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KISACA

Bu araştırma �le ün�vers�te eğ�t�m�n�n son seneler� pandem�
sürec�ne denk gelen ve/veya çalışma hayatına pandem�
dönem�nde başlamış yen� mezun mühend�s, m�mar, şeh�r
plancılarının deney�mler�n� değerlend�rmek amaçlanmıştır. 

Yen� mezun olmayan mühend�sler�n, m�marların pandem�
dönem�nde �şe yen� g�ren yen� mezun meslektaşlarıyla
yaşadıkları deney�mler de kapsama dah�l ed�lm�şt�r.

26 Ocak – 15 Mart 2022

283 k�ş�

B�lg�sayar destekl� �nternet anket� yöntem� (Caw� –
Computer a�ded web �nterv�ew) 

MÜHENDİS, MİMAR, 
ŞEHİR PLANCILARININ 
ÇALIŞMA HAYATINDA 
COVİD-19

Özel sektörde ya da kamuda sözleşmel�/taşeron çalışan, 0-2
sene deney�me sah�p mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları ve
yen� mezunlarla çalışan kıdeml� k�ş�ler araştırmanın
örneklem�n� oluşturmaktadır.

Olasılık dışı örneklem seçme yöntem�yle kotalı örneklem
seç�lm�şt�r.

L�me Survey �le oluşturulan onl�ne anket meslek gruplarının
�let�ş�m ağlarında dolaşıma sokulmuştur. 

Kartopu yöntem�yle soru formunun mühend�s, m�mar ve
şeh�r plancılarına ulaşması sağlanmıştır.

ÖRNEKLEM

PİLOT SAHA SAHA SAHA SUNUM

SORU
FORMU

TASARIMI

ETİK
KURUL

BAŞVURUSU

VERİ KONTROLÜ
ANALİZ
RAPOR

TAKVİM
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GİZLİLİK - ETİK

Çalışma gönüllülük esasına dayanmıştır. Çalışma
başında katılımcıların onayı alınmıştır. Katılımcıların
çalışmadan ger� çek�lme veya katıldıktan sonra
herhang� b�r anda çalışmayı bırakma hakkına sah�p
oldukları b�lg�s� paylaşılmıştır.

Çalışmadan elde ed�lecek b�lg�ler�n tamamen
araştırma amacı �le kullanılacağı ve k�ş�sel b�lg�ler�n
g�zl� tutulacağı bel�rt�lm�şt�r.

Araştırma Türk-Alman Ün�vers�tes� Et�k Kurul onayı �le
gerçekleşt�r�lm�şt�r. (Et�k Kurul no: E-19291041-050.99-
23601) 

Projeden sorumlu k�ş�ler: Dr. Ayça Yılmaz Den�z (Türk-
Alman Ün�vers�tes�, Sosyoloj� Bölümü) ve Dr. Ebru
Işıklı olmuştur.

Araştırma, aylık 4 Avro L�meSurvey üyel�ğ� dışında
herhang� b�r bütçe gerekt�rmem�şt�r.

MÜHENDİS, MİMAR, 
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Sonuçlarda yanlılığı önlemek adına seçenekler her
katılımcıya farklı sıralama �le göster�lm�şt�r. Bu amaçla
uygun soruların seçenekler�nde rotasyon
uygulanmıştır.

Tekrar g�r�şler� önlemek amacıyla IP kontrolü
yapılmıştır.

Anal�z önces� ver�ye mantık kontrolü yapılmıştır.
Anal�ze uygun bulunmayan g�r�şler ver� set�nden
çıkarılmıştır.

Çalışanların tat�le g�tmed�ğ� b�r mevs�mde
yapılmasına d�kkat ed�lm�şt�r.

GÜVENİLİRLİLİK
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PROFİL

    •DEMOGRAFİ (YAŞ, CİNSİYET, İL)

    •MESLEK, SEKTÖR, KIDEM 

•YENİ MEZUNLAR

    •EĞİTİM

    •ÜCRET

    •İŞ KOŞULLARI, SORUNLAR

    •HANE

•KIDEMLİLERİN YENİ MEZUNLARLA DENEYİMİ

•EVDEN CALIŞMA

•BİREYSEL GELECEK

•PANDEMİ SONRASI GELECEK

•MESLEK ODASI

KAPSAM
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COVİD-19

3



PROFİL

Araştırmaya dah�l olan kadın katılımcılarının oranı (%38) TMMOB kadın üye
oranından (%23) daha yüksekt�r. 

Katılımcıların yarısı İstanbul’da yaşamaktadır. Bu oran TMMOB 2019 üye
prof�l� araştırmasına göre İstanbul’da yaşayanların (%17,4) oranından
oldukça yüksek b�r orandır.

CİNSİYET YAŞ

İL
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http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmobye-bagli-odalarin-uye-sayisi-580-bin-oldu
https://mmo.org.tr/kitaplar/tmmob-uye-profili-arastirmasi-krizin-golgesinde-muhendisler


Çalıştığınız veya �ş aradığınız f�rmalar hang� sektörde?

L�sans eğ�t�m�n�z� hang� bölümde tamamladınız?

LİSANS - SEKTÖR
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Hang� yıl mezun oldunuz?

2000 ve sonrası
93%

2000 önces�
7%

Şu an mühend�s, m�mar, şeh�r plancısı olarak çalışıyor / ücrets�z �z�nde
bulunuyor veya bu alanda �ş arıyor musunuz? 

 
 
 

Katılımcıların tamamına yakını
güvences�zl�ğ�n norm olduğu 2000’l�
yıllarda mezun olmuşlar ve �ş
hayatına g�rm�şlerd�r. 

Yasal zem�n�n yen� döneme
uyarlanması 2003 yılında �ş
kanununda yapılan değ�ş�kl�kle
gercekleşm�şt�r.

Bu açıdan bel�rl� b�r bağlamda
değerlend�r�lmes� gerekt�ğ� akılda
tutulmalıdır.

Yen� mezun katılımcılarda kıdeml�lere göre öneml� ölçüde
yüksek b�r oranda �şs�zl�k (%39) gözlenm�şt�r.
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https://sendika.org/2003/05/is-guvencesine-veda-aziz-celik-radikal-1261/


Çalışma durumunuzu aşağıdak�lerden en �y� hang�s� tanımlar? 

Hang� kanalları kullanarak �ş arıyorsunuz / ararsınız? 
 
 
 

%8

%69
%31

Özel sektörde maaşlı, tam zamanlı çalışıyorum
Özel sektörde proje bazlı -freelance- veya bel�rl� sürel� sözleşme �le çalışıyorum
Kamu taşeronunda, tam zamanlı çalışıyorum

0 25 50 75 100

Toplam 

Kıdeml� 

Yen� Mezun 

%18

Özel sektörde maaşlı çalışma en yaygın �st�hdam b�ç�m� olmakla beraber
katılımcıların %11’� d�ğer �st�hdam b�ç�mler�nde çalışmaktadırlar.

Yen� mezun katılımcılar kıdeml�lerden daha yüksek oranla �ş arama
kanalı olarak meslek odasına yönelmekted�rler.

%82

%92

%88
%7

%4

%88
%8

%4

%88
%5

%7

%84

%82

%89

%74

%74

%26

%28

%76

%32

Onl�ne
kar�yer
s�teler�

Tanıdıklar
(arkadaş
ve d�ğer)

Meslek
Odası
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Halen oturduğunuz yer �ç�n aşağıdak�lerden
hang�s� s�z�n durumunuzu bel�rtmekted�r?

 
 
 

A�len�zden ya da benzer yakınlıktak� tanıdıklarınızdan madd� anlamda
destek alıyor musunuz?

 

Ev�n�zde tek başınıza mı yaşıyorsunuz?
 

İşyer�n�zdek� poz�syonunuzu aşağıdak�lerden en �y�
hang�s� tanımlar? İş arıyorsanız hang� poz�syonda
aradığınızı bel�rt�n. 

YENİ MEZUN

Hanen�zde maaş dışında düzenl� b�r gel�r kaynağı var mı (k�ra vb.)?

*Yen� mezunların %50’s�n�n halen a�leden destek almaya devam ett�kler�
gözlenm�şt�r. Y�ne %61’� a�le b�reyler�yle (ebeveyn ve/veya kardeş)

yaşamaya devam etmekted�r. 
 

*Yen� mezunlar
coğunlukla uzman ve
uzman yardımcısı olarak
calışmaktadır.
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Şu an mühend�s, m�mar, şeh�r plancısı olarak çalışıyor /ücrets�z
�z�nde bulunuyor veya bu alanda �ş arıyor musunuz?

İşs�z kaldığınız veya ara verd�ğ�n�z dönemler�
saymazsanız ne kadar deney�me sah�ps�n�z? 

YENİ MEZUN

%39
%61İş arıyorum Çalışıyorum

Almayı �sted�ğ�n�z net ücret aralığını �şaretler m�s�n�z? 

Aldığınız veya �ş arıyorsanız almayı bekled�ğ�n�z net ücret aralığını �şaretler
m�s�n�z? 

*Yen� mezunların maaş
açısından gerçekl�kler�

�le umut ett�kler�
arasında öneml� b�r açı

gözlenmekted�r.
 

Katılımcıların
yarısından fazlası 6.100

ve altında aylık ücret
almaktadır (%62).

 
Yen� mezunların %10’u

genel asgar� ücretle
çalışırken, %4’ü asgar�

ücret�n altında
maaşlarla çalışıyor.
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Pandem� sürec�nde devam ett�ğ�n�z eğ�t�m�n sürec�n� pandem� önces� �le karşılaştırarak
değerlend�r�r m�s�n�z? 

%61

Yen� mezun katılımcıların �ç�nde 83 k�ş� eğ�t�mler�n�n b�r kısmını
pandem� sırasında almışlardır. Bu grubun yaklaşık yarısı (41 k�ş�)
pandem�dek� eğ�t�mden memnun�yets�zl�kler�n� d�le get�rm�şt�r. 

“Daha kötü oldu” d�yenler *

PANDEMİDE EĞİTİM

%42

Pandem�dek� eğ�t�mden memnun�yets�zl�kler�n� d�le get�ren katılımcılar en sık etk�leş�me
vurgu yapmışlardır. 

Eğ�t�mc�ler�n onl�ne dönemdek� performansı memnun�yets�zl�ğ�n öneml� nedenler�nden b�r
d�ğer�d�r. 

İlk sırada k�ş�sel sebepler gözlemlenm�şt�r. 
*Graf�kte sayılar göster�lm�şt�r.

A�le yanına dönmem
neden�yle uzun dönem staj

�ç�n ayırdığım vakt� evde
geç�rd�m

Değerlend�rme süreçler� sınavlar
olmadığı �ç�n proje tesl�m�ne

kaymak zorunda kaldı. Her ders
�ç�n b�r çok proje yapmak ve

bunları d�j�tal ortamda sunmak
yoğunluğu çok artırdı

YENİ MEZUN
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Yen� mezunların �ş ortamından beklent�ler� maaş, yan haklar g�b�
somut kr�terler�n yanı sıra soyut kr�terler� de yoğun olarak
�çermekted�r.

Her �k� tür kr�terde de gerçekler �le beklenenler arasında gen�ş b�r fark
gözlenmekted�r. 

En yüksek farkların gözlend�ğ� boyutlar kırmızı �le �şaretlenm�şt�r. En
gen�ş fark �lk olarak maaş konusunda, �k�nc� olarak görev tanımlarının
bel�rl� olmasında gercekleşm�şt�r.

Öneml�
Mevcut

Durumda
İy�Soyut - Somut

İŞ KOŞULLARI
YENİ MEZUN

Çalıştığınız / çalışacağınız �şyer�nde aşağıdak� boyutların her b�r�n� ne kadar öneml�
bulduğunuzu bel�rt�r m�s�n�z?

Çalıştığınız �şyer�n� aşağıdak� boyutların her b�r� �ç�n değerlend�r�r m�s�n�z? 

*Mav� renkl� �fadeler somut koşullar
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İŞ KOŞULLARI
YENİ MEZUN

Çalıştığınız / çalışacağınız �şyer�nde aşağıdak� boyutların her
b�r�n� ne kadar öneml� bulduğunuzu bel�rt�r m�s�n�z?

Çalıştığınız �şyer�n� aşağıdak� boyutların her b�r� �ç�n
değerlend�r�r m�s�n�z? 

Somut Koşullar  

Soyut Koşullar  

Öneml� Mevcut Durumda İy�

Öneml� Mevcut Durumda İy�
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Somut - Soyut

İŞ KOŞULLARI
YENİ MEZUN

Çalıştığınız / çalışacağınız �şyer�nde aşağıdak� boyutların her
b�r�n� ne kadar öneml� bulduğunuzu bel�rt�r m�s�n�z?

Çalıştığınız �şyer�n� aşağıdak� boyutların her b�r� �ç�n
değerlend�r�r m�s�n�z? 

Beklent� �le
Mevcut

Koşulların Farkı

En gen�ş fark �lk olarak
maaş konusunda �k�nc�

olarak görev tanımlarının
bel�rl� olmasında
gerçekleşm�şt�r.

 
Soyut kr�terlerde yapılan

�ş�n görülmes�,
değerlend�r�lmes� farkın en
yüksek olduğu alan olarak

gözlenm�şt�r.
 

*Mav� renkl� �fadeler somut koşullar
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SORUNLARI
YENİ MEZUN

Türk�ye’de yen� mezunlar �ç�n çalışma hayatında en büyük 3 sorun
ned�r? 

Tüm katılımcılar yen� mezunlar �ç�n en büyük sorunun düşük ücret
olduğunu bel�rtmekted�r. 

Yen� mezunlar sorunlarını değerlend�r�rken �şs�zl�ğe ve fazla mesa�ye daha
fazla vurgu yapmaktadırlar.
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Yen� mezunların yarısı evler�n�n genel madd� durumunun önümüzdek� b�r
yıl �ç�nde daha kötüleşeceğ�n� düşünmekted�r.

Önümüzdek� b�r yıl �ç�nde hanes�nde madd� durumunun daha
kötüleşeceğ�n� düşünen 48 k�ş�n�n prof�l�n� �nceled�ğ�m�zde maaş dışı
düzenl� gel�r kaynağı olmayanların ve yakınlarından destek almaya
devam edenler�n b�r ölçüde daha karamsar olduğunu söylemek
mümkün.

 Daha kötü Toplam

K�ra ödem�yor 42% 41%

K�racı 58% 59%

Maaş dışı düzenl� gel�r kaynağı var 15% 19%

Maaş dışı düzenl� gel�r kaynağı yok 85% 81%

Madd� destek alıyor 54% 50%

Madd� destek almıyor 46% 50%

A�le b�reyler�yle yaşıyor 65% 63%

D�ğer 35% 38%

HANEDE MADDİ DURUM
YENİ MEZUN

Önümüzdek� 12 ay �ç�nde hanen�z�n madd� durumunda nasıl
b�r değ�ş�m bekl�yorsunuz?

15
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%50



KIDEMLİ ÇALIŞANLAR

İşyer�n�zdek� poz�syonunuzu
aşağıdak�lerden en �y� hang�s� tanımlar? İş
arıyorsanız hang� poz�syonda aradığınızı
bel�rt�n. 

Pandem� sürec�nde yen� mezun
olan, 2 seneye kadar deney�m� olan
mühend�s/ m�mar / plancılarla
uzaktan çalışma deney�m�n�z oldu
mu? 

YENİ MEZUNLARLA ÇALIŞMA DENEYİMİ

Bu deney�m� nasıl değerlend�r�rs�n�z?

Pandem� sürec�nde of�s ortamında çözümlenmes� gerekt�ğ�ne �nanılan b�r çok problem�n çevr�m�ç�
toplantılar ve b�lg�sayar üzer�nden halled�leb�leceğ�n� deney�mlemek ben�m �ç�n en öneml�
deney�mlerden b�r�s�yd�. İşs�zl�k ve �st�hdam konusundak� olumsuz etk�ler�n� göz ardı etmemek
kaydıyla bu sürec�n alışılagelm�ş sektör m�tler�ne ve yaratılan ver�ms�z, aşılması güç b�r h�yerarş�ye
dayalı çalışma koşullarına da�r öneml� b�r cevap olduğu kanaat�ndey�m.

Yanyana çalışmadığımız �ç�n �ş dışı sohbet ed�p, sıcak b�r d�yalog kuramadık. B�raz fazla resm� kaldı
�l�şk�m�z. O kadar güven veremed�k b�rb�r�m�ze. O kadar destek olamadığımı düşündüm.

Üret�m çalışanı olmamdan kaynaklı, uzaktan çalışmak �şler�m� çok zorlaştırıyor. Sadece eğ�t�m�m
olduğu günler veya b�lg�sayar yoğunluklu çalışmam gereken günlerde odaklanma açısından evden
çalışmak daha ver�ml� oluyor.

B�rb�r�m�z� tanıma ve �y� b�r değerlend�rme ortamı oluşmadı. 

K�ş�sel deney�m açısından evden çalışmanın b�r dezavantajını yaşamıyorum, fakat yen� mezun
çalışanların �ş ortamını ve �ş �l�şk�ler�n� anlamaları açısından zor olduğunu sanıyorum. 

Yen� mezunlarla çalışan kıdeml�ler
genç çalışanların b�r öğrenme yer�
olarak �şyer�nden yeter�nce
faydalanamadığını d�le
get�rmekted�rler. Uzaktan
çalışmanın daha ver�ml� olduğunu
bel�rten 25 k�ş�n�n sadece 9’u
olumsuz b�r deney�m
bel�rtmem�şt�r.

Hayır
%51

Evet
%49
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Hang� tür çalışma deney�m�ne veya deney�mler�ne sah�ps�n�z? 

YENİ MEZUNLARIN TERCİHİ, PANDEMİNİN İLERLEYEN SÜREÇLERİNDE TERCİHLERDE DEĞİŞİM
EVDEN ÇALIŞMA

Evden çalışma deney�m�nde aşağıdak�lerden hang�ler� s�z�n �ç�n geçerl�d�r /
gecerl�yd�? 

*Pembe renkl� �fadeler olumlu değerlend�rmelerd�r

İşe g�derken yolda vak�t harcamadığım �ç�n rahatım. 94%

İş üzer�ndek� kontrolüm yüksek. 78%

İş kıyafetler� g�ymek zorunda olmadığım �ç�n rahatım. 77%

İş arkadaşlarım destekley�c�. 76%

Ev masraflarım evden çalışma kaynaklı yüksek 76%

Evden çalıştığım �ç�n ev �şler� ve bakım yüküm daha fazla. 72%

İş ve �ş dışı arasındak� sınırlar kayboldu. 69%

Yönet�c�ler�m destekley�c�. 64%

İş saat� dışında sıklıkla �ş yapıyorum. 63%

İş arkadaşlarını tanıyamamak �ş� zorlaştırıyor 63%

Evden çalışmak �ç�n gerekl� ek�pman sağlandı. 63%

Çalışma saatler� dışında �ş �ç�n aranıyorum. 63%

Çalışma saatler�m bel�rs�z 62%

İşten �let�ş�m baskısı yoğun (ma�l, telefon, mesaj gel�yor). 59%

Ev ortamında daha ver�ml� çalışırım 56%

Of�s sandalyem yok. 54%

Kend�m� uzaktan anlatmak daha zor. 50%

Hastayken çalışmak zorunda kalıyorum. 47%

Zorak� sosyalleşme olmadığı �ç�n rahatım. 45%

Zamanı yönetmekte zorluk çek�yorum. 44%

Yalnız h�ssed�yorum. 42%

İşten çalıştığıma �nandırmam beklen�yor. 42%

İşe mola verd�ğ�mde �şe ger� dönmek zor oluyor. 38%

Ev ortamı çalışmaya uygun değ�l. 33%

Evden çalışmayı kontrol eden tak�p s�stemler� kullanılıyor. 24%

Ev dışında kafe g�b� yerlerde çalışıyorum. 22%
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Evden çalışma deney�m�nde
aşağıdak�lerden hang�ler� s�z�n �ç�n
geçerl�d�r / geçerl�yd�? 

EVDEN ÇALIŞMA

Evden çalışan kadınların emeğ�n�n görülmes�nde problem
gözlenmekted�r. Kadınlar erkeklerden daha yüksek oranla
çalıştığına �nandırmak zorunda olduğunu, daha düşük
oranla �ş �ç�n gerekl� ek�pmanların sağlandığını bel�rtmekte.

Erkekler �se kadınlardan daha yüksek oranla �şte
yoğunlaşmayı d�le get�rmekted�r.

Kadın Erkek Toplam

C�ns�yet 
 puan farkı
(Kadın-
Erkek)

*Turuncu renkl� �fadeler olumlu değerlend�rmelerd�r
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İşaret�n olduğu maddeler farkın en yüksek olduğu boyutlardır



20221 -2022 KARŞILAŞTIRMA

Hang� çalışma b�ç�m�n� terc�h ederd�n�z? 

EVDEN ÇALIŞMA

Yen� mezunlar öneml� b�r farkla kıdeml�lerden daha yüksek oranda ev dışında
çalışmak �stemekted�rler. Dışarıyı merak eden gençler pandem�n�n evden çalışma
�mkanı yaratmasını özgürlük olarak değ�l deney�mlerden yoksun kalmak olarak
yaşamaktadırlar.
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Pandem�n�n �lk senes�n�n değerlend�r�ld�ğ� 2020’n�n son aylarında yaptığımız
araştırmaya göre ev dışında calışma terc�h�n�n arttığı gözlenmekted�r. Bu
artışın hem ev� hem de h�br�t model� terc�h edenlerden geld�ğ�n� söylemek
mümkün. 

http://politeknik.org.tr/politeknik-muhendis-mimar-sehir-plancilarinin-calisma-hayatinda-covid-19-http:/politeknik.org.tr/politeknik-muhendis-mimar-sehir-plancilarinin-calisma-hayatinda-covid-19-arastirmasi-sonuclandi/arastirmasi-sonuclandi/


ÇALIŞMA BİÇİMİ TERCİHİ
HİBRİT ÇALIŞMA TERCİHİNİN NEDENLERİ

H�br�t çalışmayı �steyenler �ç�n en öneml� mot�vasyon sosyalleşmek. Yüz yüze
çalışmada �şle �lg�l� problemler�n daha hızlı çözülmes� ve d�kkat dağılmadan
ver�ml� çalışılması d�ğer nedenler arasında.

Evden çalışmanın masrafları artırması ve mesa� sınırlarının kalmaması
çalışanları of�se yönelten d�ğer nedenler.

Evden çalışmak en çok ulaşımdan tasarruf ed�len zaman ve enerj� neden�yle
anlamlı bulunuyor. Çalışanlar bu şek�lde daha çok d�nlenme ve kend�ne
zaman ayırma �mkanı buluyor. Ulaşım hakkı olmayan �şlerde bu l�steye
madd� tasarruf da ekleneb�l�yor.

İş dışı �şler� halledeb�lmek (çocuk bakımı, kargo vs) ve bu şek�lde �ş-özel hayat
denges�n� korumak �ç�n de evden çalışma terc�h ed�leb�l�yor. Bu esnekl�k
serbestl�k olarak görülüyor ve terc�h ed�l�yor.

Kr�zlere hızlı tepk� vereb�lecek çalışma s�stem�n�n h�br�t olduğu sıklıkla d�le
get�r�lmekte.

"Her �k� durumun
�ç�nde dönüşümlü
b�r şek�lde bulunmak
ben� mot�ve ed�yor,
evdeyken �şe
g�deb�lmen�n
değer�n�, of�steyken
�se ev�n konforunu
anlıyorum." "Çocuklarımla ve

evle �lg�l� daha
esnek olab�lmek
�ç�n."

"Sürekl� evden çalışırken
yalnız h�ssett�m, beraber
çalışmak problemler�
çözmek açısından daha
�y�yd�. Yüz yüze yapılan
çalışmalardan daha fazla
ver�m aldığımı gördüm,
�nsanların d�kkat� daha az
dağılıyor ve daha az
yorucu oluyor. Evden
çalışmayla gelen kılık-
kıyafet rahatlığı, daha
fazla uyuyab�lme ve yolda
zaman kaybetmeme �se �y�
geld�. İş�m uzaktan
çalışmaya uygun b�r
yapıda, h�br�t çalışma
model�n�n avanatj-
dezavantaj açısından
dengeley�c� olacağını
düşünüyorum."

"Bazı �şler yüzyüze
daha �y� yürüyor
özell�kle bey�n
fırtınası yapılması
gerekt�ğ�nde
zoomda herkes
f�kr�n� bel�rtm�yor.
Bazı �şler �se zoom
üzer�nden çok
daha hızlı �lerl�yor." 

"İşyer� aynı zamanda
sosyal b�r ortam o nedenle
çalışma arkadaşlarıyla
buluşma öneml� d�ye
düşünüyorum." 
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ÇALIŞMA BİÇİMİ TERCİHİ
EV DIŞI ÇALIŞMA TERCİHİNİN NEDENLERİ

Tamamen of�sten çalışmayı �steyenler ver�ml� çalışmanın of�ste mümkün
olduğunu sıklıkla d�le get�rmekteler. 

Yemek g�b� ev �şler�yle uğraşmak zorunda olmamak, konsantrasyonu daha
yüksek tutab�lmek, evde f�z�ksel çalışma ortamının olmaması, yüz yüze
�let�ş�m�n f�k�r alışver�ş� �le �ş� kolaylaştırması bu argümanın arkasındak� alt
sebepler.

Bu gruptak� b�r çok �nsan �şler�n�n saha �çerd�ğ�n� ve bu nedenle mecburen
ev dışında çalıştığını bel�rtm�şt�r. 

Bu grup �ç�nde �ş-yaşam denges�n� bu �k� alanı b�rb�r�nden ayırarak
kurab�leceğ�n� düşünenlere de rastlanmaktadır.

Genç katılımcılar �ç�n �şyer�, �ş� öğrenmek açısından öneml� bulunuyor.

"Ev çalışmasında
tüm düzen dağılıyor.
İş süres�
bel�rs�zleş�yor. İş
arkadaşları ve
çalışanlarla �let�ş�m
zorlaşıyor. Sahada
b�reb�r almanız
gereken b�lg�ler�
zamanında ve doğru
almanız çok
zorlaşıyor. Ayrıca of�s
serverına
bağlanmak çok
büyük b�r külfete
dönüşüyor.
Elektr�k,su, doğalgaz
masrafları
katlanıyor."

"Yen� mezun b�r b�lg�sayar
mühend�s� olarak, of�s
ortamında alanında uzman
k�ş�lerle b�r arada çalışmanın,
meslek� gel�ş�m�me daha fazla
katkısı olacağını
düşünüyorum."

"Çünkü onl�ne olarak pek b�r şey
yapamayacağımızı yakın zamanda
deney�mlem�ş olduk. Bu gerek okul

konusunda gerek �ş konusunda…
“İş �şte öğren�l�r” şekl�nde

düşünmektey�m."
 

"Keş�fler,
metrajlar,
taslaklar,

tasarımları
kapsayan

�let�ş�m�n yer�ne
ekranlar

yardımıyla
uzaktan çalışma
ancak ve ancak

olağanüstü
durumlarda ve

kısa sürel�
çözümlerde en

uygun seçenekt�r." 
 

"Çünkü evde �ş ortamı
yaratmak �stem�yorum. Ev
ben�m k�ş�sel ve özel
alanım." 
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Önümüzdek� 6 ay �ç�nde �ş değ�şt�rmey� düşünüyor musunuz?

D�kkat çek�c� oranda katılımcı 6 ay �ç�nde �ş değ�şt�rmey� planlamakta.
Metropol dışı �llerde bu oran daha yüksek.

GELECEK / PLANLAR

İş�n� değ�şt�rmey� düşünenler en sık maaş neden�yle yen� �ş arayışına g�rd�kler�n� bel�rt�yor.
Ekonom�k bel�rs�zl�k ve maaş artırmanın b�r yolu olarak �ş değ�şt�rmek d�le get�r�len
nedenler arasında. Kend�n� gel�şt�rmeye �mkan verecek b�r �ş arayışı da sıklıkla d�le
get�r�lmekte.

İş�n� değ�şt�rmey� düşünmeyenler �çer�s�nde maaş, yan haklar g�b� somut şartlardan
memnun�yet sıklıkla d�le get�r�lmekted�r. İş tatm�n�, kend�n� gel�şt�rme �mkanı, �ş ortamında
�l�şk�ler g�b� soyut şartlardan memnun�yet de d�le get�r�lmekted�r. 

Olumlu mot�vasyon dışında nedenlere de rastlanmaktadır. İş bulmanın zor olması,
ekonom�k bel�rs�zl�k neden�yle stab�l�te arayışı, şartları �y�leşt�rerek geçmen�n kolay olmadığı
g�b� �fadeler d�le get�r�lm�şt�r. 

İş değ�şt�rmey� düşünmeyenler arasında yen� �şe g�renler de bulunmaktadır. 
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GELECEK / PLANLAR

Yurtdışında �ş bulmak �ç�n g�r�ş�mde bulundunuz mu?

Ne tür g�r�ş�mlerde bulundunuz?

23

Yen� mezunlar öneml� b�r farkla kıdeml�lerden daha yüksek oranda ev dışında çalışmak
�stemekted�rler. Dışarıyı merak eden gençler pandem�n�n evden çalışma �mkanı yaratmasını
özgürlük olarak değ�l deney�mlerden yoksun kalmak olarak yaşamaktadırlar.

İk�nc� graf�kte yer alan seçeneklerden (yurtdışı g�r�ş�mler�) b�r veya daha fazlasını d�le get�ren
oranı %80’d�r. Yen� mezunların %55’İ 6 ay �ç�nde �ş değ�şt�rmey� düşünmekteyd�. Daha fazla b�r
oranı �se yurtdışı alternat�f� �ç�n b�r g�r�ş�mde bulunmuş ya da bulunacak.



Geleceğe da�r end�şe düzey�n�z�, 1’�n “az”, 10’un “çok” olduğu skalada
değerlend�recek olursanız, hang� skor end�şe düzey�n�z� en �y� �fade eder? 

Aşağıdak�lerden hang�ler� kaygılarınızın kaynağını oluşturmaktadır? En
öneml�den başlayarak sıralar m�s�n�z? 

6-10 Puan
86%

1-5 Puan
14%

6-10 Puan
85%

1-5 Puan
15%

6-10 Puan
88%

1-5 Puan
12%

GELECEK KAYGISI

Toplam
Ort: 7.89

Kıdeml�
Ort: 7.76

Yen� Mezun
Ort: 8.15
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1-10 skalasında kaygı değerlend�rmes� yapan yen� mezun ve kıdeml�ler arasında kaygı oranı
açısından c�dd� b�r fark gözlenmem�şt�r. Kaygı oranı genel olarak yüksek b�r skorda d�le
get�r�lm�şt�r (7,89).

Katılımcılar kaygı
skalasında yüksek

puana sah�p olmasa b�le
kaygıları var.

Katılımcıların dörtte
üçünde COVID-19

kaynaklı sağlık kaygıları
gözlenm�şt�r. Ekonom�k
kaygılar �se neredeyse

herkes �ç�n kaygı
yaratmıştır.



Yen� mezunların yaklaşık dörtte üçü TMMOB’n�n bel�rled�ğ� asgar� ücretten haberdar. Haberdar
olanların dörtte b�r� �se bu b�lg�y� �ş görüşmes�nde kullanmış. Kıdeml�lerde bu oran daha yüksek
(%40). 

TMMOB’un mühend�s, m�mar
ve plancılar �ç�n bel�rled�ğ�
asgar� ücretten haber�n�z var
mı?

TMMOB’n�n bel�rled�ğ� asgar�
ücret b�lg�s�n� �ş görüşmes�nde /
�ş ortamında kullandığınız oldu
mu?

Genel toplamda
katılımcıların %62’s� 1-3
sene arası geleceğ� göz
önünde bulundurarak
plan yapmaktadır. Kısa
vadeye odaklı yaşam,
güvences�zl�ğ�n öneml�
b�r �şaret� olarak kabul
ed�leb�l�r. 

GELECEĞİN UZAKLIĞI

Geleceğe yönel�k planlarınızda en fazla ne kadar sürey� göz önünde
bulunduruyorsunuz?

MESLEK ODASI

Meslek odanıza üye m�s�n�z?

Kıdeml�ler�n yaklaşık dörtte üçü
meslek odasına üye �ken yen�
mezunlarda bu oran çok daha
düşük.  

EVET

%40
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Evet, haber�m var

%0 %25 %50 %75

Toplam 

Kıdeml� 

Yen� Mezun 

İş görüşmes�nde kullandım

%0 %10 %20 %30 %40

Toplam 

Kıdeml� 

Yen� Mezun 

%73

%73

%74

%36

%40

%27



Pandem� sonrası genel olarak çalışma yaşamının geleceğ�ne �l�şk�n tartışılan
aşağıdak� görüşlere ne ölçüde katılırsınız? 

Pandem� sonrası genel olarak çalışma yaşamının düzenlenmes�ne �l�şk�n
tartışılan aşağıdak� görüşlere ne ölçüde katılırsınız? 

PANDEMİ SONRASI GELECEK
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Çalışma yaşamının �şç�y�
koruyacak şek�lde

düzenlemes� gerekt�ğ�
yüksek yüzdelerle d�le
get�r�lm�şt�r.Ş�rketlere

yönel�k yaptırımlar,
çalışma saatler�n�n

azaltılması, �ş-hayat
denges�n�n gözet�lmes�,

evden çalışmayı
kolaylaştıracak

değ�ş�kl�kler yapılması
konularında neredeyse

herkes hemf�k�r.Yen�
mezunlar kıdeml�lerden

daha yüksek oranda lokal
bazlı çalışma salonlarının

yapılmasını
desteklemekted�r.
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