
Adınız soyadınız
Üniversite
Bölümünüz
Doğum yılınız
Hangi yaş aralığındasınız
22 – 35 36 – 45 46 ve üzeri
Mezuniyet yılı
Cinsiyetiniz
Kadın Erkek Diğer
Mail adresiniz
Telefon numaranız

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Şu an mühendis, mimar, şehir plancısı olarak çalışıyor musunuz veya 
bu alanda iş arıyor musunuz?
Evet, yeni mezunum/ilk işimi arıyorum 
Evet, işsizim, iş arıyorum 
Evet 
Hayır

Neden meslek alanı dışında çalışıyorsunuz?
Uzun bir süre iş bulamadım 
Maddi getirisini yeterli bulmadım 
Mesleği sevmiyorum 
Diğer (Lütfen belirtiniz):

Çalışma durumunuzu aşağıdakilerden en iyi hangisi tanımlar? 
İşsizseniz son işiniz için cevap veriniz. 
Kamuda kadrolu çalışıyorum 
Kamuda sözleşmeli/taşeron çalışıyorum 
Özel sektörde maaşlı çalışıyorum 
Özel sektörde proje bazlı çalışıyorum (belirli süreli sözleşme ile) 
Freelance/part-time çalışıyorum (Yarı zamanlı ya da evden çalışıyorum) Kendi 
işyerim var 
Üniversitede akademisyen olarak kadrolu çalışıyorum 
Üniversitede akademisyen olarak sözleşmeli çalışıyorum 
Diğer (Lütfen belirtiniz)

Hangi sektörde çalışıyorsunuz ya da iş arıyorsunuz?
Enerji 
Elektronik, haberleşme 
Bilişim 
İnşaat 
Gıda 
Kimya 
Maden 
Finans 
Otomotiv 
Metal 
Orman 
Diğer(Lütfen yazınız)



Ne iş yapıyorsunuz?
Lütfen yanıtınızı buraya yazın:
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İşyerinizdeki pozisyonunuzu aşağıdakilerden en iyi hangisi tanımlar? 
Uzman 
Orta düzey yönetici 
Yönetici 
Lütfen yazınız

Mezun olduktan sonra mesleki alanda belgelendirme/sertifikalandırma
programlarına katıldınız mı? Katıldıysanız kaç sertifikanız/belgeniz 
var?
1 sertifikam var 
2 sertifikam var 
3 sertifikam var 
3'ten fazla sertifikam var 
Hayır, katılmadım ama düşünüyorum 
Hayır, katılmadım ve katılmayı düşünmüyorum

Belgelendirmeye/sertifikaya neden ihtiyaç duydunuz?
İş bulma olasılığımı arttırmak için 
Ücretimi arttırmak için 
İşsizdim, başka yapacağım bir şey yoktu 
İş yerim zorunlu kıldı 
Lütfen yazınız:

Mesleğinizdeki kaçıncı işiniz/işyeriniz? İşsizseniz son işiniz için cevap 
veriniz.
İlk işim 
İkinci işim 
Üçüncü işim 
Dördüncü işim 
(Lütfen sayıyla yazınız)

Son iş yerinizde kaç yıldır çalışıyorsunuz? İşsizseniz son işiniz için 
cevap veriniz.
1 yıldan az 
Diğer

Haftada kaç saat çalışıyorsunuz? İşsizseniz son işiniz için cevap 
veriniz. 
35 saat ve az 
36-40 saat 
41-45 saat 
46-50 saat 
51-55 saat 
55 saatten fazla



İşyerinizde hafta sonu çalışma düzenini aşağıdakilerden hangisi en iyi 
tarif eder?İşsizseniz son işiniz için cevap veriniz
Cumartesi tam gün çalışılır 
Cumartesi yarım gün çalışılır 
Hafta sonu çalışma günü değil ama bazen çalışılır 
Hafta sonu çalışma günü değil ama sık sık çalışılır 
Haftasonu çalışmıyorum

Aldığınız net ücret aralığını işaretler misiniz?İşsizseniz son işiniz için 
cevap veriniz. 
1000-1500TL 
1501-2000TL 
2001-2500TL 
2501-3000TL 
3001-3500TL 
3501-4000TL 
4001-4500TL 
4501-5000TL 
5001–6000TL 
6001-7000TL 
7001 üstü

Şu anki gelir düzeyinizi, 1’in “çok az”, 5’in “Çok iyi” olduğu skalada 
değerlendirecek olursanız, hangi skor gelir düzeyinizi en iyi ifade 
eder?
Gelir düzeyi 1 2 3 4 5

Şu anda çalıştığınız yerden elde ettiğiniz yan haklarınızı işaretler 
misiniz? İşsizseniz son işiniz için cevap veriniz.
Yol parası ya da servis hizmeti 
Yemek parası 
Bayram ikramiyesi 
Yılbaşı ikramiyesi 
Özel sağlık sigortası 
(Lütfen belirtiniz):

Fazla mesai ücreti ya da izni alıyor musunuz?İşsizseniz son işiniz için 
cevap veriniz.
Evet, fazla mesai ücreti alıyorum 
Evet, fazla mesai yerine izin alıyorum 
Hayır, fazla mesai karşılığını almıyorum 
Fazla mesai yapmıyorum

SGK pirim bedeliniz gerçek ücret üzerinden ödeniyor mu?İşsizseniz 
son işiniz için cevap veriniz.
Evet, SGK prim bedelim gerçek ücretim üzerinden ödeniyor. 
Hayır, SGK prim bedelim asgari ücret üzerinden ödeniyor. 
Hayır, SGK prim bedelim maaşımdan daha düşük bir ücret üzerinden ödeniyor.

Mesai saatlerinizi geçirdiğiniz mekanı aşağıdakilerden hangileri en iyi 
tarif eder? İşsizseniz son işiniz için cevap veriniz



Ofis 
Saha (şantiye, maden...) 
Fabrika-imalathane-atölye 
Diğer (lütfen yazınız):

Çalıştığınız firmada sizinle birlikte kaç kişi çalışıyor?İşsizseniz son 
işiniz için cevap veriniz
1-20 
21-50 
51-100 
101-200 
201-500 
501-1000 
1000'den fazla

Çalışma koşullarınızla ilgili aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı 
belirtir misiniz?

Kesinlikle katılmıyorum/Katılmıyorum /Ne katılıyorum ne katılmıyorum 
Katılıyorum/Kesinlikle katılıyorum/Cevap yok

Gelirimden memnunum 
Genel olarak iş arkadaşlarımdan memnunum 
İş yerime ulaşımda sorun yaşamıyorum 
Başka iş bulsam hemen çıkarım 
Yöneticilerimle ilişkilerimden memnunum 
Hakaret, aşağılama, yıldırma gibi davranışlara maruz kalıyorum 
İşimi değiştirmeyi planlıyorum 
Meslek alanım dışında işler veriliyor 
İş yerimde mesleki bilgimi geliştirebiliyorum 
Başka sektörde çalışmak isterdim 
İş şartlarım bu sektörde, genele göre iyi

Şu anda çalıştığınız işin riskleri olduğunu düşünüyor musunuz? 
İşsizseniz son işiniz için cevap veriniz.
Evet 
Hayır

Çalıştığınız işin riskleri olduğunu düşündüğünüzü belirttiniz. Bu 
riskler nelerdir belirtebilir misiniz? İşsizseniz son işiniz için cevap 
veriniz. 

Lütfen yanıtınızı buraya yazın:

Mezun olduktan hemen sonra işsizlik yaşadınız mı? Yaşadıysanız ne 
kadar sürdü? 
3-6 ay 
7ay - 1 yıl 
1 yıldan fazla 
Hayır, hemen iş buldum



MESLEK ODASI

Meslek odanıza üye misiniz?
Evet 
Hayır

Meslek odanıza neden üye değilsiniz?
Gerek duymadım 
Fırsatım olmadı, olanak yaratamadım 
Odamın çalışmalarından memnun değilim 
Çok siyasi buluyorum 
Aidat vermek istemiyorum 
Diğer:

TMMOB'nin belirlediği mühendis,mimar, şehir plancıları asgari 
ücretinden haberiniz var mı?
Evet 
Hayır

Meslek odanızla ilgili beklentileriniz var mı? Varsa nelerdir, lütfen 
belirtiniz.
Lütfen yanıtınızı buraya yazın:

İŞSİZLER

Ne zamandır işsizsiniz?
0-6ay 
7ay–1yıl 
2-3yıl 
3 yıldan fazla

Neden işsiz kaldınız?
İşten ayrıldım 
İşten çıkartıldım 
İşyerimi kapattım 
Diğer(Lütfen belirtiniz)

İşten ayrıldığınızı belirttiniz, nedenini belirtebilir misiniz?
Düşük ücret sebebiyle 
Uzun çalışma saatleri nedeniyle 
Patronla/yöneticimle anlaşamadım İ
deolojik ayrılıklarım vardı 
İşyeri kapandı 
Diğer(Lütfen belirtiniz)

İşten çıkartıldığınızı belirttiniz, nedenini belirtebilir misiniz?
İşyeri kapandı 
Küçülme, yeniden organizasyon 
Performans 



İş arkadaşlarıyla yaşanan problem 
Patronla/yöneticimle anlaşamadım 
Hakkımı aradım, bu durum yöneticimi/patronumu rahatsız etti 
Diğer(Lütfen belirtiniz):

CİNİSYET AYRIMCILIĞI

Çalışma hayatında cinsiyetiniz ya da yönelimleriniz sebebiyle 
ayrımcılığa uğradığınızı düşünüyor musunuz?
Evet 
Hayır

Ne tür ayrımcılıklar-eşitsizlikler yaşıyorsunuz?
Aynı işi yapan erkeklere göre düşük ücretle çalışıyorum 
Kadınları ve LGBTİ'leri aşağılayan şaka-küfür-ima söylemleri var 
Cinsiyetim nedeniyle istediğim pozisyonda değil uygun görüldüğüm 
pozisyonda çalışıyorum 
Medeni durumum, annelik planlarım işe alınmamda belirleyici oluyor 
Daha fazla sorumluluk alabilecek durumdayken buna layık görülmüyorum 
Fiziksel ve/veya cinsel taciz-şiddet durumları söz konusu 
Diğer(Lütfen belirtiniz):

GENEL SORULAR (Mesleki yaklaşımlar)

Mesleğinizi yaparken öncelikleriniz/tercihleriniz nelerdir?

Kesinlikle katılmıyorum/Katılmıyorum/Ne katılıyorum ne katılmıyorum 
Katılıyorum/Kesinlikle katılıyorum/Cevap yok

İş seçerken kararımı esas olarak maaş miktarı belirler 
Kariyerim için prestijli projelerdefirmalarda çalışmak isterim 
Çalışırken işçi sağlığı iş güvenliğine önem veririm 
İş seçerken iş ayrımı yapma şansım yok 
Mesleğimin toplumsal sorumluluk taşıdığını düşünüyorum 
Çalışma hayatıyla ilgili yasal haklarımı biliyorum 
Yanlış bulduğum projelerde çalışmam, o işe girmem 
Her işte, projede çalışabilirim 
Mesleğimizin itibarının kaldığını düşünmüyorum 
Kariyer olarak geleceğimden endişeliyim 
İnsan amacına ulaşmak için her yola başvurabilir 
Çalışanlar arasında işbirliğinden ziyade rekabetçi bir ilişki var 
Zor görevleri yaparak kişisel başarı kazanmak önemlidir 
Gerekirse başka bir firmada daha fazla kazanma fırsatını reddedebilirim 
En iyi sonuçlar ekip çalışması ile başarılır 
Sektörde başarılı insanlar tecrübeleri sayesinde bu pozisyonlara ulaşmışlardır 
Çalıştığım yerde yanlış bulduğum uygulama olursa bunu dile getirebilirim 
Mesai yapmak canımı sıkar İşyerimdeki rekabet, ast-üst ilişkileriyle iş hayatı 
çekilmez olabiliyor

Teşekkürler 
Anketinizi gönderin. 



Anketi doldurduğunuz için teşekkür ederiz.


