent İlçe Bucak/Köy 

Doğduğunuz 
Yerleşim Yeri Büyük Kent 

Sıklık 138 121 27 3 289 

% 47,8  41,9  9,3  1,0   100,0   

Kent 
Sıklık 109 395 66 13 583 

% 18,7   67,8   11,3   2,2   100,0   

İlçe 
Sıklık 30 64 80 6 180 

% 16,7   35,6   44,4   3,3   100,0   

Bucak/Köy 
Sıklık 30 50 37 59 176 

% 17,0   28,4   21,0   33,5   100,0   

Toplam 
Sıklık 307 630 210 81 1228 

% 25,0   51,3   17,1   6,6   100,0  

 

Mühendisliği icra edenlerin çok büyük bir oranda kentlerde yaşaması ve kent doğumlu olmaları, 

mesleğin niteliği ile doğrudan ilgili görünmektedir. Çocuk sayıları, evlenme yaşları (büyük oranda 

30’lu yaşlar) ve evlendikleri dönemdeki mesleki kademelerindeki yükselme (genel olarak 30’lu 

yaşlarla birlikte gelir düzeyinin ve çalışılan statünün yükseldiği gözlenmiştir) gibi olgularla birlikte 

bir mühendis ailesinin yapısı ortaya çıkmaktadır. Kentli, ülke ortalamasının üzerinde bir gelire sahip, 

kentin ve gelirin konforunu yaşayan bir çekirdek ailedir söz konusu olan. Evli mühendis, dünyaya 

(çok büyük bir oranda baba olarak) bu aile içinden bakar.  

Araştırma sonuçları, mühendislerin çocuklarının gelecekleri konusunda da kendi bugünlerini hesaba 

kattıklarını göstermektedir. Mühendislerin çok önemli bir kısmı çocuklarının yukarıda 

tanımladığımız anlamda modern toplumun taşıyıcı mesleklerine (profession) sahip olması arzusunu 

taşımaktadırlar. Çocuklarının yapmalarını istedikleri mesleklerde başı mühendislik ve tıp çekmektedir. 

Bu sonuç, mühendisin toplum içinde kendi konumunu, uzmanlığın verdiği güç bakımından çok iyi 

bir biçimde göstermektedir. Mühendisler, çocuklarının da uzmanlığın verdiği güce sahip olmasını 

istemektedirler.  
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Tablo 14. Mühendislerin Çocukları İçin Yükseköğrenim-Meslek Tercihleri 

  Yanıtlar Vaka Yüzdesi 

Sayı (%) 

  Mühendislik 657 37,8  61,2   

Tıp 468 26,9  43,6  

İdari Bilimler 155 8,9  14,4  

Hukuk 152 8,8  14,2  

Güzel Sanatlar 98 5,6  9,1  

Temel Bilimler 56 3,2  5,2  

Beşeri Bilimler  
(Sosyoloji, felsefe vb.) 

45 2,6  4,2  

Diğer 106 6,1  9,9  

Toplam 1737 100,0  161,9  

 

Araştırma sonuçları mühendisin evinde, kamusal tartışmaların takip edildiğini göstermektedir. Kent 

ve kentlilik olgusu, bir anlamda kamusal meselelere ilgiyle de tanımlanır. Mühendislerin sorulara 

verdiği yanıtlar evlerinde haber bültenlerinin ve tartışma programlarının izlendiğini göstermektedir. 

Mühendislerin yalnızca yüzde 2,7’si hiç gazete okumadığını belirtmiştir (Gazete verileri için bakınız 

Tablo 6). 

 

Tablo 15. İzlenen TV Programları 

“Hangi televizyon programlarını izliyorsunuz?” 

 Yanıtlar Vaka Yüzdesi 

Sayı (%) 

Haberler 1267 25,1  77,0  

Belgesel 891 17,6  54,1  

Tartışma programları 738 14,6  44,8  

Spor 659 13,1  40,0  

Film 632 12,5  38,4  

Dizi 462 9,2  28,1  

Müzik-eğlence 308 6,1  18,7  

Diğer 34 7  2,1  

Hiç izlemem 58 1,1  3,5  

Toplam 5049 100,0 306,7 
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Araştırma verilerine göre Oda üyesi mühendislerin yaklaşık yüzde 60’ı tanımlı görevi dışındaki 

işlerle de meşguldür. Ayrıca yüksek lisans ya da hizmet içi eğitimler yoluyla mühendisler işe 

girmeden önce ya da sonra alanlarında da bilgilerini arttırmak durumundadırlar. Araştırma verilerine 

göre Oda üyesi mühendislerin yüzde 60’ın üzerindeki bir kesiminin çalıştığı iş yüksek lisans ya da 

hizmet içi eğitim yoluyla kazanılmış uzmanlık alanındadır. Oda üyesi mühendislerin önemli bir kısmı 

Makina Mühendisleri Odası’nın öncelikli ilgi alanında meslek içi eğitim faaliyetlerini artırması 

gerektiğini düşünmektedir (Bakınız Tablo 60).   

 
Tablo 16. İş Yerinde Görev Tanımı Durumu 

“İş yerinizde net bir görev tanımınız var mı?” 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Yok 147 8,9 10,6 10,6 

Var, ama başka görevler de 
veriliyor 

682 41,1 49,0 59,6 

Var, başka görev verilmiyor 563 34,0 40,4 100,0 

Toplam 1392 84,0 100,0   

Kayıp 
Veri 

Sistem 266 16,0     

Toplam 1658 100,0     

 

Mevcut eğitim anlayışının diğer bir özelliği eğitimin uluslararasılaşmasıdır. Avrupa’da Türkiye’nin 

de dahil olduğu Bologna süreciyle birlikte (bu süreç 1999’da başlamıştır) Avrupa üniversitelerinin 

programlarında ortaklaşmaya gidilmiştir. Programlar birbirine yaklaştırılmakta profesyonel iş gücü 

için geçişlilik arttırılmaktadır. Ayrıca çok uluslu şirketlerin yaygınlaşmasıyla istihdam edilen 

mühendislerde yabancı dil de çoğunlukla şart koşulmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre 

Türkiye’deki mühendislerin yüzde 83,1’i bir yabancı dili kullanabilmektedir. En çok öne çıkan dil 

İngilizce (ardından Almanca ve Fransızca) olmakla birlikte diğer seçenekleri arasında yer alan 

Rusça, Arapça ve Bulgarca, bu ülkelerde iş yapan Türkiyeli firmaları da işaret ediyor görünmektedir 

(Bakınız Ek 1 ve Ek 2). 

Araştırmanın bu meseleye ışık tutacak bir diğer bulgusu yabancı mühendis istihdamı konusunda 

verilen yanıtlardadır. Örneğin doktor ve öğretmenler konusunda çok tartışma yaratan bu duruma 

mühendislerin önemli bir kısmı mesleki gelişim açısından olumlu bakmaktadır. Mühendislerin 

yüzde 50’ye yakın bir kısmı yabancı ülkelerden gelecek olan mühendislerin Türkiyeli mühendislerin 

mesleki görüş açısını geliştirme ihtimaline olumlu bakmaktadır. Aynı durum ‘Türkiye’deki 

mühendisler yurt dışında çalışabiliyorsa yabancı mühendisler de Türkiye’de çalışabilmelidir’ 

önermesi için de geçerlidir. 
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Tablo 17. Yabancı Mühendislerin Türkiye’de Çalışmasına İlişkin Türkiyeli Mühendislerin Algıları 

“Yabancı ülkelerdeki mühendislik birikimini Türkiye’ye aktararak, mesleki  görüş açımızın gelişmesine 
katkı yapar” 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Hiç katılmıyorum 407 24,5 24,7 24,7 

Kısmen katılmıyorum 141 8,5 8,5 33,2 

Kararsızım 178 10,7 10,8 44,0 

Kısmen katılıyorum 650 39,2 39,4 83,4 

Çok katılıyorum 274 16,5 16,6 100,0 

Toplam 1650 99,5 100,0   

Kayıp Veri Sistem 8 0,5     

Toplam 1658 100,0     
 

 

Tablo 18. Yabancı Mühendislerin Türkiye’de Çalışmasına İlişkin Türkiyeli Mühendislerin Algıları 

“Türkiyeli mühendisler, yurt dışında çalışabiliyorsa, yabancılar da Türkiye’de çalışabilmelidir.” 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Hiç katılmıyorum 287 17,3 17,4 17,4 

Kısmen katılmıyorum 143 8,6 8,7 26,1 

Kararsızım 170 10,3 10,3 36,4 

Kısmen katılıyorum 643 38,8 39,0 75,4 

Çok katılıyorum 406 24,5 24,6 100,0 

Toplam 1649 99,5 100,0   

Kayıp Veri Sistem 9 0,5     

Toplam 1658 100,0     

 

Bu eğitim anlayışının önemli bir özelliği de üniversiteler arasındaki farklılaşmadır. İlerde 

ayrıntılandırılacak olan bu farklılaşmanın içinde en üst kategoride yer alan üniversitelerden mezun 

olanlar iş bulmada çok daha avantajlıdırlar ve bir tür elit kadrosu oluştururlar. İş bulma süreci bir 

şekilde atlatıldıktan sonra elitler ve diğerleri arasındaki farklılaşma sürerken özellikle araştırma 

verilerinin gösterdiği mühendislerde başka bir farklılaşma olarak deneyim devreye girer. Yaş ve 

deneyim arttıkça mühendislerin çalışma ilişkilerindeki konumlarıyla birlikte gelirleri de önemli 

oranda artmaktadır. İş değiştirme nedenlerinde de bu durum ortaya çıkmaktadır. ‘Meslekte ilerleme’ 

ve ‘daha yüksek ücret’, ‘önceki iş yerinde yaşanan sorunlar’ seçeneğiyle birlikte ön plandadır. 
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Tablo 19. Yaş Grupları - İş Yerinde Üstlenilen Yönetici Pozisyon Karşılaştırması 

   İşyeri 
Sahibi/Ortağı 

Ekip/Takım 
Sorumlusu 

Ara Kademe 
(Teknik) 
Yönetici 

Üst 
Düzey 

Yönetici 

Yok Diğer Toplam 

Ya
ş 

G
ru

p
la

rı
 

<=25 Sıklık 0 10 10 2 14 1 37 

Toplamda % 0 0,7 0,7 0,1 1,0 0,1 2,7 

26-30 Sıklık 39 54 62 10 83 5 253 

Toplamda % 2,9 3,9 4,5 0,7 6,1 0,4 18,5  

31-35 Sıklık 49 37 77 33 55 9 260 

Toplamda % 3,6 2,7 5,6 2,4 4,0 0,7 19,0  

36-40 Sıklık 58 19 51 24 33 3 188 

Toplamda % 4,2 1,4 3,7 1,8 2,4 0,2 13,7  

41-45 Sıklık 36 18 43 29 22 2 150 

Toplamda % 2,6 1,3 3,1 2,1 1,6 0,1 11,0  

46-50 Sıklık 42 8 35 19 20 4 128 

Toplamda % 3,1 0,6 2,6 1,4 1,5 0,3 9,4  

51-55 Sıklık 55 7 28 29 16 1 136 

Toplamda % 4,0 0,5 2,0 2,1 1,2 0,1 9,9  

56-60 Sıklık 47 8 23 17 29 1 125 

Toplamda % 3,4 0,6 1,7 1,2 2,1 0,1 9,1  

61-65 Sıklık 24 4 7 11 18 1 65 

Toplamda % 1,8 0,3 0,5 0,8 1,3 0,1 4,8  

66+ Sıklık 18 0 0 2 5 1 26 

Toplamda % 1,3 0 0 0,1 0,4 0,1 1,9  

Toplam Sıklık 368 165 336 176 295 28 1368 

Toplamda % 26,9 12,1 24,6 12,9 21,6 2,0 100,0  

Eğitim meselesinde bütün verilerin gösterdiği, mühendisin özellikle mesleğe başladığı ilk yıllarda, 

daha mezun olduğu üniversiteden başlayan farklılaşmalarla mücadele etmek ve kendini iş bulmak, o 

işte kalmak ve daha iyi bir iş bulmak kaygılarıyla becerilerini sürekli geliştirmek durumunda 

hissettiğidir. Rekabetin oldukça yüksek olduğu ortamda bu kaygılar ve geleceğe dönük beklentiler, 

mühendisler arasında mezun olunan üniversite, gelir farklılıkları, pozisyon farklılıkları temelli 

bölünmelerin üzerini örtmekte, yalıtık bir mühendis kategorisi ve onun dünya algısını oluşturmanın 

zeminini yaratmaktadır. Türkiye’deki genç, düşük ücretli ve alt kademelerde çalışan mühendisler 

açısından da önemli ölçüde geçerli olan bu durum yeniden yapılandırılan eğitim konsepti ile 

yakından bağlantılıdır. Aşağıda inceleyeceğimiz meslek olarak mühendisliğe dair veriler, bunu daha 

açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Modern kapitalizmin taşıyıcıları profesyonel mesleklerin temel özellikleri olarak, modern toplumun 

temel ihtiyaçlarına yanıt veren özel bir bilgi, bu bilgiyi kullanabilenlerin sahip olduğu özel bir dil ve 

bunlardan kaynaklı bir iktidar, ayrıca kamusal niteliğinden dolayı sahip olunan prestij öğeleri 

belirtilebilir. Mesleğe dair böylesi bir algı, araştırma sonuçlarına açıkça yansımıştır. 

Mühendislerin Oda’ya bakışını bu perspektifin belirlediğini söyleyebiliriz. Oda üyesi mühendislerin, 

Oda’nın öncelikli faaliyet alanının ‘meslek içi eğitim faaliyetlerini arttırmak’ olduğunu düşünürken, 

ikinci önceliği ‘meslek içi dayanışma ve yardımlaşmayı uluslararası ölçekte güçlendirme’ye, 

üçüncüsünü ise ‘mesleki faaliyet alanını düzenlemek, meslektaşların yetkilerini ve yükümlülüklerini 

belirleme’ye vermektedir. Mühendisler Oda’ya üye olmanın sağladığı avantajların ilk sıralarına 

‘bilimsel/mesleki amaçlı etkinliklerden yararlanma’ ve ‘meslek standartlarının belirlenmesi’ni 

koymaktadırlar.  
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Tablo 20. Mühendislere Göre Odaya Üye Olmanın Sağladığı Avantajlar 

 “Sizce Odaya üye olmanın size sağladığı ne gibi avantajlar mevcuttur?”  

  Yanıtlar Vaka Yüzdesi 

Sayı (%) 

  Bilimsel/mesleki amaçlı etkinliklerden 
yararlanma 

1023 26,8  62,2  

Meslek standartlarının belirlenmesi ve 
meslek mensuplarının yetki ve 
sorumluluklarının tanımlanması 

756 19,8  46,0  

Sosyal ve ekonomik haklarımızı koruyucu 
ve geliştirici politikalar 615 16,1  37,4  

Toplumsal ve kültürel amaçlı etkinlikler 598 15,6  36,4  

Meslektaşların kullanımı açısından altyapı 
imkanları (Bina, lokal, kütüphane vb.) 
sunması 

459 12,0  27,9  

Sağladığı hiçbir avantaj yoktur 342 8,9  20,8  

Diğer 29 8  1,8  

Toplam 3822 100,0  232,3  

Mühendislerin yaptıkları işin değerini belirleyen ölçütün ne olduğu sorusuna verdikleri yanıtlarda 

birinci önceliği ‘işin mesleki açıdan geliştirici olması’, ikinci önceliği ‘mesleki bilgi ve becerileri 

uygulamaya elverişli olması’ almıştır. Ücret üçüncü öncelik olarak bile ilk sırada yer almamıştır. 

Üçüncü öncelik çok az bir oransal farkla da olsa ‘kariyer yolunun açık olması’dır.  
 

Tablo 21. Yapılan İşin Mühendis İçin Değerini Belirleyen Üç Ölçüt/Önem Sırasına Göre (Birincisi) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

G
eç

er
li 

İşin mesleki açıdan geliştirici olması 355 21,4 26,1 26,1 

Mesleki bilgi ve becerilerimi uygulamaya 
elverişli olması 

300 18,1 22,0 48,1 

Ücretin yüksek olması 282 17,0 20,7 68,8 

İş yerinin kurumsal bir yapıya sahip olması 167 10,1 12,3 81,1 

Kariyer yolunun açık olması 161 9,7 11,8 92,9 

Sosyal sorumluluk (kamu yararı, eğitime katkı, 
çevre vb.) ilkelerinin önemsenmesi 

50 3,0 3,7 96,5 

Yabancı ortaklı, uluslararası tanınırlığı olan bir 
iş yeri olması 

19 1,1 1,4 97,9 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının etkin 
olması 

13 0,8 1,0 98,9 

Performans yönetimi 8 0,5 0,6 99,5 

Kalite yönetiminin (ISO Belgesi vb.) olması 7 0,4 0,5 100,0 

Toplam 1362 82,1 100,0   

Kayıp 
Veri 

Sistem 
296 17,9     

Toplam 1658 100,0     
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“Sendikal Örgütlenme” başlıklı bölümde daha ayrıntılı tartışılacağı gibi mühendislerin yarısına 

yakını mühendislerin bir sendikaya üye olması gerektiğini düşünmektedir. Nasıl bir sendikaya üye 

olunmalıdır sorusuna verilen yanıt da yukarıdaki verileri desteklemektedir. Mühendislerin bir 

sendikaya üye olması gerektiğini düşünen Oda üyesi mühendislerin önemli bir bölümü ‘sadece 

mühendislere özgü bir sendikaya’ üye olmak istemektedir. Bu yanıt, mesleki bilinç ve mesleğin 

sağladığı prestijin mühendisler açısından önemini göstermektedir.  

 

Tablo 22. Mühendisler Nasıl Bir Sendikaya Üye Olmalıdır? 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sadece mühendislere mahsus 
sendikaya 

515 31,1 62,5 62,5 

Sadece teknik elemanlara 
mahsus sendikaya 

153 9,2 18,6 81,1 

Kamu çalışanlarının 
sendikalarına 

84 5,1 10,2 91,3 

İşçi sendikalarına 72 4,3 8,7 100,0 

Toplam 824 49,7 100,0   

Kayıp Veri Sistem 834 50,3     

Toplam 1658 100,0     

Yukarıdaki verilerin gösterdiği gibi mühendislerin yaptıkları işe dönük algıları mesleki bir 

perspektife işaret etmektedir. Öncelik iş güvencesi, özlük hakları gibi meselelere değil, mühendisliğe 

has bilgi ve deneyime, ona sahip olmaya ve geliştirmeye yönelmiştir. Tabii bu yukarıda aile ve 

eğitim başlıkları altında değerlendirdiğimiz verilerle birlikte okunduğunda anlamlı bir sonuca 

varmaktadır.  
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III. MÜHENDİSLERİN ÇALIŞMA YAŞAMI 

Çalışmanın bu bölümünde mühendislerin çalışma yaşamı ele alınacak, bu bağlamda istihdam 

örüntüleri, işsizlik deneyimleri, ücret düzeyleri gibi değişkenler aracılığıyla araştırma kitlesinin 

benzeşen ve farklılaşan yönleri incelenecektir.
4
 Mühendislerin istihdam ve işsizlik pratiklerine 

geçmeden önce, geçmiş yıllarda mühendis profili üzerine yapılmış çalışmalar ve mevcut çalışmanın 

bu çalışmalarla karşılaştırılması bağlamında birkaç noktaya değinmek yerinde olacaktır.  

Türkiye’de mimar ve mühendislerin toplumsal profillerini belirlemeye yönelik farklı tarihlerde 

yürütülmüş çalışmalar söz konusudur. Elimizdeki alan araştırmasının verilerinin, geçmiş yıllarda 

yapılan çalışmaların bulguları ışığında değerlendirilmesi, meslekte ve mesleği icra eden mühendis 

kitlesindeki dönüşümü kavramak açısından son derece önemlidir ve ana eğilimleri yansıtması 

açısından tercih edeceğimiz bir yoldur. Bununla birlikte mühendislerin toplumsal profiline 

odaklanan bu çalışma ile geçmiş yıllarda yapılan araştırmalar arasında önemli faklılıklar vardır. Bu 

farklılıklar önemlidir; çünkü çalışmalar arasında doğrudan karşılaştırmalar yapma olanağını ortadan 

kaldırır. Raporda, bu sorunu aşarak çalışmalar arasında köprü kurmak için iki yol izlenmiştir. 

Birincisi, mümkün olduğu ölçüde eski çalışmaların mühendis kitlesine ilişkin verileri arasından 

makina mühendisliği grubuna ilişkin veriler çekilmeye çalışılmıştır.  İkincisi, analiz araçlarının 

geliştirilmesi noktasında Ahmet Haşim Köse-Ahmet Öncü’nün“Kapitalizm, İnsanlık ve 

Mühendislik-Türkiye’de Mühendisler, Mimarlar”  başlıklı çalışmaları ile TMMOB’nin “Türkiye’de 

Mühendis-Mimar Şehir Plancısı Profil Araştırması” çalışmalarından geniş ölçüde yararlanılmıştır. 

Yine de, araştırma verilerini önceki profil çalışmalarıyla birebir kıyaslarken araştırmalardaki tanım 

farklılıklarına dikkat etmek gerekmektedir. 

 

III.I Mühendis İstihdamı 

Grafik 7 Türkiye’de MMO'ya üye mühendis sayısının 1980’den itibaren istikrarlı bir şekilde 

arttığını, 2000 yılından itibaren de bu artışın hızlanarak sürdüğünü göstermektedir. Öyle ki, 2004–

2011 yılları arasında MMO’ya kayıtlı mühendis sayısındaki artış hızı, iş gücündeki artış hızını 

geçmiştir. Bu durumun, artan iş gücü arzına yeterli istihdam olanaklarının yaratılamadığı, özellikle 

ekonominin istihdam yaratmayan bir büyüme performansı sergilediği bir dönemde, mühendislerin 

istihdam koşulları üzerinde olumsuz etkilerinin olması kaçınılmazdır. 

 

                                                 
4 Araştırma kitlesi, İstihdam konumları bakımından beş grup altında toplanabilir: Ücretli/maaşlı çalışanlar (üst düzey yönetim görevi 

olan ücretli ve maaşlı çalışanlar, orta düzey yönetici olan ücretli ve maaşlı çalışanlar, yönetim görevi olmayan ücretli ve maaşlı çalışanlar), 

İşverenler, Bağımsız Çalışanlar, İşsizler ve Diğerleri (emekli, ev hanımı vb.). 
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Grafik 7. MMO'ya Üye Mühendis Sayısı 

 

Tablo 23 araştırma kapsamındaki mühendislerin istihdamdaki konumlarına ilişkin bilgiler 

sunmaktadır. Mühendis iş gücünün statüler itibarıyla dağılımı incelendiğinde, mühendislerin 

%46,4’nün özel sektör ücretlilerinden, %21,9’unun işverenlerden, %15’inin kamu kesimi 

ücretlilerinden, %3,1’inin ise bağımsız çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. Emekli/ev hanımı gibi 

mühendisleri içeren diğer seçeneğinin toplam mühendis kitlesi içerisindeki payı %10’dur. 

Araştırmanın yapıldığı dönemde anket uygulanan katılımcılar içerisinde işsiz olduğunu ve iş 

aradığını belirten mühendislerin oranı ise % 3,6’dır.  

 

Tablo 23. İş Gücünün İstihdam Statüsüne Göre Dağılımı 

Cinsiyet İstihdam Statüsü   

Bağımsız İşsiz İşveren Ücretli/ 
Özel  

Sektör 

Ücretli/ 
Kamu 

Diğer Toplam 

Kadın Sıklık 6,0 9,0 22,0 49,0 27,0 17,0 130,0 

  Satır % 4,6 6,9 16,9 37,7 20,8 13,1 100,0 

  Sütun % 11,8 15,0 6,1 6,4 10,9 10,3 7,9 

Erkek Sıklık 45,0 51,0 339,0 716,0 220,0 148,0 1519,0 

  Satır % 3,0 3,4 22,3 47,1 14,5 9,7 100,0 

  Sütun % 88,2 85,0 93,9 93,6 89,1 89,7 92,1 

  Sıklık 51,0 60,0 361,0 765,0 247,0 165,0 1649,0 

Toplam Satır % 3,1 3,6 21,9 46,4 15,0 10,0 100,0 

Sütun % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tablo 24, mühendislerin istihdam statülerinin geçmiş yıllarda yürütülen mühendis profili belirleme 

araştırmalarının verileriyle karşılaştırılabilmesini sağlamak üzere oluşturulmuştur ve fiilen bir iş 

yerinde çalışan mühendislerin istihdamdaki statülerini göstermektedir. Tablo 24’te italik olarak 

belirtilen bilgiler, profil araştırmalarının tüm mühendislik branşlarını kapsayan genel sonuçlarını 

içerirken, kalın olarak belirtilen veriler, makina grubu mühendislerine ilişkin bilgileri içermektedir. 

Tablo mühendislerin istihdam statüleri açısından bir benzeşme eğilimi sergilediklerini 

göstermektedir: İstihdam statüsü açısından benzeşme eğilimi, mühendisler arasında özel sektörde 

ücretli çalışmanın başat istihdam biçimi haline gelmesini ifade etmektedir. Bu eğilim, özellikle 30 

yaş altı genç mühendislerde belirgindir (% 74,1).  

 
Tablo 24. Toplumsal Profil Araştırmalarında İstihdam Statüsü

5
 

Araştırmalar Ücretli/Maaşlı (%) İşveren/Girişimci 
(%) 

 

Toplam 
(%) 

 
Özel Kamu Toplam 

Artun, (1978) 16,2 63,1 79,3 20,7 100,0 

Köse ve Öncü, (2000) 46,1 37,2 83,3 16,8 100,0 

Köse ve Öncü, Makina Grubu 
(2000:209) 

63,6 23,6 87,2 12,4 99,6 

TMMOB; (2009) Genel 36,6 44,9 81,5 18,5 100,0 

TMMOB, Makina Grubu  
(2009:318) 

49,7 30,1 79,8 19,7 99,5 

TMMOB, MMO (2012) 55,1 17,7 72,8 27,1 100,0 

 

Tabloda, kamu sektörünün mühendis istihdamındaki payında hızlı bir erime göze çarpmaktadır. 

1980 öncesi dönemde, mühendislik hizmetleri alanında kamunun işveren konumunun belirleyiciliği 

ve toplam istihdam içerisindeki ağırlığı bilinmektedir. 1980 sonrası kamuda çalışan mühendislerin 

Odalara üye olma zorunluluğunun kaldırıldığı burada belirtilmelidir. Diğer yandan 1980 sonrası 

neoliberal politikalar sonucunda devletin ekonomik alandaki etkinliklerden geri çekilmesi, 

serbestleştirme ve özelleştirme uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, mühendislerin istihdam 

biçimlerinde önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. Kamu sektörünün küçültülmesi tercihleri istihdam 

biçimini doğrudan etkileyerek, kamu ücretliliğinde azalmayı, özel ücretlilikte artışı doğurmuştur. Bu 

çerçevede, kamu sektörünün mühendis istihdamındaki payında gözlemlenen erime biçimindeki 

dönüşümün sürdüğü görülmektedir. Bununla birlikte araştırma kitlesi içerisinde kamu 

istihdamındaki oransal daralmada kısmen kamuda çalışanların Odaya üyelik zorunluluğunu kaldıran 

düzenlemenin, kısmen de yakın zamanda üniversitelerden mezun olan mühendis sayısındaki hızlı 

artışın payının olduğu söylenebilir. 1980’den sonra kurulan yeni üniversitelerle birlikte, mühendis 

sayısında ciddi bir artış kaydedilmiştir. Makina Mühendisleri Odası’nın 1980 yılında 17.837 olan 

üye sayısı, 2000 yılında 47.021’e, 2011 yılında ise 81.842’ye ulaşmıştır. 2004–2011 yılları arasında 

iş gücü %21 oranında büyürken, Makina Mühendisleri Odası’na kayıtlı üyelerin sayısı %43 

artmıştır.  

 

                                                 
5 TMMOB, Makina Grubu (2009)’da ve Köse ve Öncü Makina Grubu (2000)’de “Nerede çalışıyorsunuz?” sorusuna cevap vermemiş olan  

bir kesim olduğu için toplamlar 100’den küçüktür.  
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Tablo 25. Yaş Grupları İtibarıyla Mühendis İş Gücü 

 

Kamu ücretliliğindeki daralma, özel sektörde ücretli çalışmanın mühendisler açısından başat 

istihdam biçimi haline gelmesine yol açmıştır. Bu durum yeni mezun olarak nitelendirebileceğimiz 

30 yaş altı mühendislerde (1980 sonrası doğanlar) ve özellikle Kocaeli, İstanbul ve İzmir gibi 

metropoller ve sanayileşmiş merkezlerde daha belirgindir. Ücretli emek kullanıp kullanmadığından 

bağımsız olarak, kendi hesabına çalışan işveren girişimci mühendislerin ise özellikle Kayseri, 

Konya, Denizli, İçel ve Eskişehir gibi yeni sanayi merkezlerinde diğer yerleşim yerlerine göre daha 

yaygın olduğu gözlenmektedir.  

Mühendislerin istihdam koşulları, yaş ve cinsiyete göre önemli ölçüde farklılaşmakta ve iş gücü 

piyasasındaki katmanlı yapıya eklenmektedir. Bu katmanlaşmayı derinleştiren unsurlardan biri de, 

mezun olunan üniversitelerdir. Köse ve Öncü (2000)'nün çalışmalarından hareketle Türkiye’de 

mühendislik eğitimi veren okullar beş ana grup altında toplanmıştır
6
. İlk iki grup iş gücü piyasasında 

olduğu kadar kamuoyunda da iyi okullar olarak bilinen üç üniversiteden (İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi 

Üniversitesi) oluşmaktadır. Boğaziçi ve ODTÜ bir grubu oluştururken, İTÜ bağımsız olarak ele 

alınmıştır. Üçüncü grup İstanbul, Ankara ve İzmir’deki metropol devlet üniversiteleridir (YTÜ, Gazi, 

Hacettepe, İÜ, Ege, 9 Eylül, Ankara). Üç büyük ildeki bu metropol devlet üniversiteleri dışındaki 

devlet üniversiteleri ise dördüncü bir grup olarak seçilmiştir. Bu grup oldukça geniş bir yelpazedeki 

üniversiteleri bir araya getirmektedir. Vakıf üniversiteleri ve Kıbrıs’ta bulunan üniversitelerle yurt 

dışındaki mühendislik fakültelerinden mezun olanlar beşinci bir grup olarak değerlendirilmiştir.  

 

 

 

 

 

                                                 
6 Köse ve Öncü (2000)'nün sınıflandırması ile bu çalışmada tercih edilen sınıflandırma farklı olmakla birlikte, üniversiteler 

gruplandırılırken bu çalışmadan yararlanılmıştır. 

Yaş 
Grupları 

İşveren/Girişimci Ücretli/Özel Sektör Ücretli/Kamu Toplam 

Sıklık (%) Sıklık (%) Sıklık  (%) Sıklık (%) 

<25 1 2,6 37 94,9 1 2,6 39 100,0 

26-30 39 15,3 185 72,5 31 12,2 255 100,0 

31-35 51 19,5 178 67,9 33 12,6 262 100,0 

36-40 61 31,6 109 56,5 23 11,9 193 100,0 

41-45 36 23,8 90 59,6 25 16,6 151 100,0 

46-50 44 33,8 46 35,4 40 30,8 130 100,0 

51-55 55 39,0 48 34,0 38 27,0 141 100,0 

56-60 46 36,5 43 34,1 37 29,4 126 100,0 

61-65 26 37,7 26 37,7 17 24,6 69 100,0 

66+ 19 70,4 6 22,2 2 7,4 27 100,0 

Toplam 378 27,1 768 55,1 247 17,7 1393 100,0 
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Tablo 26. Mezun Olunan Üniversiteler ve İstihdam Statüsü 

  
  
  
  
  
  

İstihdam Statüsü Toplam 

İşveren/Girişimci Ücretli/Özel 
sektör 

Ücretli/Kamu 

Mezun 
Olunan 
Üniversiteler 

İTÜ Sıklık 42 62 10 114 

% 36,80  54,40  8,80  100,0  

BOÜN-
ODTÜ 

Sıklık 15 34 7 56 

% 26,80  60,70  12,50  100,0  

Metropol 
Devlet 

Sıklık 107 209 82 398 

% 26,90  52,50  20,60  100,0  

Diğer 
Devlet 

Sıklık 208 446 148 802 

% 25,90  55,60  18,50  100,0  

Vakıf ve 
yurtdışı 

Sıklık 6 17 0 23 

% 26,10  73,90  0,00  100,0  

Toplam Sıklık 378 768 247 1.393 

% 27,10  55,10  17,70  100,0 

 

Tablo 26, bu beş farklı üniversite grubundan mezun olan mühendislerin iş gücü piyasasına katılım 

biçimlerini yansıtmaktadır. Tüm üniversite grupları arasında özel sektörde ücretli çalışma başat 

istihdam biçimi olmakla birlikte, özel sektör ücretliliğinin en yaygın olduğu gruplar vakıf 

üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi-ODTÜ mezunlarıdır. İşveren/girişimci statüsünde çalışma 

özellikle İTÜ mezunlarında yaygındır. ‘İyi üniversiteler’ olarak nitelendirilen İTÜ-ODTÜ ve BOÜN 

mezunları arasında kamu kesiminde ücretli çalışanların oranı, diğer devlet üniversitelerinden mezun 

olan mühendislere göre düşüktür. Daralmış olan kamu istihdamının büyük ölçüde metropol ve diğer 

devlet üniversiteleri mezunu mühendisler tarafından doldurulduğu görülmektedir. Vakıf 

üniversiteleri ve yurt dışındaki mühendislik fakültelerinden mezun mühendisler arasında kamuda 

ücretli çalışan yoktur. Vakıf üniversitesi mezunları asıl olarak özel sektörde ücretli biçiminde 

istihdam edilmektedir.  
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Tablo 27. Mühendislerin Mezun Oldukları Üniversite Gruplarına Göre Kişisel Aylık Ortalama Gelirleri  

Kişisel Aylık Gelir İTÜ 
(%) 

BOÜN–ODTÜ 
(%) 

Metropol 
 Devlet Üni. (%) 

Diğer Devlet 
Üni. (%) 

Vakıf ve Yurt 
dışı Üni. (%) 

Toplam 
(%) 

0–790 4,2   2,7 3,2   3,0 

791–999 2,8 1,7 1,6 1,1   1,4 

1000–1249 2,1   1,4 3,1   2,3 

1250–1499 2,1   5,5 6,3 20,7 5,7 

1500–1999 9,8 5,2 14,5 15,9 20,7 14,6 

2000–2499 9,8 6,9 11,1 17,0 27,6 14,3 

2500–2999 16,1 6,9 21,7 18,4 6,9 18,6 

3000–3499 14,0 22,4 11,5 13,1 10,3 13,0 

3500–3999 8,4 13,8 5,5 5,0 3,4 5,8 

4000–4999 8,4 5,2 8,4 5,1 3,4 6,4 

5000–5999 10,5 17,2 5,5 5,1   6,1 

6000–6999 4,9 10,3 3,1 1,8   2,8 

7000–7999 2,1 1,7 2,5 1,1   1,6 

8000–9999 1,4 3,4 2,3 1,4 6,9 1,9 

10.000+ 3,5 5,2 2,7 2,4   2,6 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Farklı üniversite gruplarından mezun olanların iş gücü piyasalarındaki tabakalaşmasının iyi bir 

göstergesi, gelir düzeyleridir. ODTÜ-BOÜN ve İTÜ mezunları üst gelir basamaklarında 

yoğunlaşırken alt gelir basamaklarında seyrelmektedir. Bu durum en çok BOÜN-ODTÜ 

mezunlarında belirgindir. Diğer tüm üniversite gruplarında 1500 TL’den daha düşük gelir elde eden 

mühendislerin oranı %11’den yüksekken, BOÜN-ODTÜ mezunlarında bu oran %1,7’de 

kalmaktadır. Benzer şekilde aylık kişisel geliri 5000 TL’den daha yüksek olan mühendislerin oranı 

BOÜN-ODTÜ mezunları arasında %37,8, İTÜ mezunlarında %22,4 iken metropol devlet 

üniversitelerinde ve diğer devlet üniversitelerinde bu oranlar sırasıyla %16,1 ve 11,8’e düşmektedir.  

Tablo 28. Mühendislerin Çalıştığı İş Yerlerindeki Ücretli İstihdam Düzeyi 

“İş yerinizde ücretli olarak kaç kişi çalışıyor?” 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli 1-9 354 21,4 25,4 25,4 

10-24 208 12,5 15,0 40,4 

25-49 169 10,2 12,1 52,6 

50-99 95 5,7 6,8 59,4 

100-149 92 5,5 6,6 66,0 

150-249 79 4,8 5,7 71,7 

250-499 105 6,3 7,5 79,2 

500 ve üstü 273 16,5 19,6 98,8 

Ücretli çalışan yok 16 1,0 1,2 100,0 

Toplam 1391 83,9 100,0   

Kayıp Veri Sistem 267 16,1     

Toplam 1658 100,0     
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İş yeri ölçeği dikkate alındığında küçük ölçekli işletmeler mühendis istihdamının önemli bir 

bölümünü gerçekleştirmektedir. Mühendislerin yarıdan fazlası (%52,6) küçük ölçekli işletmeler 

olarak değerlendirilen 50’nin altında çalışanı olan iş yerlerinde çalışmaktadır. Mühendislerin 

%19,6’sı ise 500 ve üzerinde ücretlinin çalıştığı iş yerlerinde istihdam edilmektedir. Ücretli emek 

kullanmayan kendi hesabına çalışan mühendislerin toplam istihdam içindeki payı % 1,2’dir.  

 
Tablo 29. Mühendislerin Sözleşmelerinde Belirtilen Haftalık Çalışma Süreleri 

“Sözleşmenizde belirtilen haftalık çalışma süreniz kaç saattir?” 

  Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli 35 saat ve altında 23 1,4 2,4 2,4 

36-45 saat 809 48,8 83,7 86,1 

46 saat ve üzerinde 134 8,1 13,9 100,0 

Total 966 58,3 100,0  

Kayıp Veri  Sistem 692 41,7   

Toplam 1658 100,0   

Mühendis istihdam biçimindeki parçalanmanın bir göstergesi, esnek istihdam türlerinin 

yaygınlaşmasıdır. Üretimin ve iş gücü piyasalarının esnekleştirilmesinin bir sonucu olarak tam 

zamanlı, belirsiz süreli iş akitlerinin yerini; iş gücü maliyetlerini düşürmeye yönelik olarak proje 

bazlı, kısmi zamanlı, belirli süreli iş akitleri ve alt sözleşme ilişkileri (taşeron ilişkileri) ile çalışan 

şirket ve bürolar almaktadır. Literatürde, istihdamın güvencesizleştiği ve çalışmanın esnekleştiği bu 

süreçten, iş gücünün farklı tabakalarının farklı biçimlerde etkilendiği vurgulanmaktadır. İş gücünün 

en vasıflı ve en hareketli üst tabakası (elitler), çalışmanın güvencesizleşmesini sorun etmeyip 

firmalar arasında uygun iş fırsatlarını değerlendirmek için kısa sürelerle iş değiştirirken, iş gücünün 

diğer alt tabakaları istihdam güvencesizliğinin yol açtığı belirsizlikle baş etmeye çalışmaktadır. 

Firmalar iş gücü devir oranları çok yüksek olan “elitleri”, firmalarında tutmak için uzun süreli 

sözleşmeler ve yüksek ücretler önerirken, iş gücünün daha alt tabakaları için esnek istihdam 

politikaları uygulamaktadır. Bu istihdam biçimleri istihdam devamlılığının yokluğu (kısa 

süreli/geçici proje bazlı) ve değişken çalışma süreleriyle karakterize olmaktadır. Türkiye’deki 

mühendisler arasında da bu türden istihdam ilişkilerinin geliştiği görülmektedir.  
 

Tablo 30. İş Yerinde Görev Tanımı Durumu 

“İş yerinizde net bir görev tanımınız var mı?” 

  Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli Yok 147 8,9 10,6 10,6 

Var, ama başka görevler de 

veriliyor 

682 41,1 49 59,6 

Var, başka görev verilmiyor 563 34 40,4 100,0 

Toplam 1392 84 100,0  

Kayıp 

Veri 

Sistem 266 16   

Toplam 1658 100,0   
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Araştırma kitlesi içerisinde haftalık çalışma süresinin 30 saatin altında belirlendiği sözleşmelerin 

oranı yüzde 2,4’tür. Bu oran küçük olmakla birlikte mühendisler arasında kısmi zamanlı, proje bazlı 

çalışma gibi esnek istihdam biçimlerinin geliştiğinin bir göstergesidir. Keza, iş yerlerinde 

mühendislerin net bir görev tanımının olmaması (%10,6) veya belirli bir görev tanımı olsa bile 

başka işleri de yapmak zorunda kalmaları (%49), işverenlerin mühendis iş gücünü iş yerinde 

fonksiyonel olarak esnek kullandığını göstermektedir.   

 

Tablo 31. İş Yerlerinde Ek Çalışma Saatleriyle İlgili Uygulamalar 

İş yerinizde ek çalışma saatleriyle ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangileri mevcuttur? 
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) 

  Yanıtlar Vaka Yüzdesi 

Sayı (%) 

  "İş yetiştirme" amaçlı ek çalışma 393 23,2 38,4 

Hafta sonu çalışma 376 22,2 36,8 

Ücretsiz fazla mesai  349 20,6 34,1 

Gece vardiyası 144 8,5 14,1 

Tatilden çağırma  100 5,9 9,8 

Hiçbiri 330 19,5 32,3 

Toplam 1692 100,0 165,4 

 

Ücretsiz fazla mesai, haftasonu çalışması ve iş yetiştirme amaçlı ek çalışma gibi uygulamalar ise 

Türkiye iş gücü piyasasında çalışma sürelerinin esnek kullanılabilme kapasitesine işaret etmektedir. 

Nerdeyse her üç çalışandan biri ücretsiz fazla mesai ve hafta sonu çalışma gibi ek çalışma 

süreleriyle karşı karşıya kalmaktadır.  

 

III.II İşsizlik 

Mühendislik mesleği işsizlik riskini en az yaşayan mesleklerden biridir. Mühendis iş gücü arasındaki 

işsizlik oranları diğer pek çok profesyonel mesleğe göre daha düşüktür.  

Grafik 8 anket çalışmasının yürütüldüğü Mart 2011-Şubat 2012 dönemine ilişkin Türkiye’deki 

işsizlik oranlarını göstermektedir. Mart 2011-Şubat 2012 arasındaki on aylık dönemde Türkiye’de 

resmi işsizlik yüzde 9,5 gibi oldukça yüksek bir seviyede seyretmiştir. Yükseköğretim mezunları 

arasında (%10,3) ve gençlerde (%18) işsizlik oranları daha da yüksektir. Bu rakamlarla 

kıyaslandığında anketin kapsadığı dönemde, anketin kapsadığı işsiz olduğunu belirten Oda üyesi 

mühendislerin oranı yüzde 3,6 ile oldukça düşük bir düzeyde görülmektedir. Aynı dönem için 

istihdamda olmayan emekli ve evhanımlarını da dışarıda bırakırsak, araştırma kitlesi içindeki 

mühendisler arasında işsiz olduğunu belirtenlerin oranı %4’e çıkmaktadır. 
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Grafik 8. İşsizlik Oranları
7
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Oda üyesi mühendisler arasında işsizlik oranları düşük olmakla birlikte, bütün mühendisler işsizliği 

eşit olarak yaşamamaktadır. Belli mühendis gruplarının diğerlerine göre işsizlik olgusuyla daha fazla 

yüz yüze geldikleri görülmektedir. Yaş, cinsiyet, mezun olunan üniversite işsizlik örüntüleri 

üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Yine de hem erkek hem de kadınlar için dört-beş kereden fazla 

iş aramak durumunda kalmak sık rastlanan bir durum değildir. Mühendislerin daha çok meslekte 

ilerleme, daha yüksek ücret gibi kaygılarla iş değiştirdiği görülmektedir.  

 
Tablo 32. Mezuniyet Sonrası İşsizlik 

“Mezuniyetinizden beri kaç kez işsiz kalıp iş aramak durumunda kaldınız?” 

    Askerlik Öncesi Askerlik Sonrası Kadın Üyeler 

    Sıklık Geçerli % Sıklık Geçerli % Sıklık Geçerli % 

Geçerli 0 732 69,1 544 48,4 76 52,8 

1 276 26,1 379 33,7 34 23,6 

2 25 2,4 102 9,1 21 14,6 

3 13 1,2 47 4,2 5 3,5 

4 2 0,2 21 1,9 5 3,5 

5 kez ve üstü 11 1 32 2,8 3 2,1 

Toplam 1059 100,0 1125 100,0 144 100,0 

Kayıp 
Veri 

Sistem 887   821   1802   

Toplam 1946   1946   1946   

 

                                                 
7 İşsizlik oranları TUİK veri tabanından alınmıştır.  
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Cinsiyet açısından incelendiğinde, kadın mühendisler arasında işsizlik oranı (% 6,9), erkek 

mühendisler arasındaki işsizlik oranının (% 3,3) iki katından fazladır. Araştırma kapsamındaki 

mühendislerin yalnızca % 7,8’ini kadın mühendisler oluştururken, kadınların işsiz mühendisler 

arasındaki ağırlığı % 15’e erişmektedir. Kadın mühendisler arasındaki yüksek işsizlik oranları, 

kadınların çalışma yaşamında karşı karşıya kaldıkları engellerin ve ayrımcı pratiklerin bir ipucu 

niteliğindedir. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Mühendislik Mesleği alt başlığı altında bu 

pratiklerin izleri sürülmektedir.  

 
Tablo 33. İşsizlik Oranlarının Cinsiyetlere Göre Durumu 

   İşsiz 

Cinsiyetiniz Kadın Sıklık 9 

Cinsiyetiniz içinde % 6,9  

İşsizler içinde % 15,0  

İşsizlik % 0,5  

Erkek Sıklık 51 

Cinsiyetiniz içinde % 3,3  

İşsizler içinde % 85,0  

İşsizlik % 3,1  

Toplam Sıklık 60 

Cinsiyetiniz içinde % 3,6  

İşsizler içinde % 100,0  

İşsizlik % 3,6  

 

Mühendislerin yaş grupları itibarıyla işsizlik durumları incelendiğinde, yeni mezun olarak 

değerlendirebileceğimiz 30 yaş altı genç kuşaklar arasında işsizliğin yaygın olduğu görülmektedir.
8
 

Nitekim mühendisler arasında işsizlik riskine en açık kesimi oluşturan 30 yaş altındaki mühendisler, 

işsiz mühendislerin yarısıdır. Buna karşılık işsizliğin en az görüldüğü yaş grubu ise 41–50 yaş 

aralığıdır. Bu durum, iş gücü piyasasına yeni katılmış olan genç mühendislerin, uygun bir iş 

arayışında oldukları için diğer yaş gruplarına göre daha yüksek işsizlik düzeyine sahip oldukları 

şeklinde iş gücü arzını ve arzın beklentilerini temel alan bir tarzda yorumlanabilir. İşsizliğin, toplum 

ve iş gücü piyasaları tarafından iyi okullar olarak kabul edilen elit üniversiteler ve metropol devlet 

üniversitesi mezunları arasında daha yüksek olması, uygun iş arayışı nedeniyle ortaya çıkan geçici 

işsizlikle ilişkili görünmektedir.  
 

 

 

                                                 
8 Yeni mezun genç mühendis kavramı, mezuniyetinin üzerinden 5 yıldan az zaman geçmiş mühendisler için kullanılan bir kavramdır. 

Türkiye’deki eğitim sistemi göz önünde bulundurulduğunda 27-28 yaşın altındaki gençleri nitelemek daha yerinde gibi görünmekle 

birlikte, bu araştırma içerisinde kolaylık olması açısından 30 yaş altı mühendisler “yeni mezun” olarak değerlendirilmiştir. 
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Tablo 34.  Yaşa Göre İşsizlik Durumu 

    İşsiz 

<=25 Sıklık 5 

  Yüzde 8,3 

26-30 Sıklık 25 

  Yüzde 41,7 

31-35 Sıklık 3 

  Yüzde 5,0 

36-40 Sıklık 7 

  Yüzde 11,7 

41-45 Sıklık 3 

  Yüzde 5,0 

46-50 Sıklık 2 

  Yüzde 3,3 

51-55 Sıklık 3 

  Yüzde 5,0 

56-60 Sıklık 4 

  Yüzde 6,7 

61-65 Sıklık 6 

  Yüzde 10,0 

66+ Sıklık 2 

  Yüzde 3,3 

Toplam Sıklık 60 

  Yüzde 100,0 

  Toplamda % 3,60 

 

İşsiz mühendisler mezun oldukları üniversitelere göre ayrıştırılıp analize tabi tutulduğunda, en 

yüksek işsizlik oranları metropol devlet üniversiteleri ile ODTÜ ve Boğaziçi mezunları arasında 

görülmektedir. Bu üniversitelerin mezunları arasında işsizlik oranları sırasıyla % 5,1 ve % 6,2 olarak 

ön plana çıkarken, metropol dışı üniversitelerin mezunlarında işsizlik oranı % 2,9 ile genel işsizlik 

oranının altına inmektedir. Ancak elit üniversiteler ve metropol devlet üniversitesi mezunları 

arasındaki işsizliğin baskın bir şekilde 30 yaş altı mühendislerde yoğunlaşması, bu grupların iş gücü 

piyasasına girişte uygun fırsatları bekleme eğilimlerine işaret etmektedir. 
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Tablo 35. Mezun Olunan Üniversitelere Göre İşsizlik Oranları 

      İşsiz 

Mezun olunan 
okul İTÜ 

Sıklık 4 

%  2,6 

BOÜN-ODTÜ 
Sıklık 4 

%  6,2 

Metropol Devlet Üni. 
Sıklık 26 

%  5,1 

Diğer Devlet Üni. 
Sıklık 26 

%  2,9 

Vakıf ve Yurt dışı Üni. 
Sıklık 0 

%  0 

Toplam 
Sıklık 60 

%  3,6 

 

Diğer taraftan dikkat çekici bir şekilde, vakıf üniversitesi mezunları ile yurt dışındaki 

üniversitelerden mezun mühendisler arasında işsiz olduğunu belirtenlere rastlanmamıştır. Ancak bu 

durum, vakıf üniversitelerindeki eğitimin içeriği ve yapısı dolayımında bu üniversitelerin 

mezunlarını iş gücü piyasasına güçlü/avantajlı bir noktadan sokmasından ziyade bu okullardan 

mezun olanların ve ailelerinin iş dünyasıyla olan güçlü bağlarıyla ilişkilidir. Mühendisler arasında, 

eş-dost ilişkileri kanalıyla iş arama eğilimlerinin güçlü olduğu görülmektedir. Özellikle sermaye 

çevreleriyle güçlü ilişkileri olan mühendis grupları açısından böyle bir avantajdan söz edilebilir. Eş-

dost kanalıyla iş bulma eğiliminin %68,4 ile en yüksek olduğu grubun vakıf üniversitesi 

mezunlarında olması bu açıdan önemli bir göstergedir.  

   

Tablo 36. Mühendislerin İş Bulmada Etkili Olduğunu Düşündüğü Yöntemler 

“İş bulmanızda aşağıdaki yöntemlerden hangileri etkili olmuştur? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)”  

  Yanıtlar Vaka yüzdesi 

Sayı (%) 

  Odanın iş bulma olanakları 120 5,6 7,5 

İş ve işçi bulma kurumu 47 2,2 2,9 

Eş-dost ilişkileri 937 43,8 58,6 

Kariyer ve iş bulma amaçlı web 
siteleri 

363 17,0 22,7 

Kamu personel sınavları 157 7,3 9,8 

İnsan kaynakları birimlerine CV 
bırakmak 

222 10,4 13,9 

Diğer 291 13,6 18,2 

Toplam 2137 100,0 133,6 
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Tablo 37. Kentlere Göre İşsizlik Oranları 

  İşsiz 
Mühendis 

Sayısı* 

İlde 
Görüşülen 
Mühendis 

Sayısı 

İşsiz 
Mühendislerin 

Oranı* 
(%) 

İldeki Mühendislerin 
Toplam Mühendislere 

Oranı (%)  

İldeki İşsiz 
Mühendislerin 

Toplam İşsizlere 
Oranı (%) 

Ankara Sıklık 14 244 5,7 14,7 23,3 

İstanbul Sıklık 23 462 5,0 27,9 38,3 

İzmir Sıklık 8 166 4,8 10,0 13,3 

Bursa Sıklık 3 127 2,4 7,7 5,0 

Kocaeli Sıklık 3 58 5,2 3,5 5,0 

Diğer Sıklık 9 601 1,5 36,2 15,0 

Toplam Sıklık 60 1658 3,6 100,0 100,0 

* Ankete katılan Oda üyesi işsiz mühendislerin sayı ve oranını vermektedir.  

 

Uygun iş arayışı dolayımında iş gücü arzının iş gücü piyasasına dair beklentileri, mühendis 

işsizliğini belirleyen güçlü bir unsur olmakla birlikte, olgunun talep boyutunun da ihmal edilmemesi 

gerekir. İşverenlerin, öğrenme maliyetlerini gözeterek deneyimsiz mühendis istihdamından uzak 

durdukları, iş gücü piyasasının yeterince geniş olduğu yerlerde deneyimsiz yeni mezunlar yerine, 

deneyimli mühendis istihdamını tercih ettikleri bilinmektedir. Nitekim, işsizliğin görece daha büyük 

bir iş gücü havuzuna sahip büyük kentlerde yoğunlaşması bu çerçevede anlam kazanmaktadır. Zira, 

işsizlerin %82,5’i araştırma kitlesinin %63.8’ini oluşturan beş kentte (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 

ve Kocaeli) yaşamaktadır. Bu durum, deneyim elde etmek isteyen genç mühendislerin ağır çalışma 

koşulları ve düşük ücret bileşkesinden oluşan iş akitlerine neden imza attıklarına/katlandıklarına dair 

de bir göstergedir.  

Mühendis işsizliğine ilişkin son olarak üzerinde durmak istediğimiz husus, işsizlik süreleridir. Bu 

noktada iki farklı veriden söz etmek mümkündür. Çalışmada yanıtlayıcıların tümüne 

mezuniyetlerinden itibaren işsiz veya iş arayarak geçirdikleri süreler sorulmuştur (Bakınız Ek 3). 

Tablo 38'de görüldüğü gibi mühendislerin %54’ü mezuniyetlerinden beri hiç işsiz kalmadıklarını 

belirtirken, mühendislerin %19,2’si altı aydan daha az süreyle işsiz kaldıklarını belirtmiştir. Bu 

yönüyle mühendis işsizliğinin esas itibarıyla kısa süreli bir nitelik gösterdiği ortadadır. Meslek 

hayatı boyunca uzun süreli işsizlik olarak nitelendirilen bir yıldan uzun süreli işsizlik deneyimine 

sahip mühendislerin oranı % 13,7’dir.  
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Tablo 38. Meslek Hayatı Boyunca İşsizlik Durumu/Süresi 

  Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli Hiç 562 33,9 54,1 54,1 

6 aydan az 199 12,0 19,2 73,2 

6 ay -1 yıl 135 8,1 13,0 86,2 

1 yıldan fazla 2 yıla kadar 94 5,7 9,0 95,3 

2 yıldan fazla 49 3,0 4,7 100,0 

Toplam 1039 62,7 100,0  

Kayıp Veri Sistem 619 37,3   

Toplam 1658 100,0   

 

Araştırma kapsamında ayrıca halen bir iş yerinde çalışmadığını ve iş aradığını belirten 

mühendislerden işsizlik sürelerini belirtmeleri istenmiştir. Tablo 39'da da görüldüğü gibi, 12 aydan 

daha uzun süredir işsiz olduğunu belirtenlerin oranı Tablo 38'deki orana paralel bir şekilde yüzde 

15,5 düzeyindedir. İşsiz mühendislerin ana kitlesinin işsizlik süreleri 12 ayın altındadır. Mühendis 

işsizliğinin yapısal bir karakter göstermekten ziyade, kısa süreli ve geçici bir nitelik taşıdığı 

görülmektedir.  

 
Tablo 39. İşsiz Mühendislerin İşsizlik Süresi 

 Süre (ay) Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli 1 12 0,7 20,7 20,7 

2 10 0,6 17,2 37,9 

3 3 0,2 5,2 43,1 

4 3 0,2 5,2 48,3 

5 4 0,2 6,9 55,2 

6 9 0,5 15,5 70,7 

8 5 0,3 8,6 79,3 

12 3 0,2 5,2 84,5 

Diğer 9 0,5 15,5 100,0 

Toplam 58 3,5 100,0  

Kayıp Veri Sistem 1600 96,5   

Toplam 1658 100,0   
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Araştırma kitlesi içerisindeki işsiz mühendisler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, işsizliğin 

metropol kentlerde, özellikle genç mühendisler arasında yaygın olduğu ve kısa süreli (geçici) bir 

nitelik taşıdığı görülmektedir.
9
 Bunlara ek olarak tipik bir işsiz mühendis, 30 yaş altında ve erkektir.  

 

III.III Gelir ve Sosyal Güvence 

Mühendislerin gelir düzeyleri, hane yerine birey temelinde sorgulanmış, veriler bu eksende 

derlenmiştir. Mühendislerin kişisel gelirlerini incelerken dikkat edilmesi gereken bir husus, 

araştırmada gelir kaynaklarının bir tasnife tabi tutulmamış olduğudur.  

Mühendislerin gelir düzeyleri incelendiğinde dikkat çeken ilk unsur, asgari ücret civarında gelir elde 

eden mühendislerin oranının % 3 gibi küçümsenemeyecek bir oranda olmasıdır. Yine düşük gelir 

düzeyi olarak değerlendirilebilecek olan 2500 TL altında gelir elde eden mühendislerin oranı ise 

%41,3’tür.  

 
Tablo 40. Mühendislerin Aylık Ortalama Kişisel Geliri 

  Gelir Düzeyi (TL) Sıklık %  Geçerli % Birikimli % 

Geçerli 0–790 46 2,8 3 3 

791–999 22 1,3 1,4 4,4 

1000-1249 36 2,2 2,3 6,7 

1250–1499 89 5,4 5,7 12,4 

1500–1999 228 13,8 14,6 27 

2000–2499 223 13,4 14,3 41,3 

2500–2999 290 17,5 18,6 59,9 

3000–3499 202 12,2 13 72,9 

3500–3999 90 5,4 5,8 78,6 

4000–4999 100 6 6,4 85,1 

5000–5999 95 5,7 6,1 91,1 

6000–6999 43 2,6 2,8 93,9 

7000–7999 25 1,5 1,6 95,5 

8000–9999 29 1,7 1,9 97,4 

10.000+ 41 2,5 2,6 100,0 

Toplam 1559 94 100,0   

Kayıp Veri Sistem 99 6     

Toplam 1658 100     

 

Mühendislerin gelir düzeylerine ilişkin üç temel tespitte bulunmak mümkündür. İlk olarak, düşük 

gelir düzeyi özellikle yeni mezun genç mühendisler arasında yaygındır. Ancak gelir düzeyinin 

mühendislik mesleğinde elde edilen deneyimle orantılı olarak arttığı gözlenmektedir. 30 yaş altı 

mühendisler düşük gelir basamaklarında yoğunlaşırken, yüksek gelir basamaklarında 

seyrelmektedir: 1000 TL’den daha az aylık gelir elde eden mühendislerin %42,6’sı 30 yaş altı 

mühendislerdir. Kırklı yaşlar gelir açısından mühendislerin altın çağlarını oluşturmaktadır. Bu yaş 

                                                 
9 Kısa süreli işsizlik, bir yıldan daha kısa süren işsizlik için kullanılmaktadır. 
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grubundaki mühendisler arasında 1000 TL’nin altında gelir elde edenlerin oranı marjinelleşmekte, 

mühendisler üst gelir grupları içerisinde yoğunlaşmaktadır: Aylık 10 bin TL’den fazla gelir elde 

eden mühendislerin %34,1’i bu yaş grubundaki mühendislerden oluşmaktadır. 50’li yaşlardan 

itibaren düşük gelirli mühendislerin oranında artışlar yaşanmaya başlamakla birlikte, mühendislerin 

ana kitlesi yüksek gelir gruplarında yoğunlaşmalarını sürdürmekte, ancak 60’lı yaşlardan itibaren 

mühendislerin önemli bir bölümü 1000–2500 TL gelir basamağında yoğunlaşmaktadır.  

 

Tablo 41. Gelir Düzeyi ve Yaş Grupları Karşılaştırması 

Gelir Düzeyi  

Yaş Grupları 1000 
TL'den az 

1000-2500 
TL arası 

2500-
4999 TL 

arası 

5000-
9999 TL 

arası 

10.000 
TL ve 
üzeri 

Toplam 

30 yaş 
altı 

Yaş grubu içinde % 9,3 62,5 24,7 3,2 0,3 100,0 

  Gelir Düzeyi İçinde 
% 

42,6 33,9 11,3 5,2 2,4 20,0 

31-40 Yaş grubu içinde % 2,0 32,4 50,5 12,2 2,9 100,0 

  Gelir Düzeyi İçinde 
% 

13,2 25,0 32,8 28,1 31,7 28,5 

41-50 Yaş grubu içinde % 1,8 19,6 55,2 18,5 5,0 100,0 

  Gelir Düzeyi İçinde 
% 

7,4 9,5 22,7 27,1 34,1 18,0 

51-60 Yaş grubu içinde % 3,7 28,0 48,5 16,8 3,0 100,0 

  Gelir Düzeyi İçinde 
% 

17,6 16,0 23,3 28,6 24,4 21,0 

60+ Yaş grubu içinde % 6,7 46,4 34,5 10,8 1,5 100,0 

  Gelir Düzeyi İçinde 
% 

19,1 15,6 9,8 10,9 7,3 12,4 

Toplam Yaş grubu içinde % 4,4 36,9 43,7 12,3 2,6 100,0 

  Gelir Düzeyi İçinde 
% 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Meslekte elde edilen deneyimle birlikte gelir düzeyinin de artması, özellikle genç mühendisler 

arasında geleceğe yönelik beklentileri yükseltmektedir. Tablo 41, mühendislerin ekonomik 

durumları ve yaşam standartlarına ilişkin değerlendirme ve beklentilerini göstermektedir. Bütün yaş 

grupları itibarıyla iyi bir yaşam düzeyine sahip olduğunu düşünen mühendislerin oranı % 50’nin 

üzerindedir. Ancak maddi yaşam koşullarının son dört yılda sergilediği gelişim ve gelecekteki 

düzeyine ilişkin beklentiler yaş grupları itibarıyla önemli ölçüde farklılaşmaktadır. 40 yaş altındaki 

mühendislerin her iki konudaki düşünceleri birbirine son derece yakındır. Baskın bir şekilde yaşam 

düzeylerinin son dört yılda giderek kötüleştiği fikrine de yaşam düzeyinin gelecekte kötüye gideceği 

düşüncesine de katılmamaktadırlar. Dikkat çekici bir şekilde yaş ilerledikçe, son dört yılda maddi 

yaşam koşullarının gerilediğine ve bu gerilemenin gelecekte de süreceğine ilişkin algı 

güçlenmektedir.  
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Deneyimle birlikte artan gelir, genç mühendislerin yaşam standartlarının gelecekteki seyrine ilişkin 

algılarını biçimlendirdiği gibi, mühendislerin yaşam düzeyini yükseltmek üzere yurt dışında çalışma 

ya da yurt dışında bir ülkeye göç etme eğilimlerini de şekillendirmektedir. “Mühendis” kimliğinin 

yurt içinde sağladığı statünün yanı sıra gelecekteki gelire ilişkin beklenti, mühendislerin yaşam 

standartlarını yükseltmek için yurt dışında çalışma / yurt dışına göç etmeye mesafeli durmalarına yol 

açmaktadır. 

 
Tablo 42. Yaşam Standardı-Yaşlara Göre Değişim Yüzdeleri 

Yaşam standardına dair düşünceler   Yaş grupları 

G
EN

EL
 30 yaş ve 

altı 
31-40 
arası 

41-50 
arası 

51-60 
arası 

60 ve 
üzeri 

İyi Bir Yaşam Düzeyine Sahibim Katılmıyorum 20,9 14,9 21,5 24,3 28,6 20,9 

Kararsızım 28,1 28,3 23,5 24,9 19,4 25,6 

Katılıyorum 51,0 56,8 55,0 50,7 52,0 53,5 

Yaşam Düzeyim Son Dört Yılda 
Giderek Kötüleşti 

Katılmıyorum 66,9 65,1 43,3 33,3 32,1 50,9 

Kararsızım 20,6 17,7 22,8 25,4 20,4 21,1 

Katılıyorum 12,5 17,2 33,9 41,2 47,4 27,9 

Yaşam Düzeyimin Gelecekte Kötüye 
Gideceğini Düşünüyorum 

Katılmıyorum 54,9 51,1 35,6 30,1 32,7 42,5 

Kararsızım 28,7 27,4 31,9 25,1 22,4 27,4 

Katılıyorum 16,4 21,5 32,6 44,7 44,9 30,1 

Yaşam Düzeyimi Yükseltmek İçin Yurt 
Dışında Çalışıyorum/Çalışırım 

Katılmıyorum 38,5 57,9 61,6 63,6 76,9 58,1 

Kararsızım 19,7 12,8 12,5 11,1 8,2 13,2 

Katılıyorum 41,8 29,4 25,9 25,2 14,9 28,7 

Yaşam Düzeyinin Yüksek Olduğu 
Ülkelerden Birine Göç Etmeyi 
Düşünüyorum 

Katılmıyorum 57,3 74,5 79,8 81,9 90,2 75,3 

Kararsızım 25,7 14,0 10,4 9,9 5,2 13,9 

Katılıyorum 17,0 11,5 9,8 8,2 4,6 10,8 

 

İkinci olarak, kamuda gelir düzeyleri açısından daha homojen bir yapı gözlemlenirken, özel 

sektördeki ücretlilerde ve işveren/girişimci mühendislerde heterojenleşme eğilimi ağır basmaktadır. 

Kamu kesiminde ücret/maaş karşılığı çalışan mühendislerin dörtte üçü (% 75,3) 2–4 bin TL arasında 

gelir elde ettiğini belirtirken, 1250 TL’den daha düşük kişisel geliri olduğunu belirten kamu 

görevlisi bulunmamaktadır. Buna karşılık işsizlerin % 41,5’inin geliri 790 TL’nin altındadır.  
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Tablo 43. İstihdam Statüsüne Göre Gelir Düzeyleri 

 

İşverenler, özel sektör çalışanları ve bağımsız mühendislerin gelir grupları itibarıyla dağılımı daha 

hetorejen bir nitelik taşımaktadır. Aylık 2500 TL ve altını düşük gelir düzeyi olarak belirlersek, 

bağımsız çalışan mühendislerin %56,3’ü, özel sektör ücretlilerinin %41,7’si, diğer mühendislerin 

(emekli, ev hanımı vb.) %73,8’i bu gelir düzeyinin altında bir gelire sahiptir. İşverenler açısındansa 

aynı oran yalnızca %26,9’dur. Bu oran işveren statüsündeki mühendislerin düşük gelir gruplarında 

daha az yer aldığını göstermektedir.  

Üst gelir grupları itibarıyla incelendiğinde ise tersi bir tablo oluşmaktadır. İşverenlerin %26,6’sı, 

özel sektör ücretlilerinin %17,1 ise 5 bin TL’den daha yüksek aylık kişisel gelire sahipken, aynı gelir 

düzeyinde yer alan bağımsız çalışanların oranı %6,3, kamu ücretlilerinin oranı ise %5,3’tür.  

 

Tablo 44. İstihdam Statüsüne Göre Gelir Düzeyleri (Ayrıntılı) 

  
 Gelir 
Düzeyi (TL) 

İstihdam Statüsü Toplam 
(%) Bağımsız 

(%) 
İşsiz 
(%) 

İşveren 
(%) 

Ücretli/özel 
Sektör 

(%) 

Ücretli/ 
Kamu 

(%) 

Diğer 
(%) 

0-790   41,50 0,60 1,60   6,90 3,00 

791-999 2,10 3,80 0,60 0,40   7,50 1,30 

1000-1249 2,10 9,40 1,80 2,40   4,40 2,30 

1250-1499 14,60 11,30 5,00 5,10 1,60 11,90 5,70 

1500-1999 20,80 20,80 7,90 16,40 7,40 28,10 14,60 

2000-2499 16,70 3,80 11,10 15,70 16,50 15,00 14,40 

2500-2999 18,80 1,90 17,30 15,40 37,40 12,50 18,60 

3000-3499 8,30 1,90 12,30 13,20 21,40 6,20 13,00 

3500-3999 6,20 3,80 5,80 6,80 5,80 1,90 5,80 

4000-4999 4,20 1,90 11,10 5,80 4,50 3,80 6,40 

5000-5999 2,10   9,10 7,90 2,10 0,60 6,10 

6000-6999     2,60 4,10 1,60   2,70 

7000-7999 2,10   3,50 1,40 0,80   1,60 

8000-9999     4,10 1,80 0,40 0,60 1,90 

10.000 üzeri 2,10   7,30 1,80 0,40 0,60 2,60 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  İstihdam Statüsü  

Gelir Düzeyi Bağımsız İşsiz İşveren Ücretli/Özel Ücretli/Kamu Diğer Toplam 

1000 TL'den az 2,1 45,3 1,2 2,0   14,4 4,3 

1000-2499 TL arası 54,2 45,3 25,7 39,7 25,5 59,4 37,0 

2500-4999 TL arası 37,5 9,4 46,5 41,2 69,1 24,4 43,8 

5000-9999 TL arası 4,2   19,3 15,3 4,9 1,3 12,2 

10.000 TL ve üzeri 2,1   7,3 1,8 0,4 0,6 2,6 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Üçüncü olarak, kadın ve erkek mühendislerin aylık ortalama gelir düzeyleri önemli ölçüde 

farklılaşmakta ve farklı bir dağılım arz etmektedir (Bu durum aşağıda “Toplumsal Cinsiyet 

Perspektifinden Çalışma Yaşamı” başlığı altında daha ayrıntılı olarak incelenecektir). 

Gelir düzeyleri itibarıyla en düşük gelir grubundaki mühendislerle, en üst gelir grubundaki 

mühendisler arasındaki makas son derece büyüktür. Asgari ücret düzeyinde gelir elde eden %3’lük 

bir mühendis kitlesine karşılık, aylık kişisel geliri 10 bin TL’nin üzerinde olan %2,6’lık bir 

mühendis grubu bulunmaktadır. Yaş, cinsiyet, mezun olunan okul gibi değişkenlere bağlı olarak 

mühendislerin gelirinde ortaya çıkan dalgalanma, mühendislerin homojen bir kitle olmadığının 

önemli bir göstergesidir.  

 
Tablo 45. Gelir Durumuna Göre Bireysel Emeklilik Sigortası Sahipliği 

Bireysel (Özel) Emeklilik Sigortası Durumu 

      Gelir Grupları Toplam 

      1000 
TL'den az 

1000-2499 
TL arası 

2500-4999 
TL arası 

5000-9999 
TL arası 

10.000 TL 
ve üstü 

Bireysel 
(özel) 
emeklilik 
sigortanız 
var mı? 

Var Sıklık 10 64 175 79 20 348 

% 15,90  11,60  26,50  42,20  48,80  23,20  

Yok Sıklık 53 486 486 108 21 1154 

% 84,10  88,40  73,50  57,80  51,20  76,80  

Toplam 
Sıklık 63 550 661 187 41 1502 

% 100,0 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 

Mühendisler arasındaki farklılaşma eğiliminin derinleşmesine ve ileride de sürmesine etki eden 

edecek bir unsur da özel emeklilik programlarıdır. Bilindiği gibi bu programlar, sisteme yapılan 

katkılarla sistemden elde edilen karşılıklar arasında güçlü bir bağlantı kurarak sistemin muhatapları 

arasındaki farklılaşmaya olanak tanımaktadır. Bu türden programların sistemin muhatapları 

arasındaki ortak çıkar birliğini parçaladığı gibi, emekliler arasındaki eşitsizlikleri de derinleştirdiği 

belirtilmektedir. Tablodan da izlenebileceği gibi, mühendisler arasında gelir düzeyi arttıkça, özel 

emeklilik programlarına katılım düzeyi de artmaktadır. 10 bin TL’den daha yüksek geliri olanlarda 

bireysel emeklilik programlarına dahil olma oranı % 48,8’e erişmektedir. 

 

III.IV Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Mühendislik Mesleği 

Cinsiyet temelli meslek ayrımı, iş gücü piyasasında kadın ve erkekler arasında eşitsizliklere yol açan 

en önemli faktörlerden birisidir. Gerek kadın ve erkeklerin farklı meslek ve sektörlerde istihdam 

edilmesi biçimindeki yatay ayrım (horizontal segregation), gerekse kadın ve erkeklerin aynı meslek 

içerisinde cinsiyetlere göre hiyerarşik olarak farklılaşan pozisyonlarda istihdam edilmesi biçimindeki 

dikey ayrım (vertical segregation) iş gücü piyasasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 

derinleştirmektedir. Cinsiyet temelli meslek ayrımının kadınların kariyer fırsatları, ücret düzeyleri, 

çalışma koşulları üzerinde olumsuz etkisi söz konusudur.  

Kadınların geleneksel olarak erkeklerin yoğun olduğu mesleklere dâhil olması da, cinsiyet eşitliği 

açısından önemli bir iyileşme yaratamamaktadır, zira bu tür mesleklerde kadınlar ağırlıkla düşük 
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statülü ya da düşük ücretli işlerde istihdam edilmektedir (dikey ayrım). İş gücü piyasasının cinsiyet 

temelinde bu şekilde kutuplaşması, kadınlar ve erkekler tarafından yapılan işlerin niteliksel açıdan 

farklılaşmasına yol açmaktadır. Araştırmalar, kadınların istihdam edildikleri pozisyonların 

erkeklerin istihdam edildikleri pozisyonlara göre karar süreçlerinde daha az yetki ve daha az 

bağımsızlık içerdiğini, ayrıca zaman ve mekan açısından sınırlandırılmış, daha monoton işler 

olduğunu göstermektedir.  

Türkiye’de kadınların baskın bir şekilde “erkek işi” olarak algılanan mühendislik mesleğinde 

yetersiz temsili önemli bir sorundur. Farklı tarihlerde yapılmış mühendis ve mimarların toplumsal 

profilini belirlemeye yönelik, gerek ülke genelinde gerekse belirli coğrafi bölgelerde ya da kent 

temelinde yürütülmüş araştırmalar, bu yetersiz temsil olgusunu belgelemektedir. Bu çalışmada 

kadınların mühendislik mesleğindeki temsili sorunuyla ilgili bulgular daha önceki çalışmaların 

bulgularıyla örtüşmektedir. Kadınların meslekteki eksik temsili mevcudiyetini korumaktadır: 

Araştırma kitlesinin yalnızca % 7,8’ini kadınlar oluşturmaktadır. 

 
Tablo 46. Cinsiyete Göre İstihdam Statüsü 

Cinsiyet  

İstihdam Statüsü   

Bağımsız İşsiz İşveren Ücretli/özel 
Sektör 

Ücretli/Kamu Diğer Genel 

Kadın Cinsiyetiniz % 4,6 6,9 16,9 37,7 20,8 13,1 100,0 

  İstihdam Statüsü % 11,8 15,0 6,1 6,4 10,9 10,3 7,9 

Erkek Cinsiyetiniz % 3,0 3,4 22,3 47,1 14,5 9,7 100,0 

  İstihdam Statüsü % 88,2 85,0 93,9 93,6 89,1 89,7 92,1 

Genel  % 3,1 3,6 21,9 46,4 15,0 10,0 100,0 

  İstihdam Statüsü % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Toplam araştırma kitlesinin % 7,8’ini oluşturan kadınların iş yerlerindeki pozisyonlarına baktığımız 

zaman, kadınların çalışma yaşamında maruz kaldıkları ayrımcı pratiklerin ipuçlarına erişmek 

mümkündür. Kadın mühendislerin %28,6’sının iş yerinde yönetimle ilgili herhangi bir görevi 

bulunmazken, yalnızca %8,2’i üst düzey görevler üstlenmektedir (Aynı oranlar erkekler için 

sırasıyla %21 ve %13,2). Başka bir şekilde ifade edecek olursak, çalıştıkları iş yerinde üst düzey 

yönetici pozisyonda bulunanlar içerisinde kadınların oranı %4,5 iken, iş yerinde hiçbir yönetici vasfı 

olmayanlar içerisindeki oranı %9,5’tir. Bu durum mühendislik mesleği içerisinde kadınların 

hiyerarşik olarak daha düşük pozisyonlarda istihdam edildiklerini ve erkeklere oranla yönetici 

pozisyonlarda bariz bir biçimde daha az yer aldıklarını göstermektedir. Kadınlar arasında çalıştığı iş 

yerinin sahibi ya da ortağı olanların oranının erkeklere göre daha düşük olduğu gözlemlenirken, iş 

yerinde orta düzey yöneticilik pozisyonlarında kadın ve erkeklerin benzer bir dağılım gösterdikleri 

görülmektedir.  
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Tablo 47. Cinsiyete Göre İş Yerinde Üstlenilen Pozisyon 

    İş Yerinde Üstlenilen Pozisyon Toplam 

Cinsiyet   İş yeri 
sahibi/ 
ortağı 

Ekip/takım 
sorumlusu 

Ara kademe 
(teknik) 
yönetici 

Üst düzey 
yönetici 

Yok Diğer 

Kadın Cinsiyetiniz içinde % 23,5 14,3 23,5 8,2 28,6 2,0 100,0 

İş yerinizde 
üstlendiğiniz yönetici 
pozisyonunda bir 
göreviniz var mı 
içinde % 

6,2 8,5 6,8 4,5 9,5 7,10 7,2 

Erkek Cinsiyetiniz içinde % 27,2 11,9 24,6 13,2 21,0 2,0 100,0 

İş yerinizde 
üstlendiğiniz yönetici 
pozisyonunda bir 
göreviniz var mı 
içinde % 

93,8 91,5 93,2 95,5 90,5 92,9 92,8 

Genel Cinsiyetiniz içinde % 26,9 12,1 24,6 12,9 21,6 2,0 100,0 

İş yerinizde 
üstlendiğiniz yönetici 
pozisyonunda bir 
göreviniz var mı 
içinde % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Araştırmada katılımcıların gelir düzeyi hane yerine birey temelinde sorgulandığı için, kadın ve erkek 

mühendislerin aylık ortalama gelir düzeylerini karşılaştırma şansı da doğmaktadır. Mühendislerin 

gelirleri cinsiyet temelinde değerlendirildiğinde, kadın ve erkek mühendislerin aylık ortalama gelir 

düzeylerinin önemli ölçüde farklılaştığını ve farklı bir dağılım arz ettiğini görmekteyiz. Kadınlar 

daha düşük gelir basamaklarında yoğunlaşmakta, üst gelir basamaklarında seyrelmektedir: Kadın 

mühendislerin %56,3’ü düşük gelir düzeyi olarak kodlayabileceğimiz 2500 TL’den az gelir elde 

ederken, erkek mühendisler arasında bu oran %40,1’e gerilemektedir. Diğer taraftan kadın 

mühendislerin yalnızca % 6,6’sı üst gelir grubu olarak nitelendirebileceğimiz 5 bin TL üzerinde gelir 

elde ederken, erkek mühendislerde bu oran %15,7’e ulaşmaktadır. Üstelik 10 bin TL’den daha 

yüksek kişisel geliri bulunan tek bir kadın mühendis dahi yokken, erkek mühendislerin %2,9’unun 

geliri bu tutarın üzerindedir. 
 

Tablo 48. Gelirin Cinsiyetlere Göre Değişimi 

 Gelir Düzeyi  
Cinsiyet  

Kadın (%) Erkek (%) Toplam (%) 

1000 TL'den az 7,4 4,1 4,4 

1000-2499 TL arası 48,8 36,0 36,9 

2500-4999 TL arası 37,2 44,3 43,7 

5000-9999 TL arası 6,6 12,8 12,3 

10.000 TL ve üstü 0  2,9 2,6 

Toplam 100,0 100,0 100,0 
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Kadın ve erkek mühendislerin işsizlik örüntüleri de önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Daha önce de 

vurguladığımız gibi, mühendislik, işsizliğin göreceli olarak daha az rastlandığı bir meslektir. Tıpkı 

genç ve yetişkin mühendislerin işsizlik oranlarının farklılaşması gibi kadın ve erkek mühendislerin 

işsizlik oranları da önemli ölçüde farklılaşabilmektedir. Nitekim araştırma kitlesi içerisinde 

erkeklerin işsizlik oranı %3,3 iken, kadın mühendisler arasında işsizlik oranı bu rakamın iki katını 

aşarak %6,9’a ulaşmaktadır. Toplam araştırma kitlesinin %7,8’sini oluşturan kadın mühendislerin 

işsiz mühendisler içerisindeki temsili de %15’e erişmektedir.  

Bu veriler, Üye Profili Araştırması’ndaki toplumsal cinsiyetle ilgili soruların analitik önemini 

artırmaktadır. Bu noktada üç temel tespitte bulunulabilinir: Birincisi, mühendislik alanında 

kadınların istihdam oranının düşüklüğünü, mesleğin icra koşullarının güçlüğüyle ilişkilendiren, 

dolayısıyla cinsiyet temelli mesleki ayrımı ve cinsiyetçi işbölümünü doğallaştıran (doğal karşılayan) 

bir algı hem kadın hem de erkek mühendisler arasında güçlü bir eğilim olarak öne çıkmaktadır.  

 

Tablo 49. Toplumsal Cinsiyet Ayrımlarının İş Yaşamındaki Nedenleri Üzerine Yaklaşımlar 

    Hiç 
katılmıyorum 

(%) 

Kısmen 
katılmıyorum 

(%) 

Kararsızım 
 

(%) 

Kısmen 
Katılıyorum 

(%) 

Çok 
Katılıyorum 

(%) 

Mesleğimizde Kadınların 
Oranının Düşük Olması 
Mesleğin İcra Koşullarının 
Güç Olmasından 
Kaynaklanmaktadır 
  

Kadın 27,2 6,4 5,6 28,0 32,8 

Erkek 17,1 6,9 8,9 34,3 32,9 

Toplam 17,9 6,8 8,7 33,8 32,9 

Cinsiyet Ayrımcılığı 
İstihdam İlişkilerinde Öne 
Çıkan Önemli Sorunlardan 
Biridir 
  
  

Kadın 7,2 5,6 8,8 26,4 52,0 

Erkek 20,1 11,5 13,8 31,4 23,1 

Toplam 19,1 11,0 13,4 31,0 25,4 

Çalışma Koşullarının 
Cinsiyet Farklılıklarını 
Gözeterek Düzenlenmemiş 
Olması Eşitliğe Aykırıdır 
  
  

Kadın 12,9 3,2 10,5 27,4 46,0 

Erkek 19,7 9,3 16,8 24,8 29,5 

Toplam 19,1 8,8 16,3 25,0 30,7 

Cinsiyet Farklılıkları 
Meslekte İlerlemede 
Önemli Güçlükler 
Çıkarmaktadır 
  
  

Kadın 17,1 6,5 5,7 26,8 43,9 

Erkek 25,8 11,0 15,1 29,4 18,7 

Toplam 25,2 10,6 14,4 29,2 20,6 

 

İkincisi, cinsiyet ayrımcılığının istihdam ilişkisinin sorun alanlarından biri olarak tanımlanması ve 

bu eşitsizliği gidermek amacıyla çalışma koşullarının cinsiyet farklılıklarını gözeten bir temelde 

düzenlenmesi noktasında mühendisler arasında derin bir görüş ayrılığı ortaya çıkmaktadır. 

Mühendislerin %30,1’i cinsiyet ayrımcılığını önemli bir sorun olarak tanımlamazken, %35,8’i 

cinsiyet farklılıklarının mühendislik mesleğinde ilerleme açısından bir güçlük yaratmadığı 

görüşündedir. Buna karşılık, cinsiyet ayrımcılığını istihdam ilişkisinde öne çıkan sorunlardan biri 
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olarak tarif eden (mühendislerin %56,4’ü) ve cinsiyet farklılıklarının meslekte ilerlemenin önüne 

engeller çıkardığını belirten (mühendislerin %49,8’i) bir mühendis kitlesi vardır. Önemli bir 

kutuplaşmayı içermekle birlikte bu veriler, mühendislerin yaklaşık yarısının cinsiyet temelli 

ayrımcılıkların varlığını kabul ettiklerinin bir göstergesi olarak okunabilir.  

Ayrımcılığın bir sorun olarak tanımlanması ve tespit edilmesi noktasında kadın ve erkek 

mühendisler arasında da anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Kadın mühendisler, istihdam ilişkisinde 

cinsiyete dayalı ayrımcılığı önemli bir sorun alanı olarak tanımlayıp (%78,4), ayrımcı pratiklerin 

meslekte ilerleme noktasında önemli güçlükler yarattığını %70,7 gibi yüksek bir oranla ifade 

ederken; erkek mühendisler arasında bu algılar zayıflayarak sırasıyla %54 ve %48,1’e 

gerilemektedir. Bu durum, ayrımcı eylem ve işlemleri birebir deneyimlemeyen kadınların 

farkındalık düzeylerinin erkeklerden yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Üçüncüsü, çalışma yaşamı koşullarının cinsiyet farklılıklarını gözetmeden düzenlenmesini ‘eşitlik 

ilkesi’ne aykırı olarak değerlendiren mühendislerin oranı toplamda % 55,7’de kalmaktadır. Oran çok 

düşük olmamakla birlikte, mühendisler arasında cinsiyet temelli mesleki ayrımı ve cinsiyetçi 

işbölümünü doğallaştıran bir algının mevcudiyeti dikkate alındığında, cinsiyet eşitliğinin 

sağlanmasına yönelik pozitif müdahalelere yönelik desteğin toplumsal zemininin kırılgan olduğu 

görülmektedir. 

 

III.V Sendikal Örgütlenme 

Araştırmada mühendislerin sendikal örgütlenmeye yönelik tutumları da incelenmiştir. Tablo 50, 

mühendislerin sendikalara üyelik konusundaki yaklaşımlarını göstermektedir. “Sizce mühendisler 

sendikalara üye olmalı mıdır?” sorusuna cevap vermeyen (%16,6) ya da bu konuda fikri olmadığını 

belirten (%19,4) mühendisler tüm yanıtlayıcıların %36’sına erişmekle birlikte, mühendislerin 

kabaca yarısı mühendislerin sendikaya üye olması gerektiğini düşünmektedir. Kayıp veriler dışarıda 

tutulduğunda sendikalara üye olunması gerektiğini düşünen mühendislerin oranı %59,1’e erişirken, 

sendikal örgütlenmeye karşı çıkanların oranı %17,6’da kalmaktadır.  

 
Tablo 50. Mühendislerin Sendika Üyeliği Konusundaki Düşüncesi 

 

Mühendisler sendika fikrine uzak olmamakla birlikte, sendikal örgütlülükten büyük ölçüde yoksun 

bulunmaktadır. Mühendislerin büyük bir kısmı, sendikal örgütlenmeden tümüyle yoksun iş 

yerlerinde çalışmaktadırlar. Mühendislerin çalıştığı iş yerlerinin %68,4’ünde herhangi bir sendikal 

örgüt bulunmamaktadır.  

“Sizce mühendisler sendikalara üye olmalı mıdır?” 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Fikrim yok 321 19,4 23,2 23,2 

Hayır 244 14,7 17,6 40,9 

Evet 818 49,3 59,1 100,0 

Toplam 1383 83,4 100,0   

Kayıp Veri Sistem 275 16,6     

Toplam 1658 100,0     
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Tablo 51. Mühendislerin İş Yerlerindeki Sendikal Örgütlülük Durumu 

“İş yerinizde örgütlü bir sendika var mı?” 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Var 344 20,7 31,6 31,6 

Yok 746 45,0 68,4 100,0 

Toplam 1090 65,7 100,0   

Kayıp Veri Sistem 568 34,3     

Toplam 1658 100,0     

İstihdam statüsü dikkate alındığında tablo daha da netleşmektedir (Tablo 52): Özel sektör ücretlisi 

mühendislerin çalıştıkları iş yerlerinin %80’inde herhangi bir sendikal örgütlenme 

bulunmamaktadır. İşveren/girişimci mühendislerin yalnızca %1,9’unun iş yerinde sendikal 

örgütlülük vardır. Buna karşılık kamu kesimi iş yerlerinde çalışan mühendislerin %81,6’sı 

çalıştıkları iş yerinde sendikal örgütlerin bulunduğunu belirtmiştir. Bu veriler Türkiye’deki 

sendikasızlaştırma politikalarının özellikle özel sektörde, büyük bir başarı elde ettiğinin birer 

göstergesidir. 

 

Tablo 52. İstihdam Statüsü İtibarıyla İş Yerinde Sendikal Örgütlülük 

  
  

İş Yerinizde Örgütlü Bir Sendika Var mı? 
Toplam 

  Var Yok 

İstihdam 
Statüsü 

İşveren/Girişimci Sıklık 2 105 107 

% 1,9 98,1 100,0 

Ücretli/Özel sektör Sıklık 142 591 733 

% 19,4 80,6 100,0 

Ücretli/Kamu Sıklık 200 45 245 

% 81,6 18,4 100,0 

Toplam Sıklık 344 741 1085 

% 31,7 68,3 100,0 
 

İş yerinde örgütlü bir sendika bulunduğunu ifade eden mühendislerin %38,6’sı bu sendikaya üye 

olduğunu belirtmekle birlikte (Tablo 53), sendika üyesi mühendislerin çok büyük bir bölümü kamu 

kesimi ücretlileridir (Tablo 54).  

 
Tablo 53. Mühendislerin İş Yerlerindeki Sendikaya Üyelik Durumları 

“Siz bu sendikaya üye misiniz?” 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Evet 134 8,1 38,6 38,6 

Hayır 213 12,8 61,4 100,0 

Toplam 347 20,9 100,0   

Kayıp Veri Sistem 1311 79,1     

Toplam 1658 100,0     
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Özel sektör ücretlileri arasında sendika üyesi mühendislerin oranı %6,8 gibi son derece düşük bir 

düzeydedir. Buna karşılık kamu kesiminde ücretli olarak çalışan mühendisler arasında sendikaya 

üye olanların oranı %63,3’tür. Özel sektördeki düşük sendikalaşma oranına rağmen, özel sektör 

çalışanı mühendislerin önemli bir bölümü (%56,7) “mühendisler sendikaya üye olmalı” görüşüne 

katılmaktadır (Tablo 55).  

 

Tablo 54. İstihdam Statüsü İtibarıyla Sendika Üyeliği 

      İş yerinizde Örgütlü 
Bulunan  Sendikaya 

Üye Misiniz? 

Toplam 

      Evet Hayır 

Çalıştığınız iş 
yerinin niteliği 

Kendi işi Sıklık 0 4 4 

% 0 100,0 100,0 

Ücretli/Özel sektör Sıklık 10 137 147 

% 6,8 93,2 100,0 

Ücretli/Kamu Sıklık 124 72 196 

% 63,3 36,7 100,0 

Toplam Sıklık 134 213 347 

% 38,6 61,4 100,0 

 

Mühendislerin sendikalaşması fikrine en fazla karşı çıkanlar işveren/girişimci mühendislerdir. Bu 

grupta yer alan mühendislerin %25,3’ü mühendislerin sendikalara üye olmaması gerektiğini 

düşünmektedir. Kamu ücretlilerinde ise farklı bir durum söz konusudur: Kamuda çalışan her beş 

mühendisten dördü, mühendislerin sendikalara üye olması gerektiğini düşünmektedir (Tablo 54). 

 

Tablo 55. İstihdam Statüsü İtibarıyla Mühendislerin Sendika Üyeliği Konusundaki Düşüncesi 

 

 

 

 

 

 

Kamu çalışanı mühendisler arasında son dört yılda yaşamlarının giderek kötüleştiği ve gelecekte de 

bu kötü gidişin süreceği yönünde güçlü bir algı bulunmaktadır. Aynı zamanda kamu ücretlilerinin 

çalıştıkları iş yerlerinin %80’inde sendikal yapıların bulunduğu göz önünde bulundurulursa, sendikal 

yapılarla tanışıklığın sendika karşısındaki tutumu olumlu yönde etkilediği söylenebilir.  

 

 

“Mühendisler sendikalara üye olmalı mıdır?” 

İstihdam Statüsü  Fikrim yok Hayır Evet 

İşveren/Girişimci 23,2 25,3 51,5 

Ücretli/Özel sektör 27,0 16,3 56,7 

Ücretli/Kamu 9,8 10,6 79,6 

Toplam 22,9 17,7 59,3 
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Tablo 56. Çalışılan İş Yerinin Niteliği Yaşam Düzeyi Durumu   

Çalıştığınız iş 
Yerinin 
niteliği 

  Yaşam Düzeyim Son 
Dört Yılda Giderek 

Kötüleşti 

Toplam 

Yaşam Düzeyimin 
Gelecekte Kötüye 

Gideceğini Düşünüyorum 

Toplam 

  

K
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

K
ar

ar
sı

z/
A

yn
ı 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
at

ılm
ıy

o
ru

m
 

K
ar

ar
sı

z/
A

yn
ı 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

İşveren/ 
Girişimci 

Sıklık 201 75 98 374 185 89 100 374 

% 53,7 20,1 26,2 100,0 49,5 23,8 26,7 100,0 

Ücretli/Özel 
Sektör 

Sıklık 430 157 171 758 350 226 182 758 

% 56,7 20,7 22,6 100,0 46,2 29,8 24,0 100,0 

Ücretli/Kamu Sıklık 118 55 73 246 83 75 88 246 

% 48,0 22,4 29,7 100,0 33,7 30,5 35,8 100,0 

Toplam 
Sıklık 749 287 342 1378 618 390 370 1378 

% 54,4 20,8 24,8 100,0 44,8 28,3 26,9 100,0 

Sendikaya üye olunması yönünde görüş bildiren mühendislerin, sendika örgütlenme biçimi 

üzerindeki tercihlerini mesleki bakış açısı belirlemektedir. Mühendislerin %81,1’i, yalnızca belirli 

bir mesleğin mensuplarının üye olabildiği meslek sendikalarını (1+2) tercih etmektedir. Kamu 

ücretlilerinde, meslek sendikacılığı yönündeki tercihler göreli olarak azalırken, kamu çalışanı 

kimliğinin öne çıktığının bir göstergesi olarak sendika tercihinde kamu çalışanları sendikaları öne 

çıkmaktadır. Mühendislerin işçi sendikalarına üye olması gerektiğini düşünen mühendislerin oranı 

son derece düşüktür.  

 

Tablo 57. Mühendisler Nasıl Bir Sendikaya Üye Olmalı 

Mühendisler sendikalara üye olmalı mıdır? 

  
İstihdam 
Statüsü 

  
  

Sadece 
Mühendislere 

Mahsus 
Sendikaya (1) 

Sadece 
Teknik 

Elemanlara 
Mahsus 

Sendikaya 
(2) 

Kamu 
Çalışanlarının 
Sendikalarına 

(3) 

İşçi 
Sendikalarına 

(4) 

Toplam 

İşveren/Girişimci Sıklık 121 39 10 18 188 

% 64,4 20,7 5,3 9,6 100,0 

Ücretli/Özel 
sektör 

Sıklık 300 77 12 49 438 

% 68,5 17,6 2,7 11,2 100,0 

Ücretli/Kamu Sıklık 93 37 62 4 196 

% 47,4 18,9 31,6 2,0 100,0 

Toplam 
Sıklık 514 153 84 71 822 

% 62,5 18,6 10,2 8,6 100,0 
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IV. MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ve MÜHENDİSLER 

Çalışmanın bu bölümünde Oda’nın üyeleriyle kurduğu bağ çok yönlü olarak irdelenmiştir. Bağın 

kurucu unsuru olan üyeliğin kökenleri, kapsayıcı ve kısıtlayıcı hususlarının yanı sıra iletişim düzeyi, 

iletişim araçları, Oda faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin üyelerin değerlendirmeleri serimlenmiştir. 

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Makina Mühendisleri Odası’nın üyeleri olan mühendislerle 

kurduğu ilişkinin güçlü ve zayıf yanları vardır. Oda ile mühendisler arasında, özellikle mesleki eğitim 

programları ve bilimsel toplantılar aracılığıyla kurulan, belirli ölçülerde süreklilik gösteren, 

kullanıcılar tarafından makul ölçüler çerçevesinde başarılı olarak değerlendirilen güçlü bir ilişki 

söz konusudur. Bu güçlü ilişki mühendislerin uyum sağlamak zorunda kaldıkları esnek istihdam 

formuyla da ilişkili olarak düşünülmelidir. Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı dönüşümler ve işgücü 

piyasasında hızlı bir şekilde eskiyen vasıf ve beceriler, mühendislerin Oda tarafından yürütülen 

mesleki eğitimlere ihtiyacını artırdığı gibi, bu alana ilişkin Oda’ya yönelik beklentileri de 

yükseltmektedir. Mühendisler Oda’ya iş gücü piyasasında tutunmalarını sağlayacak vasıf ve 

becerilere, sertifikalara erişimi sağlayacak bir yapı olarak yaklaşmakta ve Oda’ya bir tür 

“mesleki/sürekli eğitim kurumu” işlevi atfetmektedirler. Bu durum Oda ile mühendisler arasında 

kurulan ilişkiyi ve Oda’dan beklentileri büyük ölçüde belirlemektedir. Bilimsel-mesleki eğitim 

programları kanalıyla kurulan bu güçlü ilişkiye karşın Oda üyelerinin, Oda organlarının belirlendiği 

seçim süreçlerine yeterli ilgi göstermedikleri görülmektedir. Özellikle özel sektör çalışanları 

açısından iş yoğunluğu, Oda seçimlerine katılımı etkileyen bir engel olarak ön plana çıkmaktadır. 

 

IV.I İş Gücü Piyasasına Tutunma Aracı Olarak Oda 

Oda ile mühendisler arasındaki ilişkinin sorunsallaştırılmasına, mühendisleri Oda’ya üye olmaya 

yönlendiren faktörlerle Oda ile üyelik ilişkisinden kaçınmaya iten nedenler sorgulanarak 

başlanmıştır. Mühendislerin Oda ile kurduğu ilişkinin kurucu unsuru olan üyeliğin kökenlerinin 

kavranabilmesi açısından Tablo 58 ve Tablo 59’un birlikte değerlendirilmesi yararlı bilgiler 

sunmaktadır. Zira biri kurucu ilişkiye ilişkin beklentileri, diğeri ise bu ilişki sonrasında elde 

ettiklerini düşündükleri kazançları içermektedir.  

Tablo 58. Mühendislerin Odaya Üye Olmalarında Belirleyici Nedenler 

“Üye olmanızdaki belirleyici nedenler nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)” 

  Yanıtlar Vaka Yüzdesi 

Sayı (%) 

  Yasal zorunluluk olduğu için (1) 749 15,9  45,4  

İş bulmama yardımcı olacağı düşüncesiyle (2) 298 6,3  18,1  

Mesleğimdeki gelişmeleri izlemek için (3) 1061 22,5  64,3  

Mühendislere özgü sorunların çözümü için (4) 733 15,4  44,5  

Meslektaşlarımla iletişime geçmek için (5) 869 18,4  52,7  

Ülke gündemine Odam aracılığıyla müdahil 
olabilmek için (6) 

443 9,4  26,9  

Odanın yetki belgesi verdiği bir alanda 
çalıştığım için (7) 

501 10,6  30,4  

Fikrim yok 31 0,7  1,9  

Diğer 37 0,8  2,2  

Toplam 4722 100,0 286,4  
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Muafiyet tanınan kamu çalışanları dışında mühendisler, mesleklerini icra edebilmek için Oda’ya üye 

olmak zorundadırlar. Dolayısıyla, üyelik ilişkisinin kuruluşunda yasal zorunlulukların temel 

belirleyici olarak öne çıkması beklenir. Oysa yasal zorunluluklar (Tablo 58'de 1+7) üyelik ilişkisinin 

kuruluşunda etkili bir unsur olmakla birlikte üyelik ilişkisinin birincil belirleyicisi değildir. Mesleki 

nedenler (Tablo 58'de 3+4) olarak nitelendirebileceğimiz meslekteki gelişmeleri izleme ve mesleki 

sorunların çözümü gibi, arka planında ekonomik kaygıları barındıran nedenler, mühendisleri Oda’ya 

üye olmaya yönelten asli motive edici unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Kuşkusuz bu durum, yasal 

zorunlulukların üyelik ilişkisinin kurulması noktasındaki önemini azaltmamaktadır. Nitekim Tablo 

59, bütün çalışan kategorileri açısından yasal zorunlulukların önemli bir belirleyici olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte Oda-üye ilişkisini çevreleyen, yasal zorunlulukla iç içe geçen, 

ancak yasal zorunlulukları ikincilleştirecek derecede belirleyici olabilen başka dinamiklerin de 

mevcut olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 59. İstihdam Statüsüne Göre Odaya Üye Olma Nedenleri* 

* Tablo, ankete katılan Oda üyesi mühendislerin farklı istihdam statülerine göre Oda'ya üye olma nedenlerini % olarak 

vermektedir. Örneğin ankete katılan mühendisler içerisinde işsiz olduğunu belirtenlerin % 33,3'ü yasal zorunluluk (1) 

seçeneğini işaretlemiştir. Anketin bu bölümünde katılımcılara birden fazla seçenek işaretleyebilme olanağı verilmiştir.    

Mesleki nedenlerin üyeliğin birincil belirleyici olarak ön plana çıkması, 1980 sonrasının güvencesiz 

istihdam rejimi ve bu rejime rengini veren esnek istihdam formu kapsamında anlamlı bir göstergedir. 

İş güvencelerinin zayıfladığı, güvencesiz istihdam biçimlerinin yaygınlaşarak hâkim bir hâl aldığı 

koşullarda, sürekli yeni vasıf ve beceriler kazanmak, iş gücü piyasası dışına düşmemenin tek yolu 

haline gelmektedir. Mühendis iş gücü bu eğilimden azade değildir. Mühendislerin esnekleşen iş 

gücü piyasalarına tutunmalarına olanak sağlayan meslekteki gelişmeleri izleme isteğinin üyelik 

ilişkisinin belirgin bir yönlendiricisi olması bu kapsamda anlamlıdır. Bu verilerle örtüşen bir şekilde 

(Tablo 60), mühendisler Oda’ya üye olmanın sağladığı en önemli avantaj olarak bilimsel ve mesleki 

amaçlı etkinliklerden yararlanmayı görmektedir. Oda’nın asli görevleri olarak nitelendirebileceğimiz, 

meslek standartlarının belirlenmesi ve meslek mensuplarının yetki ve sorumluluklarının tanımlanması 

onu izlemektedir.  

"Odaya üye olmanızdaki belirleyici nedenler nelerdir?  
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)" 

  
  

İstihdam Statüsü 

Bağımsız 
(%) 

İşsiz 
(%) 

İşveren 
(%) 

Ücretli/ 
Özel (%) 

Ücretli/ 
Kamu (%) 

Diğer 
(%) 

Yasal Zorunluluk (1) 45,1 33,3 58,7 40,4 38,1 52,7 

İş Bulma (2) 13,7 40 7,8 23,4 13,8 14,5 

Meslekteki Gelişmeleri İzleme (3) 70,6 70 59,6 63,1 71,3 61,8 

Mühendislere Özgü Sorunların 
Çözümü (4)  

62,7 45 34,1 44,1 51,4 50,3 

Meslektaşlarla İletişim (5) 70,6 51,7 49 50,2 61,1 50,9 

Ülke Gündemine Müdahil Olma (6) 37,3 26,7 24,7 23,3 32,8 34,5 

Odanın Yetki Verdiği Bir Alanda 
Çalışmak (7) 

49 36,7 43,5 29,4 15 21,2 

Fikrim Yok (8) 3,9 1,7 2,2 1,8 1,6 1,2 

Diğer (9) 0 3,3 2,2 3 1,2 0,6 
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Tablo 60. İstihdam Statüsüne Göre Odaya Üye Olmanın Sağladığı Avantajlar* 

* Tablo, ankete katılan Oda üyesi mühendislerin farklı istihdam statülerine göre Oda'ya üye olmanın sağladığı avantajları 

nasıl sıraladığını % olarak göstermektedir. Örneğin ankete katılan mühendisler içerisinde işsiz olduğunu belirtenlerin 

%67'si "bilimsel mesleki amaçlı etkinliklerden yararlanma" seçeneğini işaretlemiştir. Anketin bu bölümünde katılımcılara 

birden fazla seçenek işaretleyebilme olanağı verilmiştir. 

 

Bu çerçevede değerlendirildiğinde mühendislerin Oda’ya iş gücü piyasasında tutunmalarını 

sağlayacak vasıf ve becerilere, sertifikalara erişmelerini sağlayacak bir yapı olarak yaklaştıkları ve 

Oda’ya bir tür “mesleki/sürekli eğitim kurumu” işlevi atfettikleri görülmektedir. Oda’ya bakıştaki bu 

yaklaşım, Oda-üye ilişkilerine ana rengini vermekte ve üyelerin Oda’ya ilişkin beklentilerini de 

şekillendirmektedir. Diğer taraftan, kolektif güvencelerin ve koruyucu mevzuatın neoliberal 

ekonomi politikaları kapsamında aşınmasıyla ve profesyonel mesleklere ilişkin eğitimlerin 

yakınsanması ve iş gücüne ilişkin vasıfların standardize edilmesiyle derinleşen uluslararasılaşma 

süreci mühendislerin Oda’dan beklentilerini de etkilemiştir. Güvencesiz istihdam rejiminin 

yerleşiklik kazanmasıyla birlikte mühendislerin ekonomik ve sosyal haklarının korunması ve 

geliştirilmesinde Oda’ya ilişkin beklentilerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Mühendislerin önemli 

bir bölümü üyelerin özlük haklarını ilerletecek yeni politikalar geliştirilmesinin Oda’nın öncelikli 

ilgi alanlarından biri olması gerektiğini düşünmektedir. Uluslararasılaşma olgusu ayrıca, mesleki 

dayanışma ve yardımlaşmayı uluslararası ölçekte güçlendirme yönünde Oda girişimlerine ihtiyacı da 

artırmış görünmektedir.  

 

 

 

 

 

 

“Sizce Odaya üye olmanın size sağladığı ne gibi avantajlar mevcuttur? 
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)” 

 Bağımsız 
(%) 

İşsiz 
(%) 

İşveren 
(%) 

Ücretli/ 
Özel 
(%) 

Ücretli/ 
Kamu 

(%) 

Diğer 
(%) 

Bilimsel/mesleki amaçlı etkinliklerden yararlanma 61 67 57 61 67 67 

Meslektaşların kullanımı açısından altyapı 
imkanları (Bina, lokal, kütüphane vb.) sunması 

30 35 26 26 30 31 

Sosyal ve ekonomik haklarımızı koruyucu ve 
geliştirici politikalar 

51 42 29 37 38 46 

Meslek standartlarının belirlenmesi ve meslek 
mensuplarının yetki ve sorumluluklarının 
tanımlanması 

57 55 46 43 50 43 

Toplumsal ve kültürel amaçlı etkinlikler 43 40 33 33 39 49 

Diğer 2 1,7 1,4 1,8 0,8 3,6 

Sağladığı hiçbir avantaj yoktur 16 17 24 20 21 18 
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Tablo 61. Oda Faaliyet Alanlarının Belirlenmesinde Öncelikler 

Aşağıdaki Faaliyet 

Alanlarından Hangisi 

Odanın Öncelikli İlgi 

Alanında Olmalıdır-Önem 

Sırasına Göre 

Birinci İkinci Üçüncü Toplam 

  Sıklık (%) Geçerli 

(%) 

Sıklık (%) Geçerli 

(%) 

Sıklık (%) Geçerli 

(%) 

Sıklık % 

Geçerli Meslek içi eğitim 

faaliyetlerini 

artırmak 

973 58,7 59 175 10,6 10,8 179 10,8 11,3 1327 26,7 

Oda politikalarının 

sonuçlarını 

izlemek 

14 0,8 0,8 49 3 3 37 2,2 2,3 100 2,0 

Üyelerin kullanımı 

için bina, lokal, 

kitaplık gibi bazı 

sosyal imkanları 

oluşturmak 

52 3,1 3,2 250 15,1 15,4 127 7,7 8 429 8,6 

Mesleki 

dayanışma ve 

yardımlaşmayı 

uluslararası 

ölçekte 

güçlendirmek 

131 7,9 7,9 360 21,7 22,2 201 12,1 12,7 692 13,9 

Üyelerin özlük 

haklarını 

ilerletecek yeni 

politikalar 

geliştirmek 

234 14,1 14,2 305 18,4 18,8 258 15,6 16,3 797 16,0 

Uzmanlık 

bilgisinden 

kaynaklanan gücü 

toplumun 

yararına sunmak 

99 6 6 218 13,1 13,5 290 17,5 18,4 607 12,2 

Mesleki faaliyet 

alanını 

düzenlemek, 

meslektaşların 

yetkilerini ve 

yükümlülüklerini 

belirlemek 

100 6 6,1 208 12,5 12,8 330 19,9 20,9 638 12,8 

Tüm toplum 

kesimlerinin 

demokratik hak ve 

özgürlüklerinin 

korunmasında 

etkili bir rol 

üstlenmek 

47 2,8 2,8 54 3,3 3,3 158 9,5 10 259 5,2 

Toplam 1650 99,5 100,0 1619 97,6 100,0 1580 95,3 100,0 4849 97,5 

Kayıp 

Veri 

Sistem 
8 0,5   39 2,4   78 4,7   125 2,5 

Toplam 1658 100,0   1658 100,0   1658 100,0   4974 100,0 
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Diğer taraftan her ne kadar araştırma kitlesinin içinde yer almasalar da, Oda’ya üye olmayan bir 

mühendis kitlesinin mevcudiyeti bilinmektedir. Bu grupların başında yasayla kendilerine muafiyet 

tanınmış kamu görevlileri gelmektedir. Ancak, Oda ile üyelik ilişkisi kurmayan mühendisler 

yalnızca yasal zorunlulukların dışında bırakılan kamu görevlisi mühendisler değildir. Araştırma 

kapsamında mühendislere çalıştıkları iş yerinde MMO’ya üye olabilecek durumdayken, üye 

olmayan kaç mühendisin çalıştığı sorulmuştur (Bakınız Ek 4). Bu soruya verilen yanıtlar, Oda üyesi 

olmayan mühendis sayısının asgari düzeyine dair sınırlı da olsa fikir vericidir. Soruyu 

yanıtlayanların %24,1’i çalıştıkları iş yerinde Odaya üye olabilecek durumda iken üye olmayan en 

az bir meslektaşının bulunduğunu belirtmiştir, üstelik bunların %52,8’i özel sektör ücretlileri, 

%27,1’i işveren iken yalnızca %17,9’u muafiyet tanınan kamu çalışanlarıdır. Soruyu cevaplamayan 

tüm mühendislerin iş yerlerinde Odaya üye olabilecek durumda iken üye olmayan meslektaşları 

bulunmadığı cevabını işaretlediğini varsaysak bile, yanıtlayanların %14,2’sinin çalıştıkları iş 

yerlerinde Oda üyesi olmayan en az bir meslektaşları olduğunu belirttikleri görülmektedir.  

Tablo 62. Oda’ya Üye Olunmamasının Nedenleri Üzerine Düşünceler 

Odaya Üye Olmayan 
Meslektaşlarımız  

Neden Üye Olmamaktadır- 
Önem Sırasına Göre  

Odaya Üye Olmayan 
Meslektaşlarımız Neden 

Üye Olmamaktadır- 
Önem Sırasına Göre 

(Birincisi) 

Odaya Üye Olmayan 
Meslektaşlarımız 

Neden Üye 
Olmamaktadır- 

Önem Sırasına Göre 
(İkinci) 

Odaya Üye Olmayan 
Meslektaşlarımız 

Neden Üye 
Olmamaktadır- 

Önem Sırasına Göre 
(Üçüncü) 

Toplam 

Sıklık (%) Geçerli 
(%) 

Sıklık (%) Geçerli 
(%) 

Sıklık (%) Geçerli 
(%) 

Sıklık % 

G
eç

er
li 

Kamuda çalışanlar yasal 
zorunluluktan muaf 
tutuldukları için 

376 22,7 23,7 102 6,2 6,8 83 5 6 561 11,3 

Oda politikalarını yanlış 
bulduğu için 

178 10,7 11,2 138 8,3 9,2 76 4,6 5,5 392 7,9 

Aidat vb. ekonomik 
maliyetlerden ötürü 

328 19,8 20,7 281 16,9 18,7 171 10,3 12,4 780 15,7 

Oda kurullarında tek bir 
görüş temsil edildiği için 

48 2,9 3 108 6,5 7,2 75 4,5 5,4 231 4,6 

Mesleğin sorunlarına 
ilgisiz oldukları için 

134 8,1 8,4 163 9,8 10,8 130 7,8 9,4 427 8,6 

Apolitik oldukları için 51 3,1 3,2 101 6,1 6,7 68 4,1 4,9 220 4,4 

Mesleğin icrası için 
gerekli görmedikleri için 

137 8,3 8,6 214 12,9 14,2 148 8,9 10,7 499 10 

Odanın mesleğin 
ihtiyaçlarına yanıt 
veremediğine inandıkları 
için 

63 3,8 4 119 7,2 7,9 127 7,7 9,2 309 6,2 

Örgütlenme 
faaliyetlerinin 
yetersizliğinden dolayı 

28 1,7 1,8 57 3,4 3,8 67 4 4,9 152 3,1 

Odayı fazlasıyla 
siyasi/ideolojik buldukları 
için 

121 7,3 7,6 120 7,2 8 197 11,9 14,3 438 8,8 

Kendi mesleklerinde 
çalışmadıkları için 

115 6,9 7,2 90 5,4 6 202 12,2 14,7 407 8,2 

Oda aleyhindeki 
propagandadan ötürü 

8 0,5 0,5 11 0,7 0,7 34 2,1 2,5 53 1,1 

Toplam 1587 95,7 100,0 1504 90,7 100,0 1378 83,1 100,0 4469 89,8 

Kayıp 
Veri 

Sistem 
71 4,3   154 9,3   280 16,9   505 10,2 

Toplam 1658 100,0   1658 100,0   1658 100,0   4.974 100,0 
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Araştırmada mühendislerden, meslektaşlarının Oda’ya üye olmama nedenlerini önem sırasına göre 

belirtmeleri istenmiştir (Tablo 62). Tablo, üye olmayan mühendislerin neden üye olmadıklarını 

değil, Oda üyesi mühendislerin bu konudaki değerlendirmelerini içermektedir. Tablodan da 

izlenebileceği gibi, birincil sebepler olarak yasal muafiyet, aidat gibi parasal unsurlar, Oda 

politikalarını yanlış bulma seçenekleri; ikincil sebepler olarak aidat gibi parasal unsurlar, mesleğin 

icrası için gerekli görmeme, mesleğin sorunlarına ilgisizlik; üçüncül sebepler olarak ise aidat gibi 

parasal unsurlar, kendi mesleğini icra etmeme ve Odayı fazla siyasi/ideolik bulma seçenekleri ön 

plana çıkmaktadır.  

 
Tablo 63. Mühendislerin Okudukları Gazeteler – Oda’ya Üye Olmama Nedenleri Üzerine 

Mühendislerin Siyasal Dünyası başlığı altında serimlenen kutuplaşmaların izdüşümünün Oda ile 

kurulan ilişki ve Oda yönetimlerine yaklaşıma yansımaması beklenemez. Nitekim bu durum, 

mühendislerin üyelikten kaçınma nedenlerine ilişkin algıya da yansımıştır. Örnek olması açısından 

yukarıda okur kitlesi itibarıyla belirli siyasal farklılaşmalara tekabül eden üç farklı gazetenin okuru 

olan mühendislerin ilgili soruya verdikleri cevapların yüzdeleri yer almaktadır. Dikkat çekici bir 

şekilde, her üç gazetenin okurları arasında yasal muafiyet ve aidat vb. parasal unsurların 

mühendisleri üye olmaktan kaçınmaya ittiği noktasında güçlü bir kanı mevcuttur. Her üç grup içinde 

de birincil, ikincil ve üçüncül seçenek olarak bu seçeneği işaretleyen mühendislerin oranları birbirine 

son derece yakındır. Ancak Oda üyeliğinden kaçınma noktasında Oda’nın fazla siyasi olması, 

Oda’da tek bir görüşün temsil edilmesi gibi nedenlere verilen ağırlık ve öncelik önemli ölçüde 

farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın tipik bir örneği, “Oda politikalarını yanlış bulduğu” seçeneğine 

verilen önem ve öncelik meselesidir. Cumhuriyet okurları için bu seçenek meslektaşlarının Oda’ya 

üye olmamasının birincil nedenleri arasında ilk üçte yer almazken (birincil neden olarak bu seçeneği 

işaretleyenler yalnızca 7,4’tür), Zaman okurlarının sıralamasında birincil nedenler arasına %17,4’lük 

 Cumhuriyet Zaman Hürriyet 

 Birinci İkinci Üçüncü Birinci İkinci Üçüncü Birinci İkinci Üçüncü 

Kamuda Çalışanlar Yasal 
Zorunluluktan Muaf Tutuldukları İçin 

25,1 
(1) 

6,6 4,3 26,6 (1)  8,1 4,9 23,8 (1)  6,1 5,7 

Oda Politikalarını Yanlış Bulduğu İçin 7,3 6,6 3,7 17,4 (2)  12,8 7,4 10,9 (3)  10,1 5,6 

Aidat vb. Ekonomik Maliyetlerden 
Ötürü 

19,0 
(2) 

15,2 13,0 16,8 (3)  14,5 9,8 21,8 (2) 21,2 10,8 

Oda Kurullarında Tek Bir Görüş 
Temsil Edildiği İçin 

2,0 4,0 3,7 5,4 12,8 8,0 2,7 6,7 5,0 

Mesleğin Sorunlarına İlgisiz 
Oldukları İçin 

10,3 (3)  13,8 9,6 7,6 7,0 4,9 7,9 11,5 10,8 

Apolitik Oldukları İçin 6,1 10,1 8,4 1,1 4,7 1,2 1,8 5,2 5,1 

Mesleğin İcrası İçin Gerekli 
Görmedikleri İçin 

8,7 14,4 11,8 6,5 11,0 12,9 9,7 12,9 10,0 

Odanın Mesleğin İhtiyaçlarına Yanıt 
Veremediğine İnandıkları İçin 

4,7 7,2 9,9 3,3 10,5 9,2 3,8 9,4 9,1 

Örgütlenme Faaliyetlerinin 
Yetersizliğinden Dolayı 

2,5 6,9 5,3 1,6 2,3 4,3 1,4 3,8 4,9 

Odayı Fazlasıyla Siyasi/İdeolojik 
Buldukları İçin 

7,0 6,9 9,6 7,1 12,2 20,9 7,4 6,3 15,1 

Kendi Mesleklerinde Çalışmadıkları 
İçin 

6,4 6,9 16,1 6,0 4,1 16,0 8,4 6,1 15,3 

Oda Aleyhindeki Propagandadan 
Ötürü 

0,8 1,4 4,6 0,5 0 0,6 0,4 0,7 2,6 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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oranla ikinci sırada gösterilmiştir. Hürriyet okurları ise aynı sebebi birincil nedenler arasında üçüncü 

sırada göstererek iki ucun arasında bir yerde konumlanmıştır. 

Son günlerde meslek odalarını yeniden yapılandırma çabaları yürütülürken, bu tür yapıların tek bir 

yapı/görüşün denetiminde olduğuna ilişkin yoğun bir propagandanın yürütüldüğü görülmektedir. 

Tüm bu propagandaya rağmen, Oda kurullarında tek bir görüşün temsil edilmesinin mühendisleri 

Odaya üye olmamaya yönelttiği seçeneğinin, Zaman gazetesi okuru mühendislerin sıralaması 

dışında, ikincil nedenler arasında bile ilk üç arasında yer almamış olması dikkat çekicidir.  

 

IV.II Oda Etkinliklerine Katılım 

Mesleki eğitimler, kurs-sertifaka programları ya da bilimsel toplantılar kanalıyla kurulan bağ, Oda 

üye ilişkisine ana rengini verse de MMO’nun gerçekleştirdiği farklı etkinliklerle üyeleriyle çok 

boyutlu bir ilişki kurmayı başardığı görülmektedir. Tablo 64, mühendislerin Oda’nın düzenlediği 

etkinliklere katılım durumlarını göstermektedir. Mühendislerin Oda’nın hangi etkinliklerine 

katıldıkları, Oda’nın üyeleriyle hangi kanallarla iletişime/ilişkiye geçtiğinin de bir göstergesidir. Bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde, hangi ölçüde düzenli yapabildiğinden bağımsız olarak, MMO’nun 

üyeleriyle, üyelerin yaşamlarının farklı boyutlarını (mesleki, sosyal, ekonomik) kapsayacak şekilde 

ilişki kurmayı başardığı görülmektedir. Üyelerinin en fazla katılım gösterdikleri etkinlikler mesleki 

eğitim programları ile bilimsel amaçlı toplantılardır (Tabloda 3+4). Oda tarafından düzenlenen 

toplumsal-kültürel etkinliklerle sosyalleşme amaçlı gezi, piknik gibi sosyo-kültürel etkinliklere 

(Tabloda 1+5) katılmış olanların oranı da oldukça yüksektir.  

 
Tablo 64. Katılımda Bulunulan Oda Faaliyetleri 

Katılımda Bulunulan Oda Faaliyetleri 

  Yanıtlar Vaka Yüzdesi 

Sayı (%) 

Toplumsal ve/veya kültürel amaçlı etkinlikler (1) 523 13,4  31,7  

Genel kurul vb. organların toplantıları (2) 670 17,2  40,6  

Mesleki eğitim programları (3) 1,123 28,8  68,1  

Bilimsel amaçlı toplantılar (4) 622 16,0  37,7  

Gezi, piknik gibi sosyalleşme amaçlı faaliyetler (5) 384 9,9  23,3  

Miting ve/veya yürüyüş organizasyonları (6) 304 7,8  18,4  

Diğer (7) 11 0,3  0,7  

Hiçbir faaliyete katılmadım (8) 257 6,6 15,6 

  3894 100,0  236,0  

Meslek kuruluşlarının miting-yürüyüş gibi etkinlikler için üyelerini mobilize edebilmeleri 

bakımından onlarla organik bir ilişki içerisinde olması gerekir. Bu perspektifle değerlendirildiğinde, 

Oda’nın üyelerinin beşte birine yakın bir bölümünün bu tür etkinliklere katıldığını ifade etmesi 

Oda’nın üyeleriyle kurabildiği güçlü ilişkinin de bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Merkez 

medya ile muhalif medyayı takip eden üyelerin miting/yürüyüş gibi etkinliklere katılım oranlarının 

farklılaşmaması da, Oda’nın bu tür eylemleri yalnızca belirli siyasal çizgideki üyeleriyle değil, 

örgütlü mühendis kitlesiyle gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bununla birlikte, muhafazakâr 

medyayı takip ettiğini ifade eden üyelerin de bu tür etkinliklerin katılımcıları arasında yer aldıkları 

ancak katılım oranlarının düşük olduğu görülmektedir.  
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IV.III Üyelerle İletişim 

Meslek kuruluşlarının farklı alanları kapsayan faaliyetlerinin tüm üyelerin erişimine açık olmasının 

ilk şartı, bu tür etkinliklerin etkili yollarla üyelere duyurulmasıdır. Bunun için meslek Odaları ile 

üyeler arasındaki iletişim kanallarının işlevsel olarak kullanılıyor ve tüm üyelerin Oda faaliyetleri 

noktasında bilgilendiriliyor olması gerekir. Grafik 9’da mühendislerle Oda arasındaki iletişim bu 

çerçevede sorgulanmıştır. Oda ile iletişim kurmakta sorun yaşamadığını, Oda etkinliklerinden her 

zaman haberdar olduğunu ve Oda yayınlarının düzenli olarak kendisine ulaştığını ifade eden 

mühendislerin oranı (katılıyorum+kesinlikle katılıyorum) yüzde 80’in üzerindedir. Oda görüşleri ve 

Oda tarafından gerçekleştirilen basın açıklaması ve toplantılara erişim noktasında da ciddi bir sıkıntı 

yaşanmadığı görülmektedir. Üyelerin bakış açısından, Oda’nın üyelerle etkili bir iletişim kurmasını 

engelleyen bürokratik bir yapının mevcut olduğuna dair bir algının üyelerde bulunmadığı 

görülmektedir. Oda yönetiminin ve temsilcilerinin üyelerle iyi bir diyalogunun olduğunu 

düşünenlerin (kısmen ve çok katılanlar) oranı yüzde 50’nin üzerindedir. İyi bir diyalog kuramadığını 

(kısmen ya da hiç katılmadığını ifade edenler) düşünenlerin oranı % 20,6’dır.  

 

Grafik 9. Oda İnternet Sitesi, Oda Yönetimleri–Üye İlişkileri, Oda Faaliyetleri–Bilgilenme-İletişim Durumu 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oda ile iletişim kurmada hiçbir sorun

yaşamıyorum

Oda faaliyetlerinden her zaman haberdar

olurum

Odanın yayınları her zaman elime ulaşır

Odanın basın açıklamaları ve görüşleri

hakkında istediğim bilgilere erişebiliyorum

Odanın izlediği politikalar konusunda yeteri

kadar bilgi sahibiyim

Odada etkili bir iletişim kurulmasını

engelleyecek bir bürokrasi yoktur

Oda yönetiminin ve ve temsilciliklerin üyelerle

iyi bir diyalogunun olduğunu düşünüyorum

Odanın web sitesi etkin bir şekilde

kullanılmaktadır

Hiç katılmıyorum Kısmen katılmıyorum Kararsızım Kısmen katılıyorum Çok katılıyorum
 

Üyelerin, Oda çalışmalarının başarısı hakkındaki düşünceleri analiz edildiğinde ise iki nokta ön 

plana çıkmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, katılımcılar bilimsel-mesleki alanlara müdahale ve 

mesleki eğitim alanında Oda’yı başarılı bulmaktadır. Üyelerin bilimsel ve mesleki alanlarla ilgili 

faaliyetlere ilişkin beklentilerinin yüksek olduğu göz önünde bulundurulursa, Oda’nın makul bir 

başarı yüzdesi yakaladığı görülmektedir. Özellikle Meslek İçi Eğitim Merkezi ve Personel 

Belgelendirme Kuruluşu’nun eğitim ve belgelendirme çalışmalarına ilişkin başarı algısı son derece 

yüksektir. Bilimsel mesleki toplantılar ve MİEM-PBK açısından Oda’yı başarısız olarak 

değerlendiren mühendislerin sayısı son derece sınırlıdır.  
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Grafik 10. Oda Faaliyetlerini Başarılı Bulma-Bulmama Durumu 

 

Bununla birlikte üyelerin Oda’yı en başarısız bulduğu alan, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını 

koruyucu ve geliştirici politikalar geliştirme noktasındaki faaliyetleridir. Oda’nın faaliyet alanları 

içerisinde başarı oranı %50’nin altına düşen tek alan budur (başarısız nitelemesine ilişkin oranın en 

yüksek –%33,1– olduğu alan). Yaklaşık olarak her üç üyeden biri, Odanın bu alandaki politikalarını 

başarısız bulmaktadır. Oda’yı bu alanda en başarısız bulanlar, kamu ve özel kesim ücretlileridir. Bu 

durum, ücretli ve maaşlı çalışanların istihdam koşullarının kötüleşmesi ve maddi yaşam 

koşullarındaki erozyonla yakından ilişkilidir.  

Diğer taraftan, üyeler Oda’yı geliştirdiği politikaları uygulama ve demokrasinin gelişmesine yaptığı 

katkılar konusunda da yeterince başarılı bulmamaktadır. Örgütlenmenin yaygınlığı, uzmanlık alanı 

içerisindeki konularda üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirme konusunda ise orta düzeyli bir 

başarıdan söz edilebilir. 

  

IV.IV Oda Seçimleri ve Eksik Temsil 

Oda üyesi mühendisler içerisinde, meslek hayatı boyunca Oda seçimlerine en az bir kez katılanların 

oranı %67,9’dur. Bu kabaca her üç mühendisten birinin meslek hayatı boyunca Oda seçimlerine hiç 

katılmadığı anlamına gelmektedir ki, bu oldukça yüksek bir orandır. 

Beklenebileceği gibi seçimlere hiç katılmamış olanların önemli bir bölümünü genç mühendisler 

oluşturmaktadır. Zira hayatları boyunca Oda seçimlerine hiç katılmamış olanların %59’unu 35 yaş 

ve altı mühendisler oluşturmaktadır. Özellikle 30 yaş altı mühendislerin oy vermeme nedenleri 

arasında Odaya yeni üye olunmuş olması öne çıkan nedenlerden birisidir. Yaş ilerledikçe seçime 

katılmış olma oranı istikrarlı bir şekilde artarken 61–65 yaş grubunda %90,6 ile zirve değerine 

oluşmakta, istisnai olarak 65 yaş üzeri mühendislerde oran gerilemektedir.  
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Meslek içi eğitim ve Personel Belgelendirme Kuruluşu eğitimlerinin katkısı açısından
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Uzmanlık bilgisi dahilindeki konularda üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları

açısından

Örgütlenmenin yaygınlığı ve kapsamı açısından

Meslek alanlarının düzenlenmesi, meslek mensuplarının yetki ve sorumluluklarının

belirlenmesi açısından

Mesleki faaliyetin standartlara uygunluğunun denetimi açısından

Üyelere sunulan (bina, lokal vb. gibi) sosyal altyapı imkanları açısından

Genel olarak demokrasinin gelişmesine yaptığı katkılar açısından 

Geliştirdiği politikaların uygulanması konusundaki girişimleri açısından 

Üyelerin sosyal ve ekonomik haklarını geliştirici politikalar açısından

Başarılı Kısmen başarılı Başarısız Fikrim yok



TMMOB MMO ÜYE PROFİLİ ARAŞTIRMA RAPORU 

 

  
62 

  
  

Tablo 65. Oda Genel Kurul-Seçimlerine Katılım Durumu 

Meslek Hayatınız boyunca hiç seçimlere katıldınız mı? 

 

 Yaş Grupları Toplam 
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1
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Evet Sıklık 8 122 156 134 113 118 146 142 115 50 1104 

% 16,7 43,6 58,4 66,7 72,0 84,3 84,4 85,5 90,6 73,5 67,9 

Hayır Sıklık 40 158 111 67 44 22 27 24 12 18 523 

% 83,3 56,4 41,6 33,3 28,0 15,7 15,6 14,5 9,4 26,5 32,1 

Toplam Sıklık 48 280 267 201 157 140 173 166 127 68 1627 

  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Mühendislerin çalışma statüsü ile Oda seçimlerine katılma davranışı arasında da güçlü bir ilişki 

dikkat çekmektedir. Seçimlere katılma oranları kamu ücretlileri, işverenler ve işini evden yürüten 

mühendisler arasında yüksekken, özel sektör ücretlileri ve işsizlerde düşüktür. İşsizlerin yarısından 

fazlası meslek hayatı boyunca hiç Oda seçimlerine katılmamıştır. Mühendis işsizliğinin baskın 

şekilde genç işsizliği biçiminde tezahür ettiği (tipik bir işsizin 30 yaş altı olduğu) düşünülerse, işsiz 

mühendislerin seçimlere katılmamış olmasının yaş olgusuyla bağlantılı olduğu söylenebilir. Ancak 

özel sektör ücretlilerinde durum farklıdır. Tabloyu daha yakından incelediğimizde, özel sektör 

ücretlilerinde Oda seçimlerine hiç katılmamış olma oranının (%42,7), işverenlerden 2, kamu 

ücretlilerinden 2,6 kat daha yüksek olduğu görülmektedir. Özel sektör ücretlilerinin toplam 

mühendis kitlesi içerisindeki ağırlığı (%46,11) dikkate alındığında, Oda seçimlerinde ve seçimlerle 

oluşturulan yönetim ve karar organlarında özel sektör ücretlilerinin “eksik temsil”inden söz etmek 

mümkündür.  

 

Tablo 66. Oda Seçimlerine Katılmama Nedenleri 

Oda Seçimlerine Katılmama Nedeni  Yanıtlar Vaka Yüzdesi 

Sayı (%) 

İş yoğunluğundan ötürü 238 34,7 46,9 

İlgilenmediğim için 148 21,6 29 

Yeni üye olduğum için 126 18,4 24,7 

Seçimlerin mesleki/teknik amaçların ötesinde politikleşmiş 
olmasından ötürü 

89 13 17,4 

Seçim sonucunda hiçbir şeyin düzelmeyeceğine inandığım 
için 

33 4,8 6,5 

Beni temsil edecek bir aday/blok göremediğim için 24 3,5 4,7 

Diğer 28 4,1 5,5  

Toplam 686 100,0  134,2  
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Oda seçimlerinde ücretli mühendislerin eksik temsilinin nedenlerini kavramak açısından, 

mühendislerin Oda seçimlerine katılmama nedenlerinin daha yakından incelenmesi gerekmektedir. 

Tablo 66, buna ilişkin verileri sunmaktadır. Seçime katılmama nedenleri arasında iş yoğunluğu, yeni 

üyelik ve ilgilenmeme ön plana çıkmaktadır. 

 

 Tablo 67. İstihdam Statüsüne Göre Oda Seçimlerine Katılmayanlar 

 Bağımsız İşsiz Diğer İşveren Ücretli/ 
Özel 

Sektör 

Ücretli
/Kamu 

Kayıp 
Veri 

Toplam 

 Mühendis Sayısı* 38 60 165 374 765 247 9 1658 

Yeni üye 
olduğum için 
  

Sıklık 3 11 5 13 89 14 1 136 

% 7,9 18,3 3,0 3,5 11,6 5,7 11,1 8,2 

İş yoğunlu-
ğundan 
ötürü  

Sıklık 5 12 17 37 157 16 2 246 

% 13,2 20,0 10,3 9,9 20,5 6,5 22,2 14,8 

İlgilen-
mediğim için 

Sıklık 2 8 10 25 93 17 1 156 

% 5,3 13,3 6,1 6,7 12,2 6,9 11,1 100 

* Ankete katılan Oda üyesi mühendislerin istihdam statüsüne göre dağılımını göstermektedir. 

 Oda’ya yeni üye olduğu için Oda seçimlerinde oy kullanamadığını ifade eden mühendislerin 

%65’i özel sektörde ücretli olarak çalışmaktadır. Bu durum, özel sektörde ücretli çalışmanın 

özellikle genç mühendisler açısından başat istihdam biçimi olduğu hatırlanırsa, anlaşılırdır.  

 Benzer şekilde seçimlere iş yoğunluğu nedeniyle katılamadığını ifade edenlerin %63,8’i özel 

sektörde ücretli çalışanlardan oluşmaktadır. Önemli bir bölümünün iş yerinde yönetimle ilgili bir 

görevi yoktur ya da alt-ara kademe görevleri vardır. İş yoğunluğu gerekçesiyle Oda seçimlerine 

katılamadığını belirten mühendislerin yalnızca beşte biri, iş yeri sahibi/ortağı ile üst düzey 

yöneticilerden oluşmaktadır. Özel sektör işletmelerindeki uzun çalışma süreleri ve yoğun çalışma 

temposunun, Oda seçimlerine katılım düzeyini aşağı çeken temel etmenlerden biri olduğu 

söylenebilir.  
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V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 

V.I Mühendislerin Siyasal Yaklaşımları 

- Mühendislerin siyasal yaklaşımlarında belli kutuplaşmalar ve farklılaşmalar olsa da kamusal, 

toplumsal faydayı düşünme bakımından çok önemli bir görüş birliği vardır. Özelleştirmelere 

karşı çıkış, Oda ve TMMOB tarafından verilen mücadele de bununla ilişkilendirilebilir.  

- ‘Aşırı güçlü ve dengelenmemiş bir hükümeti varlığı’, ‘işsizlik’, ‘terör ve şiddet’ sorunları, 2011 

yılında Türkiye’de Oda üyesi mühendisleri en çok endişelendiren siyasal meseleler olarak 

görülmektedir. Buradan çıkan önemli bir sonuç, koalisyon hükümetlerinin ardından gelen güçlü 

bir tek parti iktidarının da ona iyi bir alternatif oluşturmadığıdır. Oda üyesi mühendislerin her 

şeye kadir bir iktidar yerine denge mekanizmalarının işlediği bir yasama, yargı, yürütme-

hükümet erklerinin ayrılığı sistemini büyük oranda tercih edeceğini söylemek mümkündür. 

- Farklı siyasi yönelimler, farklı yaş grupları ve farklı çalışma durumlarında olsalar da işsizlik 

bütün gruplar tarafından en önemli siyasal sorunlar arasında ön sıradadır. 

- Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yaşayan Oda üyesi mühendisler açısından 

Türkiye’nin en önemli siyasal problemi Kürt sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. 

- ‘Askeri vesayet’, ‘hukukun siyasallaşması’ gibi son yıllarda çok tartışılan konular araştırmada 

yerini almış, Türkiye’de son dört yılda en çok ilerleme kaydedilen meseleye Oda üyesi 

mühendislerin yüzde 41,9’u hiçbiri yanıtını verirken yüzde 9,8’i askeri vesayet yanıtını vermiştir. 

Bu veri Türkiye’de son dört yılda yaşanan temel siyasal çatışmaların Oda üyesi mühendisler 

tarafından nasıl algılandığını göstermesi bakımından önemlidir. 

- Oda üyesi mühendislerin önemli bir kısmı Türkiye’nin siyasi sorunlarının süregeldiğini son 

seçim döneminden beri bu konularda ilerleme sağlanamadığını düşünmektedir.  

- Merkez, muhalif ve hükümete yakın fikirleri savunan medya kuruluşları bakımından yapılan 

karşılaştırmalar tutarlı sonuçlar vermiştir. Hukukun siyasallaştığı yargısı merkez medya ve 

muhalif medyayı takip eden Oda üyesi mühendislerin arasında oldukça güçlüdür. 

V.II Mühendislerin Düşünsel Dünyası 

-  Oda üyesi mühendisler büyük oranda kentli nüfusun içinde yer almakta, eğitimli eşlerle birlikte 

aile kurmuş ve bir çekirdek aile içinden dünyaya bakmaktadır. Genellikle 30’lu yaşlarında 

evlenen, büyük oranda yaşam düzeyinden memnun olan mühendislerin (yüzde 20’lik bir kesim 

buna hayır yanıtı vermiştir. Bu oran genç mühendisler düşülünce daha da azalacaktır) belli bir 

konfor içinden dünyaya baktığı söylenebilir. 

-  Eğitim sürekli hale gelmiş ve mesleğe yönelik sürekli bir yetersizlik hissi ile birlikte gelişmeleri 

takip etme, becerileri çeşitlendirme arzusu yaygınlaşmıştır. Ayrıca alınan eğitim ve bulunan 

pozisyonun yarattığı farklar (yöneticiyle sahada çalışan) mühendisleri kendi içinde parçalamış 

olsa da geleceğe yönelik rasyonel beklentiler bu parçalanmanın üzerini örtmektedir. Mesleğin 

mobilizasyonu artmıştır. Mühendisler buna olumlu yaklaşmaktadır.  

 - Mesleğe bakışta mesleki ölçütler egemendir. Ücret ya da özlük haklarına değil meslekte 

ilerlemeye, statü ve prestije odaklanılmıştır.  

 

V.III Mühendislerin Çalışma Yaşamı  

- Kamu sektörünün mühendis istihdamındaki payında hızlı bir erime göze çarpmaktadır.  

-  Mühendislerin istihdam koşullarındaki farklılaşma ve çeşitlenme, iş gücü piyasasında katmanlı 

bir yapıya işaret etmektedir. Yaş, cinsiyet, mezun olunan okul gibi değişkenler iş gücü 

piyasasındaki katmanlaşmanın bazı temel belirleyicileri arasında yer almaktadır.  
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- İş yeri ölçeği dikkate alındığında küçük ölçekli işletmeler mühendis istihdamının önemli bir 

bölümünü gerçekleştirmektedir. 

- Mühendis istihdamındaki parçalanmanın bir göstergesi de, esnek istihdam türlerinin 

yaygınlaşmasıdır. Bu istihdam biçimleri istihdam devamlılığının yokluğu (kısa süreli/geçici, 

proje bazlı) ve değişken çalışma süreleriyle karakterize olmaktadır. Türkiye’deki mühendisler 

arasında da bu türden istihdam ilişkilerinin geliştiği görülmektedir. 

-  İşsizlik metropol kentlerde, yeni mezun genç mühendisler arasında yaygındır ve kısa süreli 

(geçici) bir nitelik taşımaktadır.  

-  Düşük gelir düzeyi özellikle yeni mezun genç mühendisler arasında yaygındır. 

 Kamuda ücret düzeyleri açısından daha homojen bir yapı gözlemlenirken, özel sektördeki 

ücretlilerde ve işveren/girişimci mühendislerde heterojenleşme eğilimi ağır basmaktadır. 

-  Kadın ve erkek mühendislerin aylık ortalama gelir düzeyleri önemli ölçüde farklılaşmakta ve 

farklı bir dağılım arz etmektedir. 

- Mühendislik mesleği içerisinde kadınlar hiyerarşik olarak daha düşük pozisyonlarda istihdam 

edilmekte ve erkeklere oranla yönetici pozisyonlarda bariz bir biçimde daha az yer almaktadırlar. 

 -  Kadın ve erkek mühendislerin işsizlik oranları da önemli ölçüde farklılaşabilmektedir. 

 

V.IV Mühendis Oda İlişkileri 

- Genel olarak değerlendirildiğinde Oda ile mühendisler arasında, özellikle mesleki eğitim 

programları ve bilimsel toplantılar aracılığıyla kurulan güçlü bir ilişkinin mevcudiyeti dikkat 

çekmektedir.  

- Mühendisler Odaya iş gücü piyasasında tutunmalarını sağlayacak vasıf, beceri ve sertifikalara 

erişimi olanaklı kılan bir yapı olarak yaklaşmaktalar. Bu bakış açısı Oda-üye ilişkilerini geniş 

ölçüde belirlemektedir. 

- Üyelerin Oda ile iletişim kurmakta sorun yaşamadığı, Oda etkinliklerinden her zaman haberdar 

olduğu ve Oda yayınlarını düzenli izleyebildiği görülmektedir. 

- Oda üyesi mühendisler, bilimsel-mesleki alanlara müdahale ve mesleki eğitim alanında Oda’yı 

genel olarak başarılı bulurken, Odanın üyelerin ekonomik ve sosyal haklarını koruyucu ve 

geliştirici politikalar geliştirme noktasındaki faaliyetlerini başarısız olarak değerlendirmektedirler.  

- Oda seçimlerinde özel sektör ücretlilerinin “eksik temsil”inden söz etmek mümkündür.  
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EKLER 

 
Ek 1. Bildiğiniz yabancı dil var mı? 

Bildiğiniz yabancı dil var mı 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Var 1378 83,1 84,1 84,1 

Yok 260 15,7 15,9 100,0 

Toplam 1638 98,8 100,0   

Kayıp Veri Sistem 20 1,2     

Toplam 1658 100,0     
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Ek 2. Bildiğiniz yabancı dilleri hangi düzeyde kullanabiliyorsunuz? 

İngilizce 

İngilizce 

  
İngilizce 

(Konuşma) İngilizce (Duyma/Anlama) 
İngilizce 
(Okuma) 

İngilizce 
(Yazma) 

Sayı Geçerli 1319 1316 1314 1313 

Kayıp Veri 339 342 344 345 

 

İngilizce (Duyma/Anlama) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sınırlı 302 18,2 22,9 22,9 

Yeterli 418 25,2 31,8 54,7 

İyi 419 25,3 31,8 86,6 

Akıcı 177 10,7 13,4 100,0 

Toplam 1316 79,4 100,0   

Kayıp Veri Sistem 342 20,6     

Toplam 1658 100,0     

 

İngilizce (Okuma) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sınırlı 244 14,7 18,6 18,6 

Yeterli 394 23,8 30,0 48,6 

İyi 479 28,9 36,5 85,0 

Akıcı 197 11,9 15,0 99,9 

Toplam 1314 79,3 100,0   

Kayıp Veri Sistem 344 20,7     

Toplam 1658 100,0     

İngilizce (Yazma) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sınırlı 303 18,3 23,1 23,1 

Yeterli 385 23,2 29,3 52,4 

İyi 444 26,8 33,8 86,2 

Akıcı 181 10,9 13,8 100,0 

Toplam 1313 79,2 100,0   

Kayıp Veri Sistem 345 20,8     

Toplam 1658 100,0     

 

 

 

İngilizce (Konuşma) 

   Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sınırlı 367 22,1 27,8 27,8 

Yeterli  418 25,2 31,7 59,5 

İyi 378 22,8 28,7 88,2 

Akıcı 156 9,4 11,8 100,0 

Toplam 1319 79,6 100,0   

Kayıp Veri Sistem 339 20,4     

Toplam 1658 100,0     
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Fransızca 

Fransızca 

  
Fransızca 

(Konuşma) 
Fransızca 

(Duyma/Anlama) 
Fransızca 
(Okuma) 

Fransızca 
(Yazma) 

Sayı Geçerli 85 81 81 81 

Kayıp Veri 1573 1577 1577 1577 

 

Fransızca (Konuşma) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sınırlı 41 2,5 48,2 48,2 

Yeterli 20 1,2 23,5 71,8 

İyi 12 0,7 14,1 85,9 

Akıcı 12 0,7 14,1 100,0 

Toplam 85 5,1 100,0   

Kayıp Veri Sistem 1573 94,9     

Toplam 1658 100,0     

Fransızca (Duyma/Anlama) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sınırlı 41 2,5 50,6 50,6 

Yeterli 20 1,2 24,7 75,3 

İyi 10 0,6 12,3 87,7 

Akıcı 10 0,6 12,3 100,0 

Toplam 81 4,9 100,0   

Kayıp Veri Sistem 1577 95,1     

Toplam 1658 100,0     

 

Fransızca (Okuma) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sınırlı 40 2,4 49,4 49,4 

Yeterli 19 1,1 23,5 72,8 

İyi 12 0,7 14,8 87,7 

Akıcı 10 0,6 12,3 100,0 

Toplam 81 4,9 100,0   

Kayıp Veri Sistem 1577 95,1     

Toplam 1658 100,0     

Fransızca (Yazma) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sınırlı 41 2,5 50,6 50,6 

Yeterli 18 1,1 22,2 72,8 

İyi 12 0,7 14,8 87,7 

Akıcı 10 0,6 12,3 100,0 

Toplam 81 4,9 100,0   

Kayıp Veri Sistem 1577 95,1     

Toplam 1658 100,0     
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Almanca 

Almanca 

  
Almanca 

(Konuşma) Almanca (Duyma/Anlama) 
Almanca 
(Okuma) 

Almanca 
(Yazma) 

Sayı Geçerli 189 187 187 187 

Kayıp Veri 1469 1471 1471 1471 

 

Almanca (Konuşma) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sınırlı 100 6,0 52,9 52,9 

Yeterli 46 2,8 24,3 77,2 

İyi 24 1,4 12,7 89,9 

Akıcı 19 1,1 10,1 100,0 

Toplam 189 11,4 100,0   

Kayıp Veri Sistem 1469 88,6     

Toplam 1658 100,0     

Almanca (Duyma/Anlama) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sınırlı 90 5,4 48,1 48,1 

Yeterli 47 2,8 25,1 73,3 

İyi 28 1,7 15,0 88,2 

Akıcı 22 1,3 11,8 100,0 

Toplam   187 11,3 100,0   

Kayıp Veri Sistem 1471 88,7     

Toplam 1658 100,0     

Almanca (Okuma) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sınırlı 82 4,9 43,9 43,9 

Yeterli 44 2,7 23,5 67,4 

İyi 40 2,4 21,4 88,8 

Akıcı 21 1,3 11,2 100,0 

Toplam 187 11,3 100,0   

Kayıp Veri Sistem 1471 88,7     

Toplam 1658 100,0     

Almanca (Yazma) 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Sınırlı 90 5,4 48,1 48,1 

Yeterli 43 2,6 23,0 71,1 

İyi 35 2,1 18,7 89,8 

Akıcı 19 1,1 10,2 100,0 

Toplam 187 11,3 100,0   

Kayıp Veri Sistem 1471 88,7     

Toplam 1658 100,0     
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Diğer Yabancı Diller 

Diğer Yabancı Dil 

  Sıklık (%) Geçerli (%) Birikimli (%) 

Geçerli Arapça 16 15,1 15,1 15,1 

Azerice 1 0,9 0,9 16,0 

Bulgarca 13 12,3 12,3 28,3 

Çince 1 0,9 0,9 29,2 

Farsça 2 1,9 1,9 31,1 

İspanyolca 11 10,4 10,4 41,5 

İsveçce 1 0,9 0,9 42,5 

İtalyanca 13 12,3 12,3 54,7 

Japonca 4 3,8 3,8 58,5 

Kürtçe 5 4,7 4,7 63,2 

Lazca 2 1,9 1,9 65,1 

Makedonca 1 0,9 0,9 66,0 

Norveçce 1 0,9 0,9 67,0 

Osmanlıca 1 0,9 0,9 67,9 

Özbekçe 1 0,9 0,9 68,9 

Rusça 29 27,4 27,4 96,2 

Sırpça 2 1,9 1,9 98,1 

Yunanca 2 1,9 1,9 100,0 

Toplam 106 100,0 100,0   

 
 
Ek 3. Mezuniyetinizden itibaren aşağıdaki pozisyonlarda ne kadar süre geçirdiniz? 

Mezuniyetinizden itibaren aşağıdaki pozisyonlarda ne kadar süre geçirdiniz 

  Sayı Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 

Mesleğinizi uygulayarak 
çalıştığınız süre (Ay) 

1093 0 641 170,85 140,912 

Meslek dışında çalışarak 
geçirdiğiniz süre (Ay) 

1030 0 432 26,50 64,152 

İşsiz veya iş arayarak 
geçirdiğiniz süre (Ay) 

1039 0 108 6,36 11,948 

Geçerli Sayı 1012         
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Ek 4. MMO üyesi olabilecek durumdayken, üye olmayan kaç mühendis çalışıyor? 

İş yerinizde (siz dahil) MMO üyesi kaç mühendis çalışıyor/MMO üyesi olabilecek durumdayken, üye 
olmayan kaç mühendis çalışıyor 

  Sayı Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 

İş yerinizde (siz dahil) MMO 
üyesi kaç mühendis çalışıyor 

1251 0 1000 7,46 35,648 

MMO üyesi olabilecek 
durumdayken, üye olmayan kaç 
mühendis çalışıyor 

950 0 500 3,06 20,571 

Geçerli Sayı 940         
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A. Genel Kişisel Bilgiler

A.1 Yaşadığınız il:
....................................................

A.2  Cinsiyetiniz:
1) Kadın  (  ) 2) Erkek (  )

A.3 Doğum yılınız:
19.............................yılı 

A.4 Doğduğunuz il (Yurtdışı ise ülkeyi belirtiniz):
....................................................

A.5 Doğduğunuz yerleşim yeri:
1) Büyük Kent  (  ) 2) Kent  (  ) 3) İlçe  (  ) 4) Bucak/Köy (  )

A.6. Evli misiniz?
1) Evet  (  ) 2) Hayır  (  ) 3) Boşanmış  (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Hayır” ise A.15 numaralı soruya, “Boşanmış” ise A.12 numaralı 
soruya geçiniz.

A.7 Eşinizin doğum yılı:
19.............................yılı 

A.8 Eşinizin doğduğu il (Yurtdışı ise ülkeyi belirtiniz):
....................................................

A.9 Eşinizin doğduğu yerleşim yeri:
1) Büyük Kent  (  ) 2) Kent (  ) 3) İlçe  (  ) 4) Bucak/Köy  (  )

A.10 Eşinizin öğrenim durumu:
1) İlk Okul  (  ) 2) Orta Okul   (  ) 3) Lise veya Meslek Okulu (  ) 
4) Ön Lisans (  ) 5) Lisans     (  ) 6) Yüksek Lisans    (  ) 
7) Doktora  (  ) 8) Herhangi bir  okul mezunu değil    (  )

A.11 Eşinizin çalışma durumu?
1) Çalışmıyor/İş Aramıyor  (  ) 2) İş Arıyor         (  ) 3) Kendi işinde çalışıyor  (  )
4) Ücretli/ Özel Sektör        (  ) 5) Ücretli/Kamu  (  ) 6) Emekli                         (   )

A.12 Kaç çocuğunuz var?
....................................................

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Yok” ise A.15 numaralı soruya geçiniz.

A.13 Çocuklarınızın eğitim gördüğü veya eğitim çağına geldiğinde eğitim görmesini istediğiniz orta 
öğretim kurumunu belirtiniz.
1) Düz Lise/Anadolu Lisesi  (  )  2) Kolej/Özel Okul  (  ) 3)  Meslek Lisesi  (  )
4) İmam Hatip Lisesi   (  ) 5) Diğer   (  ): ...........



A.14 Çocuklarınızın hangi alan(lar)da yükseköğrenim görmesini istersiniz? (Birden fazla seçenek 
işaretlenebilir.)
1) Mühendislik  (  ) 2) Tıp  (  ) 3) Hukuk (  ) 
4) İdari Bilimler  (  ) 5) Beşeri Bilimler  (  ) 6) Temel Bilimler (  )
  (Sosyoloji, Felsefe, vb.)  (Fizik, Kimya, vb.)  
7) Güzel Sanatlar  (  ) 8) Diğer               (  ): ...........

A.15 Aşağıda belirtilen yakın aile bireyleri arasında mühendis olan veya mühendislik eğitimi görme-
kte olan(lar) var mı? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Baba  (  ) 2) Anne  (  ) 3) Kardeşler  (  ) 
4) Eş  (  ) 5) Çocuk(lar)  (  ) 6) Hiçbiri  (  )

A.16 Hangi gazeteleri okuyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Akşam           (  ) 2) Birgün  (  ) 3) Cumhuriyet  (  )
4) Habertürk      (  ) 5) Hürriyet  (  ) 6) Sözcü  (  )
7) Milliyet         (  ) 8) Ortadoğu  (  ) 9) Özgür Gündem  (  )
10) Posta          (  ) 11) Radikal  (  ) 12) Sabah  (  )
13) Star             (  ) 14) Taraf  (  ) 15) Yeni Akit  (  )
16) Yeni Şafak  (  ) 17) Zaman  (  ) 18) Diğer (  ): ...........
19) Gazete okumuyorum  (  )  

A.17 Hangi televizyon programlarını izliyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Haberler    (  ) 2) Tartışma programları (  )
3) Spor          (  ) 4) Müzik-eğlence (  )
5) Dizi  (  ) 6) Film  (  )
7) Belgesel  (  ) 8) Diğer  (  ): ...........
9) Hiç izlemem  (  ) 

A.18 Herhangi bir bedensel engeliniz var mı?
1) Evet  (  ) 2) Hayır  (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Hayır” ise A.22 numaralı soruya geçiniz.

A.19 Engel durumunuzu belirtir misiniz?
1) Ortopedik  (  ) 2) Görme  (  )
3) Nörolojik  (  ) 4) İşitme  (  )
5) Diğer  (  ):........... 

A.20 Engellilik derecenizi yüzde olarak belirtir misiniz?
....................................................

A.21 Çalışma hayatında bedensel engelli bir mühendis olmanızın sizin için yarattığı sıkıntıları 
belirtiniz?
....................................................

A.22 MMO’nun engelli mühendislere dönük ne gibi faaliyetleri olmasını istersiniz?
....................................................



B.1 Mezun olduğunuz lisenin niteliği:  
1) Düz Lise/Anadolu Lisesi  (  ) 2) Kolej/özel okul  (  ) 3)Meslek lisesi  (  )
4) İmam-hatip lisesi  (  ) 5) Diğer  (  ):........... 

B.2 Lisans (Anadal/Yandal) ve (varsa) tamamladığınız lisansüstü öğretim kurumlarını sırasıyla belir-
tiniz. 
Üniversite Bölüm/Branş Öğrenim Düzeyi Diploma 

Ünvanı
Bitirme Yılı Bulunduğu il/

ülke
1) Lisans (  )
1) Lisans 

2) Y. Lisans 

3) Doktora 

(  )

(  )

(  )
1) Lisans 

2) Y. Lisans 

3) Doktora 

(  )

(  )

(  )
1) Lisans 

2) Y. Lisans 

3) Doktora 

(  )

(  )

(  )

B.3 Bildiğiniz yabancı dil var mı? 
1) Var (  ) 2) Yok (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Yok” ise B.5 numaralı soruya geçiniz.

B.4 Bildiğiniz yabancı dilleri hangi düzeyde kullanabiliyorsunuz? (Birden fazla dil işaretlenebilir.)

Konuşma Duyma/Anlama Okuma Yazma
İngilizce Sınırlı 

(  )

Yeterli  

(  )

İyi 

(  )

Akıcı  

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi  

(  )

Akıcı  

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli  

(  )

İyi  

(  )

Akıcı 

(  )

Fransızca Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı  

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli  

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Almanca Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı  

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli  

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Diğer  
(             )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı  

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli  

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Diğer  
(             )

Sınırlı 

(  )

Yeterli  

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli  

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı  

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli  

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Diğer  
(             )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli 

(  )

İyi 

(  )

Akıcı  

(  )

Sınırlı 

(  )

Yeterli  

(  )

İyi 

(  )

Akıcı 

(  )

B.5 Bilgisayar kullanıyor musunuz?
1) Evet (  ) 2) Hayır (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Hayır” ise C grubu sorularına geçiniz.

B. Öğrenim Süreci



B.6 Bilgisayarı hangi amaç(lar) için kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Mesleki amaçlı uygulamalar  (  ) 2) Raporlama, tablolama, yazı yazma vb.  (  )
3) Yazılım geliştirme  (  ) 4) Eğlence ve hobi   (  )
5) Diğer  (  ) : ...........

B.7 İnterneti hangi amaç(lar) için kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) İletişim  (  ) 2) Sosyal paylaşım  (  ) 
3) Eğlence ve hobi  (  ) 4) Gündemi takip etmek (  ) 
5) Mesleki gelişmeleri izlemek  (  ) 6) Finansal işlemler, alışveriş vb.   (  )
7) Profesyonel/ticari faaliyetler  (  ) 8) Diğer  (  ): ...........
9) İnternet kullanmıyorum  (  )

C. Meslek Hayatı

C.1 Mesleğe başlangıç aşamasında aşağıdaki tabloda belirtilen konularda zorluk yaşadınız mı?

Sık Sık Bazen Hiç

1. Teorik bilgi eksikliği (  ) (  ) (  )

2. Uygulama konusunda deneyimsizlik (  ) (  ) (  )

3. Yabancı dilde iletişim (  ) (  ) (  )

4. Yazılım paket programların kullanımı (  ) (  ) (  )

5. Personelle ilişkiler (  ) (  ) (  )

6. İşverenle/yöneticiyle ilişkiler (  ) (  ) (  )

7. Mühendislerin hakları konusunda bilgisizlik (  ) (  ) (  )

C.2 Meslek alanınızda sahip olduğunuz teknik bilgi ve beceriyi işinizde ne ölçüde kullanıyorsunuz?
1) Hiç  (  ) 2) Bazen  (  ) 3) Orta  (  ) 
4) Çok  (  ) 5) Çok yoğun  (  )

C.3 Meslek yaşamınızda teknik bir bilgi gereksinimi veya üst düzey yardım gerektiğinde öncelikli 
olarak hangi kişi veya kuruma başvuruyorsunuz? 
1) Sorunu kendi olanaklarımla çözerim    (  ) 
2) Tanıdığım daha deneyimli meslektaşlara danışırım   (  )
3) Üniversiteden erişebildiğim akademisyenlere başvururum  (  ) 
4) MMO’dan yardım sağlamasını isterim    (  )
5) Diğer      (  ): ...........

C.4 Mezuniyetinizden itibaren aşağıdaki pozisyonlarda ne kadar süre geçirdiniz?
 Yıl Ay
1. Mesleğinizi uygulayarak çalıştığınız süre: …… ……
2. Meslek dışında çalışarak geçirdiğiniz süre: …… ……
3. İşsiz veya iş arayarak geçirdiğiniz süre: …… ……



C.5 Mezuniyetinizden beri kaç kez işsiz kalıp iş aramak durumunda kaldınız? 
Erkek üyeler (Askerlik yükümlülüğü olmayanların bilgisi “Askerlik Sonrası” hanesine girilecek.):
Askerlik öncesi:.................  Askerlik sonrası:...............  
Kadın üyeler: .....................

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Hiç değiştirmedim” ise C.8 numaralı soruya geçiniz.

C.6 En uzun işsiz kaldığınız süre nedir? (Askerlik yükümlülüğü olmayanların bilgisi “Askerlik 
Sonrası” hanesine girilecek.)
Askerlik öncesi:………… Ay Askerlik sonrası:…………Ay
Kadın üyeler: ........................

C.7 İş değiştirme neden(ler)inizi belirtir misiniz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Uzmanlıkla ilgili alana geçme (  ) 2) Meslekte ilerleme  (  ) 
3) Önceki iş yerinde yaşanan olumsuzluklar  (  ) 4) İş yerinin kapanması  (  ) 
5) Daha yüksek ücret  (  ) 6) Yaş nedeniyle  (  ) 
7) Diğer  (  ):.......... 

C.8 İş bulmanızda aşağıdaki yöntemlerden hangileri etkili olmuştur? (Birden fazla seçenek 
işaretlenebilir.)
1) Odanın iş bulma olanakları  (  ) 2) İş ve İşçi Bulma Kurumu  (  )
3) Eş-dost ilişkileri  (  ) 4) Kariyer ve iş bulma amaçlı web siteleri  (  )
5) Kamu personel sınavları  (  ) 5) İnsan kaynakları birimlerine CV bırakmak  (  )
7) Diğer  (  ):......... 

C.9 Şu andaki işinizde kaç yıldır çalışıyorsunuz? (Ay olarak belirtilenler yıla tamamlanacaktır)
…………………………………… yıl 

C.10 Çalıştığınız son üç iş yerinin temel faaliyet alanını belirtiniz?

Sonuncu Sondan Bir 
Önceki

Sondan İki 
Önceki

1) Makina sanayii (  ) (  ) (  )
2) Gıda sanayii (  ) (  ) (  )
3) Dokuma/Tekstil (  ) (  ) (  )
4) Metal eşya sanayi (  ) (  ) (  )
5) Madencilik (  ) (  ) (  )
6) Kimya sanayi (  ) (  ) (  )
7) Tarım/orman sanayi (  ) (  ) (  )
8) Enerji (  ) (  ) (  )
9) Finans sektörü (  ) (  ) (  )
10) İnşaat (  ) (  ) (  )
11) Sosyal ve kişisel hizmetler (Turizm, eğlence vb. ) (  ) (  ) (  )
12) Diğer imalat sanayi (  ) (  ) (  )
13) Diğer: .......... (  ) (  ) (  )



C.11 Türkiye’de son dönemlerde yabancı mühendis istihdamı tartışılmaktadır. Bu konuyla ilgili dile 
getirilebilecek çeşitli yargılar aşağıdaki tabloda derecelendirilmiştir. Size uygun olanını belirtiniz.

Hiç 
Katılmıyorum

Kısmen 
Katılmıyorum

Kararsızım
Kısmen 

Katılıyorum
Çok 

Katılıyorum

1. İşsiz mühendis sayısını artıran bir etmen 
olacaktır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2. Akademik ve mesleki yeterlilik ölçütleri-
nin onlar için gözetilmediğini düşünüyorum.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

3. Eşit koşullarda, bir Türkiyeli mühendisin 
yabancıya göre istihdam önceliğinin olması 
gerekir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

4. Ülkedeki “ucuz emek” politikasının bir 
devamıdır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

5. Mühendisler arası rekabeti artırarak, 
mühendislik uygulamalarının verimliliğini 
artıracaktır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

6. Türkiyeli mühendisler, yurtdışında 
çalışabiliyorsa, yabancılar da Türkiye’de 
çalışabilmelidir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

7. Üretim maliyetlerini düşüreceği için, 
genel ekonomi için yararlı olur.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

8. Yabancı ülkelerdeki mühendislik 
birikimini Türkiye’ye aktararak, mesleki 
görüş açımızın gelişmesine katkı yapar.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

C.12 Şu andaki çalışma durumunuz?
1) Bir iş yerinde çalışıyorum                  (  ) D grubu sorularına geçiniz.
2) İşimi evden yürütüyorum                   (  ) F grubu sorularına geçiniz
3) İşsizim, iş arıyorum                            (  ) E grubu sorularına geçiniz
4) Çalışmıyorum, iş aramıyorum            (  ) F grubu sorularına geçiniz

D. Çalışma Hayatı

Bu gruptaki sorular sadece bir iş yerinde çalışanlar tarafından yanıtlanacaktır.

D.1 Çalıştığınız iş yerinin niteliği:
1) Kendi işi  (  ) 2) Ücretli/ Özel Sektör  (  ) 
3) Ücretli/Kamu  (  )

D.2 Çalıştığınız iş yerinde aşağıdaki olanaklardan hangileri var? (Birden fazla seçenek 
işaretlenebilir.)
1) Araştırma-Geliştirme (AR-GE) birimi  (  ) 2) Yerel bilgisayar ağı (LAN)  (  )
3) Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) ,  (  ) 4) Yabancı bir firma ile lisans, “know-how,” (  )
Ofis otomasyonu, özel yazılımlar vb.   yazılım anlaşması   
5) Yabancı bir şirketin temsilciliği  (  )



D.3 İş yerinizde aşağıdakilerin hangilerine önem veriliyor? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Uzmanlık bilgisi  (  ) 2) Hizmet içi eğitim  (  )
3) Müşteri ilişkileri  (  ) 4) İşçi sağlığı ve iş güvenliği  (  )
5) Sosyal sorumluluk  (  ) 6) Mesleki tecrübe  (  )
7) AR-GE Faaliyetleri  (  ) 8) Kalite yönetimi (ISO Sistemi, vb.)  (  )
9) Performans yönetimi  (  ) 10) Diğer  (  ):..........

D.4 İş yerinizde ücretli olarak kaç kişi çalışıyor?
1) 1-9  (  )  2) 10-24  (  ) 3) 25-49  (  )
4) 50-99  (  )  5) 100-149  (  ) 6) 150-249  (  )
7) 250-499  (  )  8) 500 ve üstü  (  ) 9) Ücretli çalışan yok  (  )

D.5 İş yerinizde net bir görev tanımınız var mı?
1) Yok  (  ) 2) Var, ama başka görevler de veriliyor  (  ) 
3) Var, başka görev verilmiyor  (  )

D.6 İş yerinde yaptığınız asıl iş nedir?
1) Tasarım, projelendirme  (  ) 2) Bakım-onarım  (  )
3) Planlama  (  ) 4) Eğitim / öğretim  (  )
5) Üretim / imalat  (  ) 6) Bilgi işlem  (  )
7) Araştırma-geliştirme  (  ) 8) Yazılım  (  )
9) İşletme  (  ) 10) Danışmanlık, uzmanlık, eksperlik  (  )
11) Kalite kontrol  (  ) 12) Yönetici  (  )
13) Teknik pazarlama-satış  (  ) 14) Satış sonrası hizmet (  )
15) İşçi sağlığı / iş güvenliği  (  ) 16) Teknik tedarik, satın alma  (  )
17) Yönetim sistemleri  (  ) 18) Diğer  (  ):…………

D.7 İş yerinizde üstlendiğiniz yönetici pozisyonunda bir göreviniz var mı?
1) İş yeri sahibi/ortağı  (  ) 2) Ekip/takım sorumlusu  (  )
3) Ara kademe (teknik) yönetici  (  ) 4) Üst düzey yönetici (  )
5) Yok  (  ) 6) Diğer  (  ):…………

D.1 numaralı soruya verilen yanıt  “Kendi işi” ise D.11 numaralı soruya geçiniz.

D.8 Sözleşmenizde belirtilen haftalık çalışma süreniz kaç saattir?
………………………………… Saat

D.9 Haftalık ortalama çalışma süreniz fiilen kaç saattir?
………………………………….Saat 

D.10  İş yerinizde ek çalışma saatleriyle ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangileri mevcuttur? 
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Ücretsiz fazla mesai  (  ) 2) Gece vardiyası  (  )
3) Hafta sonu çalışma  (  ) 4) Tatilden çağırma  (  )
5) “İş yetiştirme” amaçlı ek çalışma  (  ) 6) Hiçbiri  (  ) 

D.11  Hâlen yapıyor olduğunuz iş eğitim aldığınız mühendislik alanıyla ilişkili midir?
1) Evet (  ) 2) Hayır (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Hayır” ise D.14 numaralı soruya geçiniz.



D.12 Hâlen yapıyor olduğunuz iş (lisansüstü eğitim veya meslek içi eğitim yoluyla edinilmiş olan) 
uzmanlık alanınızla ilişkili midir?
1) Evet (  ) 2) Hayır (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Evet” ise D.14 numaralı soruya geçiniz.

D.13 Uzmanlık alanınızda çalışmamanızın nedenini belirtir misiniz?
1) İlgili iş bulamadım  (  )
2) Çalışmak istemedim  (  )
3) Aile işini sürdürmek için  (  )
4) Daha çok para kazanmak için  (  )
5) Diğer  (  ):........

D.14 Yaptığınız işin sizin için değerini belirleyen üç ölçütü önem sırasına göre belirtiniz? 
(1’den 3’e kadar numaralayınız)
1) Ücretin yüksek olması    (  )
2) İşin mesleki açıdan geliştirici olması   (  )
3) Kariyer yolunun açık olması   (  )
4) Mesleki bilgi ve becerilerimi uygulamaya elverişli olması (  )
5) İş yerinin kurumsal bir yapıya sahip olması  (  )
6) Yabancı ortaklı, uluslararası tanınırlığı olan bir iş yeri olması (  )
7) Sosyal sorumluluk (kamu yararı, eğitime katkı, çevre vb.)  ilkelerinin önemsenmesi (  )
8) İşçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının etkin olması (  )
9) Performans yönetimi   (  )
10) Kalite yönetiminin (ISO Belgesi vb.) olması  (  )

D.1 numaralı soruya verilen yanıt “Kendi işi” ise D.20 numaralı soruya geçiniz.

D.15 Son bir yılda ücretinizi/maaşınızı eksik aldığınız ya da hiç alamadığınız oldu mu?
1) Evet (  ) 2) Hayır (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Hayır” ise D.18 numaralı soruya geçiniz.

D.16 En uzun kaç ay tam maaş alamadınız?
…………………………….Ay

D.17 En uzun kaç ay eksik maaş aldınız?
……………………………..Ay

D.18 İş yerinizde fazla mesai ücreti uygulaması var mı?
1) Evet (  ) 2) Hayır (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Hayır” ise D.20 numaralı soruya geçiniz.

D.19 Ücretli fazla mesai uygulaması sizin için de geçerli mi?
1) Evet (  ) 2) Hayır (  )



D.20 İş yerinizde (siz dahil) MMO üyesi kaç mühendis çalışıyor?
………………………

D.21 MMO üyesi olabilecek durumdayken, üye olmayan kaç mühendis çalışıyor?
……………………….

D.22  Çalıştığınız yerde Oda’nın iş yeri temsilcisi var mı?
1) Var  (  ) 2) Yok  (  ) 3) Bilgim yok  (  )

D.23 Sizce mühendisler sendikalara üye olmalı mıdır?
1) Fikrim yok  (  ) 2) Hayır  (  ) 3) Evet  (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Fikrim yok” veya “Hayır” ise D.25 numaralı soruya geçiniz.

D.24 Nasıl bir sendikaya üye olmalıdır?
1) Sadece mühendislere mahsus sendikaya (  ) 2) Sadece teknik elemanlara mahsus sendikaya  (  )
3) Kamu çalışanlarının sendikalarına (  ) 4) İşçi sendikalarına  (  )

D.1 numaralı soruya verilen yanıt “Kendi işi” ise D.28 numaralı soruya geçiniz.

D.25 İş yerinizde örgütlü bir sendika var mı?
1) Var  (  ) 2) Yok  (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Yok” ise D.28 numaralı soruya geçiniz.

D.26 Siz bu sendikaya üye misiniz?
1) Evet  (  ) 2) Hayır  (  )

D.27 Sendikaya üye değilseniz nedenini belirtir misiniz?
1) Siyasi endişeler  (  ) 2) Sendikanın mühendislere özgü olmaması  (  )
3) İş güvencesi endişeleri  (  ) 4) Sendikalara güvensizlik  (  )
5) Mühendislerin üye kabul edilmemesi  (  ) 6) Diğer  (  ):..........

D.28 Üye olduğunuz örgüt/kuruluş var mı? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)
1) Siyasi parti  (  ) 2) Mezunlar derneği  (  )
3) Hemşeri derneği  (  ) 4) Sosyal yardımlaşma/dayanışma dernekleri  (  )
5) Mesleki uzmanlık dernekleri  (  ) 6) Hak temelli STK’lar  (  )
7) Yok   (  ) 8) Diğer  (  ):..........



E. İş Arayanlar

Bu gruptaki soruları sadece iş arayan katılımcılar yanıtlayacaktır.

E.1 Ne kadar zamandır iş arıyorsunuz? (Ay olarak)
……………………………………………..Ay

E.2 İşsiz kalmadan önceki durumunuzu belirtir misiniz?
1) Kendi adıma çalışıyordum  (  ) 2) Ücretli olarak çalışıyordum  (  ) 3) Yeni mezun  (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Yeni mezun” ise E.7 numaralı soruya geçiniz.

E.3 İşsiz kalma neden(ler)ini belirtir misiniz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Genel istihdam olanaklarının daralması  (  ) 2) Daha düşük ücretle çalışmayı kabul eden  (  )
3) İşverenle anlaşmazlık  (  ) mühendislerin olması 
4) Firmanın küçültülmesi  (  ) 5) İş yerinin kapanması  (  )
6) Ortaklar arası anlaşmazlık  (  ) 7) Düzenli ücret ödenmemesi  (  ) 
8) Ayrımcılık (Yaş, cinsiyet, etnik, inanç vb.)  (  ) 9) Ağır çalışma koşulları  (  ) 
10) Diğer  (  ):………………………………..

E.4 Bir önceki işinizden ayrıldığınızda;
Evet Hayır

1. İşsizlik sigortası için başvuruda bulundunuz mu ? (  ) (  )
2. İade davası için mahkemeye başvurdunuz mu? (  ) (  )
3. Önceki iş yeriniz eksik sigorta bildirimi yapmışsa, konuyu ilgili mercilere bildirdiniz mi? (  ) (  )
4. Kıdem tazminatı aldınız mı? (  ) (  )

E.5 Yaptığınız iş mesleki formasyonunuzla ilgili miydi?
1) Evet  (  ) 2) Hayır  (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Evet” ise E.7 numaralı soruya geçiniz.

E.6 Mesleğinizi yapmamanızın nedeni neydi?
1) Mesleğimle ilgili bir iş bulamadım  (  ) 2) Mesleğim dışında bir iş yapmak istedim  (  )
3) Aile işini sürdürmem gerekti  (  ) 4) Daha çok para kazanmak istedim  (  )
5) Engelli olduğum için  (  ) 6) Diğer  (  ):………

E.7 Mesleğinizle ilgili bir iş mi arıyorsunuz?
1) Evet  (  ) 2) İlgili olması zorunlu değil (  ) 3) Hayır  (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Evet” veya “İlgili olması zorunlu değil” ise F grubu sorularına 
geçiniz.



E.8 Mesleğinizle ilgili iş aramamanızın nedenlerini belirtir misiniz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Eğitimim yetersiz olduğu için  (  ) 
2) Yabancı dil bilmediğim için  (  )
3) Referansım olmadığı için  (  ) 
4) Belli okulları bitirenlerin meslekle ilgili iş bulma şanslarının daha yüksek olması  (  )
5) Mühendis sayısı arttığı hâlde, iş olanakları sınırlı kaldığı için  (  ) 
6) Uzun süre ilgisiz işlerde çalıştığım için mesleğimden koptum  (  )
7) Yanlış meslek seçimi yaptığımı düşündüğüm için  (  ) 
8) Engelli olduğum için  (  )
9) Diğer  (  ):..........
 

F. Ekonomik Düzey ve Yaşam Standardı

F.1 Yaşam standardınıza dair aşağıdaki soruları cevaplandırınız?
Katılmıyorum Kararsız/Aynı Katılıyorum

İyi bir yaşam düzeyine sahibim (  ) (  ) (  )
Yaşam düzeyim son dört yılda giderek kötüleşti (  ) (  ) (  )
Yaşam düzeyimin gelecekte kötüye gideceğini 
düşünüyorum.

(  ) (  ) (  )

Yaşam düzeyimi yükseltmek için yurtdışında çalışıyorum/
çalışırım

(  ) (  ) (  )

Yaşam düzeyinin yüksek olduğu ülkelerden birine göç 
etmeyi düşünüyorum.

(  ) (  ) (  )

F.2  Bağlı olduğunuz sosyal güvenlik sistemi nedir?
1) Sosyal güvencem yok  (  ) 2) SSK   (  )
3) Emekli Sandığı   (  ) 4) Bağ-Kur  (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Sosyal güvencem yok “ise F.4 numaralı soruya geçiniz.

F.3 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı alıyor musunuz?
1) Evet  (  ) 2) Hayır  (  )

F.4  Bireysel (özel) emeklilik sigortanız var mı?
1) Var  (  ) 2) Yok  (  )

F.5 Kişisel olarak aylık ortalama gelirinizi belirtir misiniz?
1) 0-840  (  ) 2) 840-999  (  ) 3)1.000-1.249  (  )
4) 1.250-1.499  (  ) 5) 1.500-1.999  (  ) 6) 2.000-2.499 (  )
7) 2.500-2.999  (  ) 8) 3.000-3.499  (  ) 9)3.500-3.999  (  )
10)4.000-4.999  (  ) 11) 5.000-5.999  (  ) 12) 6.000-6.999  (  )
13) 7.000-7.999  (  ) 14) 8.000-9.999  (  ) 15) 10.000+  (  )



G. Odaya Dair Görüşler

G.1 Üye olmanızdaki belirleyici nedenler nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Yasal zorunluluk olduğu için  (  ) 
2) İş bulmama yardımcı olacağı düşüncesiyle  (  )
3) Mesleğimdeki gelişmeleri izlemek için  (  ) 
4) Mühendislere özgü sorunların çözümü için  (  )
5) Meslektaşlarımla iletişime geçmek için  (  ) 
6) Ülke gündemine odam aracılığıyla müdahil olabilmek için  (  )
7) Odanın yetki belgesi verdiği bir alanda çalıştığım için  (  ) 
8) Fikrim yok  (  )
9) Diğer  (  ):..........

G.2 Sizce Odaya üye olmanın size sağladığı ne gibi avantajlar mevcuttur? 
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Bilimsel/mesleki amaçlı etkinliklerden yararlanma  (  ) 
2) Meslektaşların kullanımı açısından altyapı imkânları (bina, lokal, kütüphane vb.) sunması  (  )
3) Sosyal ve ekonomik haklarımızı koruyucu ve geliştirici politikalar  (  ) 
4) Meslek standartlarının belirlenmesi ve meslek mensuplarının yetki ve 
sorumluluklarının tanımlanması  (  )
5) Toplumsal ve kültürel amaçlı etkinlikler  (  ) 
6) Diğer  (  ):.........
7) Sağladığı hiçbir avantaj yoktur  (  ) 

G.3-G.5 arasındaki sorular sadece 1996 yılından sonra öğrenim görenlere sorulacak.

G.3 Öğrenci üye statüsünden yararlandınız mı?
1) Evet  (  ) 2) Hayır  (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Evet” ise G.4 numaralı, “Hayır” ise G.5 numaralı soruyu 
sorduktan sonra G.6 numaralı soruya geçiniz.

G.4 Öğrenci üyeyken Odanın sunduğu hangi imkânlardan yararlandınız? (Birden fazla seçenek 
işaretlenebilir.)
1) Maddi imkânlar (Burs, defter-kitap yardımı vb.)  (  ) 2) Sosyal etkinlikler (Bina, lokal, gezi vb.)   (  )
3) Kütüphane  (  ) 4) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri  (  )
5) Hiçbiri  (  ) 

G.5 Öğrenci üye olmamanızın nedenleri neydi? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Haberim olmadığı için  (  )  
2) Odanın yapısının öğrencilere hitap etmediğini düşündüğüm için   (  ) 
3) Oda politikalarını doğru bulmadığım için  (  ) 
4) Öğrenci üyelik statüsünün imkânlarını yeterli bulmadığım için  (  )
5) Bir öğrencinin sadece dersleriyle ilgilenmesi gerektiğine inandığım için  (  )



G.6 Odaya üye olmayan meslektaşlarımız neden üye olmamaktadır? (En fazla üç tanesini önem 
sırasına göre belirtiniz. 1’den 3’e kadar numaralayınız)
1) Kamuda çalışanlar yasal zorunluluktan muaf tutuldukları için (  )

2) Oda politikalarını yanlış bulduğu için (  )

3) Aidat vb. ekonomik maliyetlerden ötürü (  )

4) Oda kurullarında tek bir görüş temsil edildiği için (  )

5) Mesleğin sorunlarına ilgisiz oldukları için (  )

6)  Apolitik oldukları için (  )

7) Mesleğin icrası için gerekli görmedikleri için (  )

8) Odanın mesleğin ihtiyaçlarına yanıt veremediğine inandıkları için (  )

9) Örgütlenme faaliyetlerinin yetersizliğinden dolayı (  )

10) Odayı fazlasıyla siyasi/ideolojik buldukları için (  )

11) Kendi mesleklerinde çalışmadıkları için (  )

12) Oda aleyhindeki propagandadan ötürü (  )

G.7 Bugüne kadar Odanın aşağıdaki faaliyetlerinden hangilerine katıldınız? (Birden fazla seçenek 
işaretlenebilir.)
1) Toplumsal ve/veya kültürel amaçlı etkinlikler  (  ) 2) Genel kurul vb. organların toplantıları  (  )
3) Mesleki eğitim programları  (  ) 4) Bilimsel amaçlı toplantılar  (  )
5) Gezi, piknik gibi sosyalleşme amaçlı faaliyetler  (  ) 6) Miting ve/veya yürüyüş organizasyonları  (  )
7) Diğer  (  ):.... 8) Hiçbir faaliyete katılmadım  (  )

G.8 Odaya hangi sıklıkta uğruyorsunuz?
1) Günde bir  (  ) 2) Haftada bir  (  )
3) Ayda bir  (  ) 4) Çok seyrek  (  )
5) Hemen hemen hiç  (  ) 

G.9 Aşağıdaki faaliyet alanlarından hangisi Odanın öncelikli ilgi alanında olmalıdır? 
(En fazla üç tanesini önem sırasına göre belirtiniz. 1’den 3’e kadar numaralayınız)
1) Meslek içi eğitim faaliyetlerini artırmak. (  )

2) Oda politikalarının sonuçlarını izlemek. (  )

3) Üyelerin kullanımı için bina, lokal, kitaplık gibi bazı sosyal imkanları oluşturmak. (  )

4) Mesleki dayanışma ve yardımlaşmayı uluslararası ölçekte güçlendirmek. (  )

5) Üyelerin özlük haklarını ilerletecek yeni politikalar geliştirmek. (  )

6) Uzmanlık bilgisinden kaynaklanan gücü toplumun yararına sunmak. (  )

7) Mesleki faaliyet alanını düzenlemek, meslektaşların yetkilerini ve yükümlülüklerini belirlemek. (  )

8) Tüm toplum kesimlerinin demokratik hak ve özgürlüklerinin korunmasında etkili bir rol üstlenmek. (  )

 



G.10 Oda ile iletişim düzeyinizi ölçmek için geliştirilen bazı saptamalar hakkındaki muhtemel 
yargılar aşağıda derecelendirilmiştir. Size uygun olanını belirtiniz.

Hiç 
Katılmıyorum

Kısmen 
Katılmıyorum

Kararsızım Kısmen 
Katılıyorum

Çok 
Katılıyorum

1. Odanın izlediği politikalar konusunda 
yeteri kadar bilgi sahibiyim.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2. Oda faaliyetlerinden her zaman 
haberdar olurum.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

3. Oda ile iletişim kurmada hiçbir sorun 
yaşamıyorum.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

4. Odanın yayınları her zaman elime 
ulaşır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

5. Odanın basın açıklamaları ve 
görüşleri hakkında istediğim bilgilere 
erişebiliyorum.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

6. Oda yönetiminin ve temsilciliklerin 
üyelerle iyi bir diyalogunun olduğunu 
düşünüyorum. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

7. Odanın web sitesi etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

8. Odada etkili bir iletişim kurulmasını 
engelleyecek bir bürokrasi yoktur.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

G.11 Odanın web sitesini ne sıklıkta ziyaret ediyorsunuz?
1) Günde bir   (  ) 2) Haftada bir  (  )
3) Ayda bir  (  ) 4) Çok seyrek  (  )
5) Hemen hemen hiç (  )
 
G.12 Odanın hangi yayınlarını takip ediyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)
1) Periyodik yayınlar (bülten, mesleki dergi)  (  ) 2) Teknik kitaplar  (  )
3) Etkinlik kitapları  (  ) 4) Oda görüşleri/raporları  (  )
5) Basın açıklamaları  (  ) 6) Hiçbiri  (  )

G.13 Oda yayınlarının öncelikle hangi konuları ele almasını istersiniz? (En fazla üç tanesini önem 
sırasına göre belirtiniz. 1’den 3’e kadar numaralayınız)
1) Odanın işleyişiyle ilgili haberler. (  )
2) Sektörlerden haberler. (  )
3) Mesleki/teknik meseleler. (  )
4) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler. (  )
5) Yabancı dildeki önemli mesleki yapıtların çevrilmesi. (  )
6) Meslekle ilgili tarihi çalışmalar, biyografi vb. (  )
7)Toplumsal dönüşümlerin mesleğe etkisi (  )
8) Uzmanlık bilgisinin toplum yaşamıyla ilgili alanları (  )
9) Küresel ve ülke çapındaki siyasi, sosyal ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeler (  )
10) Diğer: …………………………………………………………………… (  )



G.14 Oda çalışmalarının başarısı hakkındaki görüşünüzü belirtir misiniz?
Başarılı Kısmen

Başarılı
Başarısız Fikrim 

Yok
1. Bilimsel, mesleki toplantıların katkısı açısından (  ) (  ) (  ) (  )
2.Meslek İçi Eğitim Merkezi ve Personel Belgelendirme 
Kuruluşu eğitimlerinin katkısı açısından

(  ) (  ) (  ) (  )

3. Üyelerin sosyal ve ekonomik haklarını geliştirici politikalar 
açısından

(  ) (  ) (  ) (  )

4. Geliştirdiği politikaların uygulanması konusundaki girişimleri 
açısından

(  ) (  ) (  ) (  )

5. Uzmanlık bilgisi dahilindeki konularda üyeleri ve kamuo-
yunu bilgilendirme çalışmaları açısından

(  ) (  ) (  ) (  )

6. Genel olarak demokrasinin gelişmesine yaptığı katkılar 
açısından

(  ) (  ) (  ) (  )

7. Üyelere sunulan (bina, lokal vb. gibi) sosyal altyapı imkânları 
açısından

(  ) (  ) (  ) (  )

8. Örgütlenmenin yaygınlığı ve kapsamı açısından (  ) (  ) (  ) (  )
9. Mesleki faaliyetin standartlara uygunluğunun denetimi 
açısından

(  ) (  ) (  ) (  )

10. Meslek alanlarının düzenlenmesi, meslek mensuplarının 
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi açısından

(  ) (  ) (  ) (  )

G.15 Odamız veya şubemizde yönetici olsaydınız öncelikli olarak yapacağınız üç şeyi belirtir misiniz?
1)…………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………..

G.16 Üye olarak Oda çalışmalarına nasıl bir katkı yapmak istersiniz?
1) Komisyon üyesi olarak  (  ) 2) İş yeri temsilcisi olarak  (  )
3) Bilirkişi olarak  (  ) 4) Uzmanlık alanında danışman olarak  (  )
5) Diğer  (  ):..........

G.17 Meslek hayatınız boyunca Oda seçimlerine hiç katıldınız mı?
1) Evet  (  ) 2) Hayır  (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Evet” ise G.19 numaralı soruya geçiniz.

G.18 Oda seçimlerine hiç katılmadınızsa neden(ler)ini belirtir misiniz? (Birden fazla seçenek 
işaretlenebilir.)
1) Yeni üye olduğum için  (  )
2) İş yoğunluğundan ötürü  (  )
3) İlgilenmediğim için  (  )
4) Seçimlerin mesleki/teknik amaçların ötesinde politikleşmiş olmasından ötürü  (  )
5) Beni temsil edecek bir aday/blok göremediğim için  ( ) 
6) Seçim sonucunda hiçbir şeyin düzelmeyeceğine inandığım için  (  )
7) Diğer  (  ):…………



G.19 Oda Organları (Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu vb.) için ileri sürülebilir 
muhtemel yargılar aşağıdaki gibi derecelendirilmiştir. Size uygun olanını belirtiniz.

Hiç 
Katılmıyorum

Kısmen 
Katılmıyorum

Kararsızım Kısmen 
Katılıyorum

Çok 
Katılıyorum

1. Bürokrasiyi azaltacak şekilde organize 
edilmişlerdir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2. Mevcut örgütleniş biçimleri üyelerin 
süreçlere katılımını teşvik etmektedir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

3. Kurullardan birinde mutlaka görev 
almak isterim.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

4. Gönüllü ve özverili çalışmaya dayalı 
yapıdadırlar.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

5. Değişik kademelerde çalışan 
insanların görevlerini dilediği gibi yerine 
getirmesinin önünde engel yoktur.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

6. Örgütsel faaliyetlerin yürütül-
mesi konusunda yetkin kişilerden 
oluşmaktadırlar.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

7. Görevliler gerektiğinde inisiyatif 
kullanabilmektedir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

8. Her düzeyde görevlerini yerine getiren 
üyeler inisiyatif sahibi kılınmıştır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

9. Kurullar her dönem rutin işleri yerine 
getirmektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

10. Kurullar arasında yukarıdan 
aşağıya inildikçe üstlenilen görevler 
önemsizleşmektedir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

11. Kurullarda faaliyet göstermek, o 
insanlara çok az şey katıyor.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

12. Kurullarda hep aynı kişiler görev 
almaktadır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

G.20 Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) tarafından düzenlenen kaç eğitim programına katıldınız
1) Hiç katılmadım  (  ) 2) 1  (  ) 3) 2-4  (  ) 4) 5+  (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Hiç katılmadım” ise G.23 numaralı soruya geçiniz.

G.21 Katıldığınız eğitim programlarını yeterli buluyor musunuz? 
1) Evet  (  ) 2) Hayır  (  )

G.22  Bu kursların geliştirilmesine dair önerileriniz varsa lütfen belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………………….

G.23 Oda tarafından düzenlenen seminer, kurs ve eğitim faaliyetlerine kaç kez katıldınız?
1) Hiç katılmadım  (  ) 2) 1-3  (  ) 3) 4-6  (  ) 4) 7+  (  )

Yukarıdaki soruya verilen yanıt “Hiç katılmadım” is G.26 numaralı soruya geçiniz.



G.24 Sizce bu faaliyetler katılımcılara amaçlanan katkıyı sağlamakta mıdır?
1) Evet   (  ) 2) Hayır  (  )

G.25 Bu faaliyetlerin geliştirilmesine dair önerileriniz varsa lütfen belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………………….

G.26 İşletmelerinize yaptığımız ziyaretlerin hangi sıklıkla olmasını istersiniz?
1) Aylık   (  ) 2) Üç aylık  (  ) 3) Altı aylık  (  ) 
4) Yıllık   (  )

G.27 Şu anki Oda Merkez yönetiminden memnun musunuz?
1) Çok memnunum  (  ) 2) Memnunum    (  ) 3) Kararsızım  (  ) 
4) Memnun değilim  (  ) 5) Hiç memnun değilim  (  )

G.28 Oda Merkez yönetimi hakkındaki kanaatinizin nedenini belirtir misiniz?
………………………………………………………………………………………………………….

G.29  Şu anki Şube yönetiminden memnun musunuz?
1) Çok memnunum  (  ) 2) Memnunum  (  ) 3) Kararsızım  (  ) 
4) Memnun değilim  (  ) 5) Hiç memnun değilim  (  )

G.30 Şube yönetimi hakkındaki kanaatinizin nedenini belirtir misiniz?
………………………………………………………………………………………………………….

H. Siyasete Dair Görüşler

H.1 Türkiye’nin karşı karşıya olduğu üç ana sorunu ilgili kutucuklara önem sırasını gözeterek 
derecelendiriniz (1'den 3'e kadar numaralayınız).

Önem Sırası
Aşırı güçlü ve dengelenmemiş bir hükümetin varlığı (  )
İşsizlik (  )
İnsan hakları ve demokratikleşme (  )
Laikliğe yönelik tehditler (  )
Kürt sorunu (  )
Terör ve şiddet olayları (  )
Sosyal devletin zayıflaması (  )
Hukukun siyasallaşması (  )
Siyasi kadrolaşma (  )
Askeri vesayet (  )
Bölünme tehdidi (  )
Yoksulluk (  )
Yolsuzluk (  )
Siyasi yozlaşma/Kirli siyaset (  )
Ülkenin kötü yönetilmesi (  )
Uluslararası ilişkilerde eksen kayması (  )
Türban yasağı (  )
Diğer : (  )
Diğer : (  )
Hiç    : (  )



H.2 Türkiye’de son dört yıl içinde çözüm yolunda en çok ilerleme kaydedilen üç ana sorunu ilgili 
kutucuklara önem sırasını gözeterek derecelendiriniz (1’den 3’e kadar numaralayınız).

Önem Sırası
Aşırı güçlü ve dengelenmemiş bir hükümetin varlığı (  )
İşsizlik (  )
İnsan hakları ve demokratikleşme (  )
Laikliğe yönelik tehditler (  )
Kürt sorunu (  )
Terör ve şiddet olayları (  )
Sosyal devletin zayıflaması (  )
Hukukun siyasallaşması (  )
Siyasi kadrolaşma (  )
Askeri vesayet (  )
Bölünme tehdidi (  )
Yoksulluk (  )
Yolsuzluk (  )
Siyasi yozlaşma/Kirli siyaset (  )
Ülkenin kötü yönetilmesi (  )
Uluslararası ilişkilerde eksen kayması (  )
Türban yasağı (  )
Diğer : (  )
Diğer : (  )
Hiç    : (  )

H.3 Türkiye’de son dört yıl içinde en çok kötüye giden üç ana sorunu ilgili kutucuklara önem sırasını 
gözeterek derecelendiriniz (1’den 3’e kadar numaralayınız).

Önem Sırası
Aşırı güçlü ve dengelenmemiş bir hükümetin varlığı (  )
İşsizlik (  )
İnsan hakları ve demokratikleşme (  )
Laikliğe yönelik tehditler (  )
Kürt sorunu (  )
Terör ve şiddet olayları (  )
Sosyal devletin zayıflaması (  )
Hukukun siyasallaşması (  )
Siyasi kadrolaşma (  )
Askeri vesayet (  )
Bölünme tehdidi (  )
Yoksulluk (  )
Yolsuzluk (  )
Siyasi yozlaşma/Kirli siyaset (  )
Ülkenin kötü yönetilmesi (  )
Uluslararası ilişkilerde eksen kayması (  )
Türban yasağı (  )
Diğer : (  )
Diğer : (  )
Hiç    : (  )



H.4 Özelleştirme uygulamalarının sonuçları hakkındaki düşüncelerinize en yakın bulduğunuz 
seçeneği işaretleyiniz.
1) Fikrim yok  (  )
2) Özel sektöre devredilen kurumlar daha verimli çalışmaya başladı.  (  )
3) Özelleştirmeyle devlete gelir sağlanması ekonomik açıdan yararlı olmuştur.  (  )
4) Kamu yararı açısından özelleştirilen bazı kurumların yeniden devletleştirilmesi gerekmektedir.  (  )
5) Özelleştirmeler, ulusal ekonomiyi çökertmiş, bizi dışa bağımlı hâle getirmiştir.  (  )

H.5 Mühendis işsizliğinin nedenleri sizce nedir? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
1) Yeni yatırımların azalması  (  ) 
2) İstihdam politikaları  (  )
3) Mühendislik fakültelerinin sayısının ve/veya kontenjanlarının ihtiyacın üzerinde artırılması  (  ) 
4) Üniversitelerin aynı kalitede mühendislik eğitimi verememesi  (  )
5) Özelleştirme uygulamalarının kamunun istihdam imkânlarını kısıtlaması  (  ) 
6) Küçük işletmelerin artan oranda kapanması  (  )
7) Otomasyonun artması  (  ) 
8) Birçok mühendisin meslekteki gelişmeleri izleyememesi.  (  )
9) Yeni mühendislik alanlarının henüz iş yerlerince tanınmaması  (  ) 
10) Fikrim yok  (  )
11) Diğer  (  )

H.6 Siyasi, sosyal ve mesleki meseleler ile ilgili bazı muhtemel yargılar aşağıdaki gibi derecelendirilmiştir. 
Size uygun olanını belirtiniz? 

Hiç 
Katılmıyorum

Kısmen 
Katılmıyorum

Kararsızım Kısmen 
Katılıyorum

Çok 
Katılıyorum

Toplumsal refahın artırılması için kamusal ve 
planlı bir ekonomi politikası gereklidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

Yabancı mühendisleri “ucuz iş gücü” olarak 
kullanacak, Türkiyeli mühendisleri “mülteci” 
durumuna düşürecek TMMOB  yasa değişikliği 
durdurulmalıdır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

Uzaktan eğitim, Teknoloji Fakülteleri gibi uygula-
malar mühendislik eğitiminin içini boşaltır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

Çalışma hayatında işçi sağlığı ve iş güvenliği esas 
alınmalıdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

Mesleğimizde kadınların oranının düşük olması 
mesleğin icra koşullarının güç olmasından 
kaynaklanmaktadır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

Cinsiyet ayrımcılığı istihdam ilişkilerinde öne 
çıkan önemli sorunlardan biridir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

Çalışma koşullarının cinsiyet farklılıklarını 
gözeterek düzenlenmemiş olması eşitliğe aykırıdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

Cinsiyet farklılıkları meslekte ilerleme de önemli 
güçlükler çıkarmaktadır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

ANKETİMİZE YANIT VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ!
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