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Anket sonuçlarına ilişkin 6 
Mart 2020 tarihinde EMO Genel 
Merkezi’ndeki EMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Gazi İpek, Başkan Yardımcısı 
Evindar Aydın, Sayman Mehmet 
Turgut ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol 
Celepsoy’un katılımıyla basın toplantı-
sı düzenlendi. Açıklamada çalışmaya 5 
bine yakın EMO üyesinin katılım sağ-
ladığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Türkiye’nin içinde bulunduğu 
ekonomik kriz giderek derinleşirken, 
artan fiyatlar, yüksek döviz kurları, iş-
sizlik, yoksulluk ve sonuçta gençlerin, 
hatta ailelerin intiharlarına varan acı 
sonuçlarla, krizin etkileri toplumsal 
yaşamın hemen her alanında giderek 
daha fazla hissedilmektedir.”
Genç Mühendislerin Yüzde 36,3’ü İşsiz

Elektronik ortamda gerçekleşti-
rilen anketin 4 Eylül-9 Aralık 2019 
tarihleri arasında toplam 4 bin 992 
katılımcı sayısı tarafından doldurul-
duğuna yer verilen açıklamada, ka-
tılımcıların yüzde 70’inin 20-30 yaş 
grubunda olduğu belirtildi. Anketin 
istihdama odaklanan bölümündeki 
sonuçların işsizliğin ne denli büyük 
bir sorun olduğunu ortaya koyduğuna 
dikkat çekilen açıklamada, şu tespitle-
re yer verildi: 

“Anket verilerine göre 3 bin 276 
mühendis bir işte çalışmakta, 1.557 
mühendis ise çalışmamaktadır. Emekli 
olduğunu belirten 76 kişi bu rakam-
dan düşüldüğünde geriye kalan 1.481 
mühendis ‘işsiz’ olarak nitelenebilir. 
Dolayısıyla anket katılımcıları ara-
sında işsizlik oranı yüzde 31.2’dir. Bir 
başka deyişle yaklaşık olarak her üç 
mühendisten biri işsiz durumdadır.

Anket çalışmasının da altını çizdiği 
üzere gerçek işsizlik TÜİK verilerinin 
ortaya koyduğundan çok daha yüksek-
tir. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı 
yüzde 13,6; tarım dışı işsizlik oranı ise 
15,7’dir. TÜİK, EMO üyelerini de içeren 
mühendislik fakültelerinden mezunlar 
için işsizlik oranını da yüzde 10,3 ola-
rak açıklamıştır. Anket verilerine göre 
ise son 5 yıllık mezunlar için işsizlik 
oranı yüzde 36,3’tür. Diğer bir deyişle 
TÜİK verilerinin üç katıdır.” 

İşsizlik kadın mühendisler açısın-
dan daha da acil bir sorun olduğuna 
dikkat çekilen açıklamada, sonuçlara 
göre erkek mühendislerde yüzde 30 
olan işsizlik oranının, kadın mühen-
dislerde yüzde 42,2’ye çıktığına dik-
kat çekildi. Son beş yılda mezun olan 
kadın mühendislerde işsizlik oranı ise 
yüzde 46 olarak saptandı. 

EMO üyelerinin çoğunun ücreti-
nin düştüğünü, kimisinin iş yükünün 
arttığını, düzenli ücret alamadıklarını, 
iş bulmakta zorlandıklarını ve büyük 
çoğunluğunun hane gelirinde düşüş 
yaşadığını ifade edilerek, şu ayrıntıla-
ra yer verildi: 

“Buna karşılık, harcamaları kıs-
ma, ev değiştirme, aile yanına taşın-
ma, arabasını satma, kredi alma gibi 
yollara başvurulduğu görülmektedir. 
Katılımcılar dışarıda daha az yemek 
yediklerini, daha az bakım hizmeti al-
dıklarını, daha az dışarıya çıktıklarını, 
daha az spor yaptıklarını, daha az kül-
tür sanat etkinliklerine katıldıklarını, 
daha az tatile gittiklerini, daha az eği-
tim faaliyetlerine katıldıklarını ifade 
etmişlerdir.”
“Kaygı Düzeyi Yüksek” 

İşsizlikle ve artan yoksullaşmay-
la baş etmeye çalışan, kendisinin ve 
ailesinin geçimini sağlamakta güçlük 
çeken katılımcıların birçoğu ruhsal çö-
küntü içinde olduğunu vurgu yapılan 
açıklamada, katılımcıların çarpıcı ifa-
deleri şöyle özetlendi: 
“-İş aramak dışında aktivitem kalmadı.
-Para harcamamak için evden dışarı 
çıkmıyorum.
-Sosyal hayatım bitti.

Her 3 Mühendisten Biri İşsiz!

GENÇ VE KADIN 
MÜHENDİSLER 
İŞSİZLİKLE BOĞUŞUYOR

EMO elektrik, elektronik, kontrol, otomasyon, telekomünikasyon ve biyomedikal mühendisi 5 bine yakın üyesinin katı-
lımıyla gerçekleştirdiği “Krizin EMO Üyesi Mühendislerin Yaşamına Etkileri” konulu anketin sonuçlarını açıkladı. EMO 
üyesi mühendisler arasında işsizliğin yüzde 31,2’ye çıktığını gösteren ankete göre, her 3 mühendisten biri işsiz du-
rumda. Genç mühendislerde işsizlik oranı yüzde 36,3’e ulaşırken,  kadın mühendislerde işsizlik oranı yüzde 42,2 olarak 
belirlendi. 
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-Hiçbir şey yapamıyorum.
-Hiç arkadaşım kalmadı.
-Ruhsal dengem bozuldu, özel haya-
tımda problemler yaşıyorum.
-Dışarıya çıkamıyorum.
-Kaygılarım arttı.”
Mühendislik “İtibar” Kaybediyor

Yakın zamana kadar “itibarlı” ve 
nispeten iyi gelirli olduğu düşünülen 
mühendislik mesleğinin kan kaybet-
tiğine vurgu yapılan açıklamada şu 
değerlendirmelere yer verildi:

“Günümüzde her yıl yaklaşık 10 
bin genç mühendis, elektrik-elektro-
nik-kontrol-biyomedikal alanlarında 
işgücü piyasasına dâhil olmaktadır. 
İşsizliğin büyümesindeki temel et-
ken Türkiye’nin sanayi yapısının ve 
ekonomi politikalarının iş yaratmıyor 
olmasıdır. Sanayide ithal girdi kulla-
nımı yüksektir, ayrıca özellikle tekstil, 

gıda gibi emek-yoğun sektörlerde 
(yoğun işsizlik nedeniyle) kaçak/kayıt 
dışı çalışmayı teşvik eden bir anlayış 
yerleşmiş durumdadır. Bununla birlik-
te kamu kurumlarının özelleştirilme-
si, özellikle de enerji ve haberleşme 
alanlarındaki özelleştirmeler, istihda-
mı kısıtlamıştır.”

Üniversite eğitimindeki nitelik dü-
şüşü ve bölüm sayısının artmasının 
genç işsizliği tetiklediğine vurgu ya-
pılan açıklamada, şöyle tamamlandı:

“İstihdam yaratmayı hedefleme-
yen, daha doğrusu işsizliği ‘gerçek’ bir 
sorun olarak görmeyen politikalar, iş-
sizliğin çığ gibi büyümesinin başlıca 
sebebidir. İşsizlik sorunu, ‘Her üniver-
site mezunu iş bulacak diye bir kural 
yok’ diyerek geçiştirilemez. Bir ülkenin 
en değerli varlığı sayılan gençlerin en 
verimli dönemlerinde yıllarca işsiz 

bırakılmaları, başka her şey bir yana, 
salt ekonomik açıdan bile çok önemli 
bir toplumsal kaynağın israf edilme-
si demektir. Oysa akılcı politikalar 
izlenerek, ihtiyaca göre planlama ve 
kamu kuruluşlarına daha fazla yatırım 
yapılarak bu alanda ciddi düzelmeler 
sağlamak olanaklıdır. Bunun içinse ‘pi-
yasayı’ yücelten anlayışı sorgulamak 
gerekmektedir. Günümüzde içinde 
bulunduğumuz büyük ekonomik kriz, 
hem dünyada hem de Türkiye’de pi-
yasanın her derde deva olmadığını bir 
kez daha göstermiş, işsizliği daha da 
can yakıcı bir sorun haline getirmiştir.

Bütün bu olumsuz koşullara rağ-
men bu sonuç, krize karşı tüm çalı-
şanlar, tüm emekçiler olarak ortak bir 
paydada buluşmak, krizle beraberce 
mücadele etmek için de bir kapı ara-
lamaktadır.”

TMMOB Kadın Çalışma Grubu’nun 
8 Mart açıklamasında, "eril 
muhafazakâr" iktidarın uzun mü-
cadeleler sonucu elde edilen kadın 
haklarını tırpanladığına dikkat çeki-
lerek, sömürünün ve baskının orta-
dan kalktığı bir geleceğin kadın mü-
cadelesine bağlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada; Dünya Kadınlar 
Günü’nün kadınlara uygulanan sömü-
rüye ve kadınların hayatın tüm alan-
larında karşılaştıkları baskıya karşı 
yürütülen mücadeleyi simgeleyen bir 
gün olduğu hatırlatıldı.

Yüzyıllardır süren kadın mücade-
lesinin selamlandığı açıklamada şöyle 
denildi:  

 “Ekonomi, sağlık, eğitim gibi pek 
çok alanda ilerlemenin kadına yönelik 
şiddetin sonlandırılmasına ve kadın-
erkek eşitliğinin sağlanmasına bağlı 
olduğunun bilinmesini isterdik. Ancak 

ne yazık ki, iktidarın yanlış ekonomik 
ve siyasal tercihleri ve hamleleri ne-
deniyle bugün artık kazanımları değil 
kayıpları konuşmak zorunda kalıyoruz. 
Çünkü artan yoksulluğun, işsizliğin, 
ayrımcılığın, savaş politikalarının ve 
uygulanan yanlış sosyal politikaların 
yarattığı toplumsal şiddetin en büyük 
muhatabı kadınlar ve çocuklar. Dini 
değerler üzerinden yeni bir toplum 
yaratma sevdasında olan siyasal ik-
tidarın yürüttüğü gerici politikalar ile 
kadın cinayetleri her geçen gün artı-
yor, kadınlar tüm kamusal alanlardan 
uzaklaştırılıp ev içi köleliğe mahkûm 
edilmeye çalışılıyor. Diğer yandan 
kadının toplumda özgür ve eşit bir 
birey olarak var olmasının karşısında 
eğitimli /eğitimsiz fark etmeden eril 
zihniyet sessiz bir dayanışma içinde. 
İşte böylesi bir süreçte gündemimiz 
çok yoğun ve yapacağımız kadın ça-

lışmalarının değeri ve önemi bir kat 
daha artmış durumda.

Çünkü eril muhafazakâr iktida-
rın uzun mücadeleler sonucu elde 
ettiğimiz haklarımızın tırpanlaması-
nı durdurmak zorundayız. Çünkü biz 
kadınlar, adaletsizliği değil, eşitliği; 
evde bakım hizmetlerini yüklenmeyi 
değil, toplumsal hayata katılmayı ve 
ülke ekonomisine çalışarak katkı koy-
mayı; esnek çalışmayı değil, iş gücüne 
doğrudan katılımı; düşük ücreti değil, 
eşit işe eşit ücreti; evlatlarımızın ta-
rafı olmamamız gereken emperyalist 
güçlerin etkinlik yarışında olduğu bir 
savaşta ölümünü değil yaşamı kısaca 
hayatımızı etkileyen her türlü kararda 
söz sahibi olmayı talep ediyoruz.”

Açıklama sömürünün ve baskının 
ortadan kaldırıldığı bir geleceğin, ka-
dın mücadelesine bağlı olduğuna vur-
gu yapılarak tamamlandı. 

 “Daha İyi Bir Gelecek Kadınlarla Mümkün”


