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1- GİRİŞ 

 

 

TMMOB HKMO Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 45. Genel Kurulu’nda alınan karar 

üzerine yeni çalışma dönemi içerisinde “Mesleki Açılımlar Kurultayı”nın yapılması için Oda 

Yönetim Kuruluna görev verilmiştir. Oda Yönetim Kurulu anılan Kurultay’ın İstanbul 

şubemizin yürütücülüğünde yapılmasına karar vermiştir. Sonrasında, Kurultay Yürütme 

Kurulu, Kurultay Danışma Kurulu oluşturulmuş ve Kurultay Danışma Kurulu ilk toplantısını 08 

Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Şubemizde yapmıştır. Danışma Kurulu toplantısında, 

kurultayın içeriği formatı ve yöntemi konusunda kurultay yürütme kurulunun da önerileri 

yönünde farklı konu içerikli Çalışma Grupları oluşturularak, bu gruplar üzerinden hazırlanacak 

raporların sunulması ve tartışmaya açılması yöntemi benimsenmişve kurultayın 07-08-09 

Aralık 2017 tarihinde İstanbul da yapılması kararlaştırılmıştır. 

 

Her çalışma grubunun hazırlayacakları raporu, gereklilik duyulması halinde Şube/Temsilcilik 

bünyesinde de yerel toplantılar düzenleyerek üyeler, meslektaşlar ile yüz yüze gelinerek 

görüşülmesi,  tartışma ortamlarının yaratılması ve yerellerden alınan görüş, çözüm 

önerilerine de yer verilerek oluşturulması yaklaşımı uygun görülmüştür. Çalışma grupların 

oluşturdukları raporların kurultayda sunulması, raporlar üzerine tartışma ve görüşlerin 

paylaşımı, öneri ve çözüm yaklaşımlarının ortaya konulması ve kararların alınması, söz 

konusu kararların HKMO Oda Genel Kuruluna öneri olarak sunulması, Genel Kurul sürecinde 

görüşülmesi ve karara bağlanarak HKMO’nun resmi kararlarına dönüştürülmesi ile sürecin 

tamamlanması öngörülmüştür. 

 

Çalışma grubumuz “Ücretli Çalışan Mühendisler Çalışma Grubudur”. Çalışma grubumuz ilk 

toplantısını Ankara’da almış olup, genel merkeziminiz son yapmış olduğu anket verilerini 

inceleyip yerellerde ücretli çalışanların sorunlarına eğilmeyi planlamıştır. Alınan karar 

doğrultusunda ücretli çalışanların sayı olarak daha yoğun çalıştığı Ankara’da 18 Kasım’da 

farklı illerden gelen üyelerimizile “Ücretli Çalışan Mühendisler Çalıştayı, ardından 19 Kasım 

Pazar günü yine Ankara’da “Ücretli Çalışan Mühendisler Paneli” yapılmıştır. Bu panel için 

Ankara’da 525 ücretli çalışan birebir telefonla aranıp panele davet edilmiştir. Ardından 25 

Kasım’da İzmir’de yürütme kurulu toplantısı alınmışolup, 26 Kasım’da İzmir Şube ev 

sahipliğine “Ücretli Çalışan Mühendisler Paneli” yapılmıştır. Bu panel için de İzmir Şube’ye 

bağlı 380 üyemiz aranarak davet edilmiştir.Panellerde üyelerimize mühendislerin nasıl 

işçileşme süreci içinde bulundukları ve çalışma yaşamında haklarımız konularında 

bilgilendirmeler yapılmıştır.Mesleğimizin şu anki gelmiş olduğu durum özelinde, 

meslektaşlarımızın yarısına yakını ücretli çalışan olarak görülmektedir.  

Raporun oluşumu şu şekilde kurgulanmıştır. İlk kısımda ücretli çalışan mühendislerin 

sorunları ve mühendislerin nasıl işçileştiği konusuna değinilmiştir. 



İkinci kısımda, Mesleki sorunların tartışıldığı, 2002 yılında yapılan kurultay sonuç raporları, 

TMMOB ücretli çalışan mühendisler anketleri ve kurultayların sonuçları incelenmiştir 

Üçüncü olarak da HKMO Genel Merkez’in yapmış olduğu anket neticesinde yıllara göre 

ücretli çalışanların durumları irdelenmiştir. 

Son kısım ise “Sonuç ve Öneriler” olarak belirlenmiştir. 

Çalışma Grubumuz olan “Ücretli Çalışan Mühendisler Çalışma Grubu” raporunun 

hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlara ve özellikle yerel toplantılarda bize ev 

sahipliği yapan şube yönetim kurullarına teşekkürü borç biliyoruz. 

 

Saygı ve sevgilerimizle 

 

“Ücretli Çalışan Mühendisler Çalışma Grubu” 

 

Hüseyin Arkan (Moderatör) 

Özge Karaman 

Volkan Bilgin 

Emrah Volkan 

Tekin Akçapınar 

Tomris Gür Kara (Kurultay Yürütme Kurulu- Koordinasyon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- ÜCRETLİ ÇALIŞAN MÜHENDİS SORUNLARI 

Mühendislik insanın doğa ile girdiği kavganın ilk gününden beri var olan bir olgudur. Sanayi 

devrimi ile kapitalist ilişkilerin ortaya çıkması, toplumunun zanaatkârlarını mühendisliğe 

doğru evriltmiş, mühendislik eğitimi veren okulların artmasına sebebiyet vermiştir. 

Mühendislik mesleğinin modern anlamı sanayi devrimi ile ortaya çıkmıştır. Yeni sektörlerin 

ve teknolojinin gelişimi bilim ile mühendisliğin yan yana çalışmasını sağlamıştır. Sanayi 

devriminin ilerici misyonunu yüklenen mühendis zamanla üretim araçlarını kullanan bir 

noktaya gelmiştir. 20.yyda üretimin rasyonelleşmesi, işbölümü ve uzlaşmanın derinleşmesi 

sürecine girilmiştir. Fordist üretim yapısı sanayi ve ekonominin temelini oluşturmuştur. Bilim 

ile beraber hareket eden mühendislik bu üretim tarzı ile ücretli çalışana dönüşmüş, işçi 

sınıfına yakınlaşmıştır. 

Cumhuriyetin ilk kurulduğu zamanlarda her alanda olduğu gibi eğitim alanında birçok eksik 

görülmektedir. Teknik kadro ve mühendis sayısı çok azdır ve 1923’lerde 500 civarında 

mühendis mimar bulunduğu tahmin edilmektedir. Teknik üniversitelerin açılması, kalkınma 

planları, sanayileşme, mühendislerin yurtdışındaki teknolojileri anlamak için gönderilmesi 

Türkiye’de mühendisliği devlet ve kurum nezdinde hızla geliştirmiştir. 1954 yılında TMMOB 

kurulduğunda yaklaşık mühendis-mimar sayısı 6829’dur. 1965’de 17700, 1975’de 49900’e 

2004’de 255000’e ulaşmıştır. 2017 itibarı ile 510000’i aşkın durumdadır. Bu hızlı artış ile her 

geçen gün ücretli çalışan mühendis sayısı da TMMOB içerisinde artmaya başlamıştır. 

Türkiye’de 60lı ve 70li yıllarda reel ücretler %50 oranında artmış, ücret ve sosyal haklar 

konusunda inanılmaz bir kazanım olmuştur. 1980’den sonra sürekli olarak ücretlerde 

gerileme başlamıştır. Vergi oranlarının artırılması ve enflasyon uygulamaları ile yoksullaşma 

pekiştirilmiş, 2001 krizi ile Türkiye’de emek sermaye çelişkisi had safhaya çıkmıştır. 2007’ye 

gelindiğinde reel ücretler 2001’e göre %8.8 azalmış ancak emek verimi %43.4 oranında 

artmıştır.  

Neoliberal politikaların (özellikle 24 Ocak Kararları sonrası) ülkemize girmesiyle, devlette 

küçülme, çalışan sayısında azalma, çalışan sayısını özel sektöre yöneltme, özel sektörde 

çalışanları da daha düşük ücretlerde ve yoğun mesai şartlarında çalıştırma politikası 

izlenmiştir. Kısacası mühendis emeği güvencesizleştirilmiştir.  

Ücretli çalışan, bir yerde sigortalı ve maaşlı olarak çalışan, üretim araçlarına sahip olmayan 

kişidir. Ücretli çalışanlar, diğer meslek dallarında olduğu gibi sektörümüzde de en büyük payı 

kaplamaktadır. Genel Merkezin son yapmış olduğu ankette eldeki kayıtlı verilerde %43 olan 

ücretli çalışanlar, mesleğimizde sayı olarak birinciliği göğüslemektedir. 

Çalışma şartları olarak da bakıldığında en çok yıpranan ve emek sömürüsüne maruz kalan 

ücretli çalışanlardır. Mobbing, cinsiyet ayrımı, fazla mesai, fazla mesai karşılığı izin ya da ücret 

alamama, işten çıkartılma, düzensiz verilen maaşlar… gibi örneklerle artırılabilecek bütün bu 

çalışma yaşamındaki sorunlara güvencesizlik adını veriyoruz. Ücretli çalışan mühendisin en 

büyük sorunu bu saydığımız parametrelerin toplamı olan güvencesizliktir. 



Bu kısımda işçileşen mühendis, işsiz mühendis, fazla çalışma koşullarında mühendis ve kadın 

mühendis konuları incelenmiştir. 

2.1 İşçileşen Mühendis; 

Genel olarak üretim süreci içerisindeki yerleri, artı değer yaratabilmeleri, üretim araçlarına 

sahip olmayıp, işgüçlerini satmaları, onları işçi sınıfına yaklaştıran özelliklerdir. Kökenleri, 

alışkanlıkları, toplumsal yaşantıları itibariyle küçük burjuva çevrelere yakındırlar. Ancak birer 

ücretli olarak çıkarları onları gün geçtikçe işçi sınıfına daha çok yaklaştırmaktadır. 

2. Teknik Eleman Kurultayı-1975 

TMMOB 1975’de yapmış olduğu 2. Teknik Eleman Kurultayında, beyaz yakalı dediğimiz 

mühendislerin, plancıların, mimarların sınıfsal konumunu öngörülü bir şekilde tespit etmişve 

bizleri uyarmıştır. Her geçen gün daha fazla işçileşen mühendis, plancı ve mimarlar bu olguyu 

tam olarak oturtamamış ve sınıfsal olarak arada kalmıştır. Kendilerini beyaz yakalı olarak 

tanımlamış ancak her geçen gün daha fazla mavi yakaya döndüğünü fark edememiştir. Çünkü 

beyaz yakalılar kendilerini şanslı azınlık olarak tanımlayıp, bu şanslı azınlığın daha şanslısı 

olabilme ihtimallerini düşünmüşlerdir.  

Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi beyaz yakanın sınıfsal konumu her geçen gün işçi sınıfına 

doğru kaymaktadır. Ücretli yakaların işçileşmesi konusunda bazı temel kavramları incelemek 

ve bunları anlamak gerekmektedir. 

 Nitelikli yedek sanayi ordusu (işsizlik): Detaylı olarak raporun içerisinde 

açıklanacaktır. 

 Vasıfsızlaşma-vasıfların değersizleşmesi: Artan iş bölümü ile işin minimize edilmesi 

ve denetimin tamamıyla iş yerindeki çalışanın üstüne (müdür, yönetim kurulu) 

bırakılması vasıfsızlaştırmadır. Çalışanın işin nasıl yapılacağındaki özerkliği ortadan 

kalkmakta, sık denetlenen emek işi çalışan nezdinde ucuzlatıp ve 

vasıfsızlaştırmaktadır. 

 Zihinsel üretimin parçalanması (ayrıntılı iş bölümü): 1920yıllarında ortaya çıkan 

Fordizm ile emeği, bölüşülerek bireylere basit bir şekilde verimliliği artırmak, emek ve 

enerji kayıplarını minimuma indirmektir. Bireylere işin en küçük hali verilerek emek 

bütününden çıkarak parça başına iş yapmaya dönüştürmektir. 

 Ücretlileşme (1970’ler): 1970’lere kadar mühendis emeği devletin kontrolü ve 

bünyesindeyken, özelleştirme süreçleri, yap-işlet-devret mantığının yaygınlaştırılması, 

neo-liberal politikalar, mezun sayısında artış… gibisayabileceğimiz bir sürü parametre 

mühendis emeğinde ücretlileştirmeyi getirmiştir. 

 Esnekleşme: Mühendislerde esnekleşme çok görevli yani görev tanımının belirgin 

olmaması olarak söylenebilir. 2009 araştırmasında “görev tanımım yok ya da görev 

tanımımın dışındaki işleri de yapıyorum” diyen mühendislerin oranı %68’dir. 

Esnekleşmenin yaratmış olduğu en önemli sorunlar işsizlik ve güvencesizleşmedir.  



 Yerine konulabilirlik/standartizasyon: Mezun sayısındaki inanılmaz artış ile işten 

çıkan veya çıkartılan mühendisin yerine bir diğerinin hızlıca bulunması olarak 

açıklayabiliriz. “Dışarıda binlerce işsiz var.” lafının sürekli işverenler tarafından 

söylenmesi yerine konulabilirlik olgusunun en bariz göstergesidir. 

 Yeni işçileşme/yeni proleterleşme: Mühendisin sınıf statüsündeki değişim olarak 

adlandırılabilir. Sermayeye bağımlı olan mühendisin uygulamada teknik ve bilginin 

mühendis elinde olması ile kendini mavi yaka ya da beyaz yaka olarak göremeyip, 

ücretli emek gücü olarak görmesidir. 

 Profesyonelin proleterleşmesi: Çalışan mühendisin işinden olmamak için işverenin 

vermiş olduğu işi bilimsel, teknik açıdan ya da ideolojik açıdan sorgulamadan 

yapmasıdır.  

 İdeolojik proleterleşme/teknik proleterleşme: Kişi amaçları ve ideolojilerinden 

ziyade görevli teknisyenler gibi davranmaya başlar, teknik problemlere dair özgürlük 

ve yaratıcılık çalışandan çıkar ve işverenin çıkarları doğrultusunda çalışmak 

zorunluluğunda kalır.  

DİSK’in yapmış olduğu ankete göre işçilerin çalışma hayatlarında sıkıntılarını önem 

sırasına göre sıraladıklarında; 

 Düşük ücretler 

 İşsizlik 

 Uzun çalışma 

 İş cinayetleri  

 Esneklik 

 Taşeron çalıştırma 

 Özel istihdam büroları 

 Kıdem tazminatı hakkının alınma tehdidi  

Bu şekilde bir sonuç alınmaktadır. Bu sorunlar ve önem sırası biz mühendislerin çalışma 

hayatlarındaki sorunların yaklaşık olarak aynısıdır. Yani mavi yaka demiş olduğumuz işçi 

sınıfının sorunu ne ise beyaz yaka olan biz mühendislerin sorunları da aynıdır. Özel 

istihdam büroları gündemimize girmiş ancak gündemden çekilmiştir ve mühendisler için 

2018 yılı itibari ile tekrardan gündeme gelecektir. 

2.2 İşsiz Mühendis 

1980 sonrası devlette küçülemeye gidilmesi, ekonominin sürekli çalkalanması, dövizin dalgalı 

durumu, krizler, niteliksiz üniversitelerin açılması ve mezun sayısındaki inanılmaz artış işsizlik 

konusunda mühendislerde de büyük bir etki göstermiştir.  

 



1976 Yılında İşsizlik %1.3 

1998 Yılında İşsizlik %6.1 

2009 Yılında İşsizlik %17.5 

Tablo-1: Yıllara Göre TMMOB AnketAraştırmalarınaGöre İşsizlik Oranları 

Özellikle de bu durum 25 yaş altında gençlerin işsiz kalmasında önemli bir parametredir. 

Genç mühendislerin sürekli iş değiştirmeleri ve kısa vadeli sürekli işsiz kalmalarının bir 

sonucudur. Genel Merkezimizin yapmış olduğu son ankete göre; son iş yerinde 1 yıldan az 

sürede çalışan oranı %35, 1-2 yıl arasında çalışan %25’dir. 

 

Yıllara Göre 

Mezuniyet 

2. İşinde 

Çalışanlar 

3. İşinde 

Çalışanlar 

4. İşinde 

Çalışanlar 

5. İşinde 

Çalışanlar 

2016 %39 - - - 

2015 %38 - - - 

2014 %31 %39 - - 

2013 %23 %20 %19.3 %20.4 

Tablo-2: HKMO Genel Merkez 2017 Anketi, 2 ve Daha Fazla İş Yeri Değiştiren Yeni Mezun 

Harita Mühendislerinin Durumu 

Tablo-2 bizlere göstermektedir ki yeni mezun ücretli olarak çalışan harita mühendisleri iş 

yerlerinde istikrarlı bir şekilde çalışamamaktadır, sürekli iş değiştirmektedir. Bu sürekli iş 

değiştirmek de kısa süreli işsizliklere sebebiyet vermektedir. Ayrıca yeni mezun ücretli çalışan 

harita mühendislerinin bu kadar iş değiştirmesi çalışma koşullarının kötülüğünden 

kaynaklanmaktadır. 

Gerçek işsizlik oranlarını gizleyen bir diğer olgu da mühendislerin kendi mesleklerinin 

yapmamaları yani meslek dışı dönüşümdür (Tablo-3). Bu durumun nedeni sorulduğunda en 

yüksek olarak verilen yanıt iş bulamamaktadır. 

1976 Yılında Meslek Dışı Çalışma %6.7 

2009 Yılında Meslek Dışı Çalışma %16.2 

Tablo-3: TMMOB Anket Araştırmalarında Yıllara Göre Meslek Dışı ÇalışmaDurumu 



Tablo-4: İŞKUR’un 2009

Tablo-4’de görüldüğü gibi İŞKUR’un verilerine bakıldığında sektörümüzde 2009

arasında işsizlik oranında %722 artış vardır.

mühendislerin düş kırıklıklarının sebebi olarak %26 ile iş bulma olanakları gelmektedir. 2016 

TÜİK verilerine göre genel işsizlik oranı %10.9 iken mühendis işsizlik oranı %11.7, 2017 

Ağustos TÜİK verilerine göre genel işsizlik oranı %10.6 iken yükseköğrenim mezunu işsizlik 

oranı %14.1’dir. Sonuçlar bizlere göstermektedir ki her geçen gün işsiz mühendis sayıs

artış artmaktadır. Senede ortalama 1700 harita mühendisi mezunu verdiğimiz düşünülürse 

bu sayının daha da fazla artacağı gözler önündedir.  

2.3 Fazla Mesai Koşullarında Mühendis

Tablo-5:Türkiye Resmi Çalışma Süreleri ile Avrupa Birliği Ülkeleri 
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İŞKUR’un 2009-2016 Yıllarına Göre Mühendislik Dallarında 

gibi İŞKUR’un verilerine bakıldığında sektörümüzde 2009

arasında işsizlik oranında %722 artış vardır. 2009 TMMOB Profil araştırmasına göre 

mühendislerin düş kırıklıklarının sebebi olarak %26 ile iş bulma olanakları gelmektedir. 2016 

erine göre genel işsizlik oranı %10.9 iken mühendis işsizlik oranı %11.7, 2017 

Ağustos TÜİK verilerine göre genel işsizlik oranı %10.6 iken yükseköğrenim mezunu işsizlik 

oranı %14.1’dir. Sonuçlar bizlere göstermektedir ki her geçen gün işsiz mühendis sayıs

artış artmaktadır. Senede ortalama 1700 harita mühendisi mezunu verdiğimiz düşünülürse 

bu sayının daha da fazla artacağı gözler önündedir.   

Fazla Mesai Koşullarında Mühendis 

Türkiye Resmi Çalışma Süreleri ile Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması
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1417
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allarında İşsizlik Verileri 

gibi İŞKUR’un verilerine bakıldığında sektörümüzde 2009-2016 yılları 

TMMOB Profil araştırmasına göre 

mühendislerin düş kırıklıklarının sebebi olarak %26 ile iş bulma olanakları gelmektedir. 2016 

erine göre genel işsizlik oranı %10.9 iken mühendis işsizlik oranı %11.7, 2017 

Ağustos TÜİK verilerine göre genel işsizlik oranı %10.6 iken yükseköğrenim mezunu işsizlik 

oranı %14.1’dir. Sonuçlar bizlere göstermektedir ki her geçen gün işsiz mühendis sayısındaki 

artış artmaktadır. Senede ortalama 1700 harita mühendisi mezunu verdiğimiz düşünülürse 

 

ile Karşılaştırılması 

2009

2016



 

Tablo-6:Türkiye Resmi Çalışma Süreleri ile Dünya Ülkeleri ile Karşılaştırılması 

 

Tablo-7:Türkiye Fiili Çalışma Süreleri ile Avrupa Ülkeleri ile Karşılaştırılması 

Çalışma sürelerine bakıldığında ülkemizde resmi çalışma süresi haftalık olarak kanunda 45 

saat olarak verilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığında resmi çalışma süresi 45 saat ile 

en fazla çalışan ülke Türkiye olarak görülmektedir (Tablo-5). Ancak fiili çalışma sürelerine 

bakıldığında ise 53.7 ile Türkiye yine Avrupa Birliği ülkelerinde yine sonuncu durumdadır.  

  



Peki, bu durum ülkemizin tamamı için geçerliyken mühendislerin durumu nedir; 

Çalışma Saatleri (Haftalık) TMMOB Üyesi Olan TMMOB Üyesi Olmayan 

51-60 Saat Arası %19.2 %11.7 

60 Saatten Fazla %8.6 %5.1 

41-50 Arası %35.1 %18.9 

Tablo-8:TMMOB 2009 Profil Araştırmasına Göre Çalışma Süreleri 

TMMOB 2009 Profil araştırmasına göre Tablo-8’deki verilere ek olarak fazla mesai yapanların 

%61’i ise fazla mesai ücreti almadığını belirtmektedir. 

Genel Merkezimizin yapmış olduğu son ankete göre meslektaşlarımızın çalışma koşulları; 

- Haftada 55 saat ve üzeri çalışan %41,  

- 46-50 saat arası çalışan %18.5  

- 45 saatin üzerinde çalışan %59.5 oranındadır. 

- Cumartesi tam gün çalışan %23.5, 

- 15 günde bir Pazar izni olan %15, 

- Cumartesi yarım gün çalışılır diyen %14,  

- Hafta sonu tam çalışılır diyen %10, 

- Hafta sonu çalışma günü değil ama sık sık çalışılır diyen %9.5’dir. 

- Fazla mesai karşılığında izin veya ücret alamayanların oranı %55dir.   

TMMOB’un 2009 verileri ve Genel Merkezimin 2017 yılında yapmış olduğu anketler 

göstermektedir ki ücretli çalışanların yarısından çoğu haftalık çalışma saati olan 45 saatin 

üzerinde çalışmaktadır. Yıllar geçtikçe de bu oran yukarı çıkacaktır. Kalıp olarak oturmuş olan 

“mühendisin mesaisi olmaz” kabullenmesi yıkılmazsa beyaz yakalıların çalışma koşulları her 

geçen gün daha da kötüleşecektir. 

2.4 Ücretli Çalışan Kadın Mühendis 

TÜİK’in 2015 İstatistiklerle Kadın sayfasına bakıldığında Türkiye nüfusunun %49.8’ini kadın 

nüfusu oluşturmaktadır.   

 

Tablo-9:TÜİK 2015 Cinsiyete Göre Seçilmiş Göstergeler 



TÜİK’in 2015 yılında yapmış olduğu araştırmalara göre, okuma yazma bilmeyen kadın nüfusu 

erkeklerden 5 kat fazladır. Kadın istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısından azdır. 

TMMOB içerisinde kadınların sayısı hızla artmıştır. 1976 yılında %92 erkek, %8 kadınken, 

2009 araştırmalarına göre bu oran %79’a %21 olmuştur.  

 

 

 

Tablo-10:2009 Cinsiyet Araştırması 

Bu araştırmaya göre kadınların genel araştırma kitlesi içindeki oransal ağırlıklarının üzerine 

çıktıkları iki konum var. Birincisi işsiz olup iş arayanlar içerisinde ağırlıklı olmak, ikincisi ise 

yönetim görevi olmayan ücretli/maaşlı çalışanlar içerisinde oransal ağırlıklarını hissettirmek. 

“Diğer” grubunda her üç kişiden ikisinin kadın oluşu, araştırma kitlesinde kendini ev kadını 

olarak tanımlayanların bu grup içinde yer almasından kaynaklanıyor. Eğer bu grup da 

işsizlerle birlikte ele alınacak olursa, iş arayan işsizler içindeki kadın ağırlığının büyüklüğü, çok 

daha açık bir gerçek haline geliyor. Genel araştırma kitlesi içinde yüzde 20,8 olan kadın 

ağırlığının, yönetim görevi üstlenen ücretli/maaşlılar arasında yüzde 13,1’e, işverenler 

arasında yüzde 7,9’a gerilemesi, mühendis – mimar – şehir plancısı kadınların çalışma 

yaşamlarında negatif bir ayrımcılıkla karşı karşıya olduklarının kanıtı olarak ele alınabilir. 

Genel Merkezimizin yapmış olduğu son ankette, mesleğimizdeki ücretli çalışan kadın 

mühendis oranı %16.4’dür 

2000 TL’den Az Ücret Alan Kadın Mühendis Oranı %28.3 

2000 TL-2500 TL Arası ÜcretAlan Kadın Mühendis Oranı %29.24 

2500 TL-3000 TL Arası ÜcretAlan Kadın Mühendis Oranı  %25 

Tablo-11:Ücretli Çalışan Kadın Mühendis Maaşı 

Yine aynı ankette ücretli çalışan kadınların verilerine bakıldığında; 

- Oturduğu ev kirada olan %47, ailesi ile beraber kalan %44’dür.  

- Kendine ait aracı bulunmayanlar %82’dir. 

- Kredi borcu olan oranı%63’dür. 



- Aylık beslenme harcamaları maaşının %11-%30 arasına gelen %55, %31-%50 arasına 

gelen %25’dir. 

- Hafta sonları çalışılmaz diyen %18’dir. 

- Fazla mesai karşılığında izin ya da ücret alamayanların oranı %47’dir. 

- KPSS veya kurum sınavlarına hazırlananların oranı%47’dir (Bu oran erkek üyelerde 

%33’dür).  

- Cinsiyetimin iş bulma sürecinde negatif etkisi oldu diyenlerin oranı %71’dir(Bu oran 

erkek üyelerde %7’dir). 

- Cinsiyetim çalıştığım alanı belirlerken (şantiye/büro) önemliydi diyenlerin oranı 

%79’dur(Bu oran erkek üyelerde %43’dür). 

- Cinsiyet ayrımcılığına ve ekip çalışmasında cinsiyetçi iş bölümüne maruz kalıyorum 

diyenlerin oranı %37’dir(Bu oran erkek üyelerde %8’dir). 

Sonuç olarak kadın mühendis sayısı gittikçe artmasına rağmen kadının kendini çalışma 

yaşamında ifade etmesi ve cinsiyetinden dolayı farklı muameleye maruz kalmış olması gözler 

önündedir. Ücretli çalışan üyelerimizde fazla çalışma saatlerinde cinsiyet ayrımı 

görülmezken, maaş politikalarında inanılmaz bir dengesizlik vardır. Kadın üyelerimiz erkek 

üyelerimize göre çok daha düşük maaşlarda çalışmaktadırlar. Yönetici, müdür konumunda 

bulunan kadın üyelerimizin sayısı çok azdır. Kadın üyelerimiz kendilerine ait bir araç ya da 

mülkiyet alma konusunda erkek üyelere göre göre çok daha azınlıktadırlar ve devlette 

kadrolu olmayı erkek üyelerimizden çok daha fazla istemektedirler. %82’sinin aracının 

olmadığı, %91’ini kendine ait bir evi bulunmadığı kadın mühendislerimizin % 63’ünün kredi 

borcu vardır. Yani kredi kullanmayı yaşamlarını idame ettirmek için kullanmaktadırlar. 

Cinsiyetim iş bulmada negatif etki yarattı diyen kadın mühendis oranı %71 ve cinsiyet 

ayrımcılığına maruz kalıyorum diyen %37’dir. Bu sorgulamaları yaptığımızda kadın 

mühendislerin erkek mühendislere göre çok daha büyük bir güvencesizlik içinde oldukları 

gözler önündedir. Bu anketin sonuçlarının bu kadar korkunç olması bilinçli ya da toplum 

dogmalarından kaynaklanan çalışma yaşamında bulunan herkesin suçudur. Kadın 

mühendislerinin sorunlarına diğer çalışma gruplarının raporlarında daha detaylı değinilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3- TMMOB ÜCRETLİ ÇALIŞAN MÜHENDİSLER KURULTAYLARI 

İlki, 14-15 Kasım 2009 İTÜ Maçka Kampüsünde TMMOB Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis, 

Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı yapılmıştır. Kurultaya 150’si öğrenci 808 kişi katılmış, 350-

400 kişi tarafından tüm tartışlar takip edilmiştir. TMMOB içerisinde ilk defa olarak ücretli 

çalışanların sorunları bir kurultayda görüşülmüştür. 

TMMOB Ücretli ve İşsiz MMŞP Kurultayı 1976 Üçüncü Teknik Elemanlar Kurultayı’ndan 33 yıl 

sonra Ücretli-İşsiz MMŞP’lerin sorunlarının tartışmak üzere toplanan ilk Kurultay olması 

anlamıyla tarihsel bir önem taşımıştır. Kurultay sürecinde, 8 ilde yapılan yerel kurultaylarla ve 

onlarca hazırlık toplantısıyla binlerce emekçi mühendis, mimar ve şehir plancısı ile mesleki-

demokratik sorunlarının tartışılması sağlandı. Bu anlamda kurultay on binlerce TMMOB 

üyesinin gündemine girdi. Kurultayda üzerinde en fazla tartışılan konu özelleştirme ile ilgili 

karar önerisi oldu. İlk gün ve ikinci günde yaklaşık 3 saat tartışılan öneri kurultaya sunulan 

hali red edilerek, halktan yana bir kamulaştırma talebi içeren yeni haliyle kabul edildi.  Bu 

kadar uzun olmasa da yoğun bir tartışmaya sahne olan ikinci konu “mühendisler için asgari 

ücret belirlenmesi” tartışması oldu. Bu konuda sunulan hiçbir öneri Kurultay kararı haline 

gelmek için gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayamadı. TMMOB’ye bağlı odalarda çalışan  

teknik görevlilerin sendikalaşma talebi olmadığını dile getirmesine karşın, Kurultay’da bu 

konuda oda teknik görevlileri bir karar önergesi sundu ve önerge kabul edildi. 

Kurultay sonuçlarının tam olarak hayata geçirilememesi ücretli çalışanların sorunlarının her 

geçen gün artmasına, ücretli çalışanların daha fazla güvencesizleşmesine sebebiyet vermiştir. 

2. Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı Ankara’da 25 Şubat 

2012 tarihinde Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kurultaya 399 delege 12 

Bölgeden İl Koordinasyon Kuralları katılım gösterdi. 

Çalışma yaşamındaki sorunlar, sendikalaşma, TMMOB asgari ücreti, kıdem tazminatı, çalışma 

saatlerinin düşürülmesi, iş sağlığı ve güvenliği, güvenceli çalışma, işsizlik, eğitim ve 

üniversiteler, yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarının hakları konuları tartışılmış ve 

kararlar alınmıştır.  

Ancak birinci kurultay gibi ikinci kurultayda da alınan kararların hayata geçirilemediği 

anketlerden ve ücretli çalışanların çalışma yaşamlarındaki artarak devam eden sıkıntılarından 

belli olmaktadır.  

4- GENEL MERKEZİMİN YAPMIŞ OLDUĞU ANKETİN ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu bölümde HKMO Genel Merkezimin 2017 yılında yapmış olduğu anket ile ilgili 

değerlendirmeler vardır. Raporun belli kısımlarında verilen veriler tekrardan burada yer 

almayacaktır (Ücretli Çalışan Kadın, İşsizlik, Ücret Dağılımı). Ankete katılan 1547 kişinin 646’sı 

ücretli çalışandır yani tüm oranın %43’lük dilimi ücretli çalışandır. Ankete 540’ı erkek 106’sı 



kadın mühendis olmak üzere toplam 646 ücretli çalışan harita mühendisi katılmıştır. 

Katılanların %83.59’u erkek, %16.4 kadındır.  

2017 Yılında Mezun Olan Ücretli Çalışan %6 

2016 Yılında Mezun Olan Ücretli Çalışan %16.6 

2015 Yılında Mezun Olan Ücretli Çalışan %11.8 

2014 Yılında Mezun Olan Ücretli Çalışan %11.2 

2013 Yılında Mezun Olan Ücretli Çalışan %10.7 

2012 Yılında Mezun Olan Ücretli Çalışan %7.6 

2011 Yılında Mezun Olan Ücretli Çalışan %5.8 

Tablo-12:HKMO Genel Merkez Anketine Göre Yıllara Göre Mezun Olan Ücretli Çalışan Oranı 

Tablo-12’e göre ücretli çalışanların %70’i 2011-2017 yılları arasında mezun olan kitledir. Yani 

genç mühendis dediğimiz kesim ücretli çalışanlarda güvencesizliğin en büyük kısmını 

oluşturmaktadır. 

İstanbul Şube Ücretli Çalışan Oranı %26.5 

Ankara Şube Ücretli Çalışan Oranı %21.3 

Merkeze Bağlı Temsilcilikler Oranı %9 

İzmir Şube Ücretli Çalışan Oranı %6.7 

Trabzon Şube Ücretli Çalışan Oranı %6.5 

Bursa Şube Ücretli Çalışan Oranı %6 

Diyarbakır Şube Ücretli Çalışan Oranı %5.3 

Tablo-13:HKMO Genel Merkez Anketine Göre Şubelerdeki Ücretli Çalışan Oranı 

Tablo-13’de görüldüğü üzere ücretli çalışanların %48’ini İstanbul ve Ankara Şubeleri 

oluşturmaktadır. Kurumların ve ihalelerin daha yoğun olduğu bu şehirlerde ücretli çalışan 

sayısı yaklaşık olarak tümünün yarısı kadardır. Bu durum göz önüne alınırsa şube 

yönetimlerinin ücretli çalışanların sorunlarına daha fazla eğilmeleri gerekmektedir. 

 

 

 

 Tüm Ücretli 
Çalışanlar 

2012-2017 
yılları arası 
mezunlar 

2015-2017 yılları 
arası mezunlar 

2000 TL den az %12.5 %17 %26 

2000-2500 TL arası  %16.5 %23 %30 

2500-3000 TL arası %13.5 %18 %19.5 

3000- 3500 TL arası %8.7 %11 %9 

3500-4000 TL arası %7.5 %7.5 %5 

4000-4500 TL arası %6.5 %4.8 %3 

4500-5000 TL arası %9 %9 %2 

5000-7000 TL arası %11 %5.5 %2 



7000 TL üzeri %13 %2 %1 

Kirada oturan %45 %48 %41.5 

Ailesi ile Beraber Oturan %32 %41 %49.5 

Kendisine ait aracı olmayan %52 %67 %74 

Kredi borcu olan  %62 %60 %57.5 

BES yaptırmayan %72 %78 %82 

Sinema-tiyatro-konser vb 
etkinliklere uzun süredir 
gitmeyen 

%54 %54 %55 

Haftada bir kez ya da daha az 
dışarı çıkan  

%43 %22 %48 

Tablo-14:HKMO Genel Merkez Anketine Göre Şubelerdeki Ücretli Çalışanların Genel Durumu 

Tablo-14’e göre mezuniyet yılları günümüze yaklaştıkça ücretlerde büyük bir düşüş 

gözükmektedir. Yeni mezun mühendisler TMMOB-SGK protokolünün belirlemiş olduğu asgari 

ücretten daha düşük ücretler almaktadırlar.  TMMOB-SGK protokolü, Temmuz 2017’de 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır bir protokol çerçevesinde 

sürdürülen asgari ücrete ilişkin karşılıklı işbirliği, kurumun protokolü tek taraflı feshetmesi 

nedeniyle sonlanmış bulunmaktadır. 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıt dışı 

ekonomiyi önlemek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında TMMOB’a yaptığı davet üzerine bir 

dizi toplantılar sonucu çerçevesi ortaklaşa belirlenerek imzalanan protokol; mühendis ve 

mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek SGK’ya iletilen asgari ücretlerin 

altında olmaması için kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınması esasına dayanmaktaydı. 

Bu protokolün kaldırılması ile ücretli çalışan mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının 

ücretlerinin SGK’ya eksik bildirimi kayıt dışı istihdama ve emeklilik haklarının gaspına yol 

açacaktır. Özellikle de yeni mezun mühendislerin haklarının korunduğu bu protokolün feshi 

ile çalışanların düşük maaşlara ve eksik sigorta bedellerine çalışmasının önü açılacaktır. 

Ücretli çalışan mühendislerin mesai koşulları daha önce incelenmiştir. 

Bütün ücretli çalışanların çalışma alanlarına bakıldığında, mühendislik ölçmeleri (bina, 

altyapı, baraj, yol vb.)  alanında çalışan %43, kamu ölçmeleri alanında çalışan %10’dır. 2012-

2017 yılları arası mezun olanların çalışma alanlarına bakıldığında mühendislik ölçmeleri (bina, 

altyapı, baraj, yol vb.) çalışanlar %41, kadastroda çalışanlar %10, kamu ölçmeleri alanında 

çalışanlar ise %11’dir. 2017-2015 yılları arası mezun olanların çalışma alanlarına bakıldığında 

kadastroda çalışanlar %12.5, kamu ölçmeleri alanı %11.3’dır. Çalışma alanı olarak %51’i 

büro+şantiye, %25.5 büro, %16.6 şantiyedir. 

İş yerine mühendislik faaliyetleri dışında başka işlerde ilgilenmek zorunda kalan %51.5dir. 

Şube komisyonlarına katılım oranı %5dir. Bu konuda HKMO olarak kendimizi tekrardan 

gözden geçirmemiz gerektiğinin göstergesidir. Harita mühendisliğinde en fazla sorunu 

yaşayan meslektaşlarımızın sadece %5’i şube komisyonlarında yer almaktadır. Etkinliklere 

katılım oranı; %46 “hiç katılmadım”, %45.5 “nadiren katılırım”, %8.5 “genellikle 

katılıyorum”şeklindedir. Bunun büyük bir etmeni yoğun çalışma koşullarıdır ancak ücretli 



çalışan üyelerimizi sahalarda, çalışma ortamlarında ziyaret etmek sorunlarını dinlemek bu 

oranı artıracaktır. 

Mezuniyet yılları günümüze yaklaştıkça kendisine ait aracı olmayan, kendisine ait evi 

olmayan oranı artmaktadır. Kendine ait aracı veya evi bulunmayan üyelerin %74’ü kredi 

kullanmaktadır. Yani yaşamlarını devam ettirmek kredi kullanmaktadır.  

KPSS veya kamu kurumlarına hazırlanan üye oranı %35’dir. 

Şubelerimizden istenen eğitimler sıralaması ise %15.5 Civil 3D, Arcgis 11.5, İHA uygulamaları 

10.5’dir. 

HKMO çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna orta diyen %36, kötü diyen %30, 

daha iyi olabilir diyen %15.4’dir. 

 

5-SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Sonuç olarak, mühendisin sorunlarının ülke sorunlarından soyutlanamayacağı, örgütlü bir 

biçimde ortak mücadeleyle ve süreklilik gerektiren çalışmalarla çözüme ulaşılabileceği 

aşikârdır. Çözümün tarafları iktidarlar, çalışanlar ve de odalar-sendikalar gibi çalışma 

hayatında söz sahibi olan kurumlardır. Bu bağlamda biz üyelere ve odamıza düşen bazı 

görevler, çözüm önerileri şeklinde aşağıda sıralanmıştır. 

- Odamız ve TMMOB,iş Kanunun öngördüğü haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırının 

uygulanmasına yönelik yaptırımlar uygulamalı ve bu çalışma saatlerinin yasal sınıra 

indirilmesi için mücadele etmelidir. 

- Odamız bilimsel ve niteliksiz eğitim veren üniversitelerin kapatılması ve yeni 

üniversitelerin açılmaması için mücadele etmelidir.  

- Odamız üniversite son sınıftaki öğrencilere çalışma yaşamında haklarımız hakkında 

bilgilendirme, panel, konferans vb. vermelidir. 

- Odamız, TMMOB ile SGK arasında yapılmış olan ve Temmuz 2017’de kaldırılmış olan 

protokolü yeniden gündeme getirmeli ve bu konu hakkında baskı yapmalıdır. 

- Odamızın hukuk birimi kuvvetlendirilmeli, ücretli çalışanların sorunları için bir hukuk 

birimi kurulmalı ve bu hukuk birimi ücretli çalışanlara güncel bilgilendirmeleri 

yapmalıdır. 

- Odamız devlet kurumları ile görüşüp harita mühendisliğine kadro açılması ve bu 

vesileyle kamuya geçmek isteyen %35 oranındaki ücretli çalışanın daha fazla kadro 

bulabilmesi  içingirişimlerde bulunmalı ve baskı yapmalıdır. 



- Şubelerimiz ücretli çalışanların sorunlarına daha fazla ağırlık vermeli ve iş yeri 

ziyaretlerini artırarak ücretli çalışan mühendislerin sorunlarına eğilmelidir. 

- Odamız, en fazla güvencesizliği yaşayan yeni mezun harita mühendisleri için ücretsiz 

meslek içi eğitimleri standart hale getirip, daha uygulanabilir kılarak artırmalı ve 

yaygınlaştırmalıdır. 

- Odamız, güvencesiz ve esnek (taşeron, sözleşmeli) çalışma biçimlerine karşı mücadele 

etmelidir. 

- Oda üyelerinin yaklaşık yarısını oluşturan ücretli çalışanların, Şube yönetimlerinde 

veGenel Merkez yönetiminde daha fazla yer alması ve söz sahibi olması için 

çalışmalar yapılmadır. 

- Odamız özel istihdam büroları konusunda üyelerimizi bilgilendirmeli ve özel istihdam 

bürolarına karşı gerekli önemleri almalıdır. 

- İşyerlerindeki kreş, gündüz bakımevleri ve benzeri imkânlar arttırılarak kadınların 

çalışma yaşamına etkin katılımının önündeki engeller azaltılmalı, mesleki gelişimini 

aksatmayacak düzenlemeler tüm işyerlerinde zorunlu hale getirilmelidir. 

- Odamız işyerlerindeki ayrımcılığa karşı zorlayıcı ve uygulayıcı yasal çerçeve için baskı 

oluşturmalıdır. 

- Odamız, ”Eşit işe eşit ücret” uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalıdır. 

- Bu sorunlar sadece mesleğimizin değil bütün meslek disiplinlerinin ortak sorunudur. 

O yüzden TMMOB en kısa süre içerisinde “Ücretli-İşsiz Mühendisler Kurultayı”nı 

yeniden yapmalıdır. 
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