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Çalışma yaşamının güvencesizleştirilmesi, neoliberal 
sömürü politikalarının derinleştirilmesiyle sınıf 
mücadelesinin yakıcı gündemi haline geldi. Taşeron 
işçilik güvencesizliğin en yaygın görünümü halini aldı. 
Güvencesizlik, emeğin değersizleştirildiği geçtiğimiz 
30 yıllık zaman diliminde mühendisleri de kapsayan 
büyük bir işçileştirmeyle yaygınlaştı.  

Mühendisler de çalışma yaşamının diğer bileşenleri 
gibi güvencesizliğin farklı biçimleriyle karşı 
karşıyalar. Düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, 
SGK priminin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi, 
ücretli mühendislerin güvencesizliklerinin en yaygın 
görünümleri arasında yer almaktadır. 

Mühendislerle ilgili yapılan profil çalışmaları, 
bu sorunların çarpıcı verilerini açığa çıkarıyor. 
TMMOB'nin 2006 yılında yaptığı profil çalışmasında 
mühendislerin yüzde 28'inin 50 saatten fazla çalıştığı, 
fazla mesai yapanların yüzde 61'inin ise fazla 
mesai ücreti almadığı görülüyor. Aynı araştırmada 
mühendislerin yüzde 51'nin 1500TL'nin altında 
ücretlerle çalıştığı sonucu açığa çıkıyor. 

2006 yılından sonra bazı odalar kendi üyeleriyle 
profil çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalarda açığa 
çıkan veriler ise yıllar geçtikçe güvencesizliğin 
derinleştiğine işaret ediyor. Bu durum, sayıları 
her yıl artan mühendislik-mimarlık fakülteleri 
ve mezun mühendis, mimar ve şehir plancılar 
düşünüldüğünde daha da netleşmektedir.  2011 
yılında 95 üniversitede bulunan mühendislik mimarlık 
fakülteleri için açıklanan kontenjan 67.939 gibi büyük 
bir rakamdı. Aradan yalnızca bir yıl geçtikten sonra 
ÖSYM'nin 2012 yılı tercih kılavuzunu incelediğimizde, 
mühendislik mimarlık fakültelerinin 144 üniversitede 
bulunduğunu ve kontenjan sayısının 94.821 çıktığını 
görüyoruz. Bu veriler ışığında özellikle ücretli genç 
mühendislerin güvencesiz çalışma biçimleriyle 
çok daha sert biçimde karşılaşacaklarını söylemek 
kehanet olmayacaktır. 

Tüm bu verili durum, mühendislerin, güvencesizliğe 
karşı yürütülen mücadelelerin nesnel olarak 
bileşeni haline geldiğini göstermektedir. Bugün 
ücretli mühendislerin büyük çoğunluğu aldıkları 
ücretle temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 
Barınma, enerji, ulaşım, gıda ve sağlık gibi temel 
ihtiyaçların piyasalaştırılması, ücretli mühendislerin 
güvencesizlikleriyle yaşamlarının bütününde 
yüzleşmelerine sebep olmaktadır. Ücretli mühendisler 
toplumun tüm kesimleri gibi barınma sorunu 

yaşamakta, işe 
gidiş gelişlerinde 
ulaşım zamlarının 
ve yetersiz ulaşım 
sistemlerinin mağdurları 
olmakta, sürekli zamlanan 
enerji faturaları, sağlık ve 
gıda giderleri sebepleriyle 
kaygı duymaktadırlar. 

Bu zorluklara rağmen 
mühendisler çeşitli sebeplerle 
güvencesizlik karşıtı mücadelelerde 
aktif biçimde yer almamaktadır. Bir 
zamanların ayrıcalıklı mesleği olan 
mühendisliğin yarattığı algının hala 
geçerliliğini koruması, mühendislerin 
iş yerlerindeki pozisyonları gereği diğer 
işçilerden ayrı olması ve bu ayrılığın çalışma 
yaşamındaki hak mücadeleleriyle ilgili çok 
sınırlı deneyim biriktirmesine yol açması bu 
sebepler arasında sıralanabilir. 

Bu noktada, TMMOB'nin belirlediği mühendis asgari 
ücreti*, mühendislerin çalışma yaşamlarındaki 
güvencesizliklerine karşı insanca yaşayacak ücret 
talebiyle yürütecekleri mücadelenin önünü açması 
açısından çok önemli bir adımdır. Bu adım aynı 
zamanda mühendislerin diğer emek kesimleriyle 
buluşmalarını sağlayacak ve güvenli gelecek 
mücadelesini büyütecek bir zemin sunmaktadır. 

Belirlenen asgari ücretin, düşük ücretlerle çalışan 
mühendislerin, üyelerimizin çalışma yaşamlarındaki 
gerçek alt sınır ücreti olabilmesi ancak bir mücadele 
süreciyle sağlanacaktır. 

EMO'nun mühendis asgari ücreti çalışmaları 
kapsamında ücretli üyeleriyle buluşma çağrısına 
kulak vermek ve bu çağrıyı güvenli gelecek 
mücadelesiyle somutlaştırmak gerekmektedir. 

Emeğin tüm bileşenlerinin insanca bir yaşam, eşitlik 
ve özgürlük mücadelesinin günü olan 1 Mayıs'ta 
alanlarda olmak, bu mücadeleyi somutlaştırmak için 
atılacak önemli bir adım olacaktır. İnsanca yaşayacak 
ücret ve güvenli gelecek mücadelesini yükseltmek 
için 1 Mayıs'ta EMO kortejine! 

*TMMOB, SGK ile yaptığı protokolün ardından mühendis, 
mimar, şehir plancılarının 2013 yılı asgari ücretini belirledi. 
2700TL brüt olarak belirlenen asgari ücret SGK'ya bildirildi.
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