
SUNUfi

1980’li y›llardan itibaren yaflanan ekonomik ve sosyal de¤iflimler mesleklerin
ve uygulama biçimlerinin h›zl› bir flekilde dönüflüme u¤ramas›na neden ol-
maktad›r. Mimarl›k mesle¤i de dönüflüme u¤rayan meslekler aras›nda yerini
almaktad›r. S›kl›kla özgürlük ve bireysellik ile iliflkilendirilen ve genel olarak ser-
best icra edilen bir meslek olarak düflünülen mimarl›k, mevcut ekonomik ya-
p›n›n gere¤i olarak istihdam biçimlerinde de dönüflüm geçirmifltir.

‹stihdam biçimindeki de¤ifliklik, mimarlar aras›nda ücretli çal›flman›n ve iflsiz-
leflmenin artmas› yönünde gerçekleflmektedir. 1976 y›l›nda gerçeklefltirilmifl
olan araflt›rmada serbest çal›flma oran› %45 iken, bugün bu oran %30 civa-
r›ndad›r. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi üyeleri aras›nda serbest çal›flma oran›
genele oranla biraz yüksek olmas›na karfl›n, Oda Genel Merkezinin verilerine
göre üyelerimiz aras›nda büro tescil oran› %25’dir. Üniversitelerde 46
mimarl›k bölümü ve her y›l mezun olan yaklafl›k 2000 mimar dikkate
al›nd›¤›nda gelecekte bu oran›n daha da düflece¤i, ücretlileflme ve iflsizlefl-
menin artaca¤› öngörülebilir.

Bu süreçte fiubemiz ücretli çal›flan üyelerin Oda ile iliflkilerini güçlendirmek ve
destek olmak için harekete geçmifl, öncelikle üyelerin istihdam niteli¤ine gö-
re da¤›l›m›n› tespit etmek için bir çal›flma bafllatm›flt›r. Yap›lan çal›flmada fiu-
bemiz üyeleri aras›nda 364 özel kesimde, 335 kamu kesiminde ücretli çal›-
flan, 52 iflsiz ya da çal›flmayan ve 32 mimarl›k alan› d›fl›nda çal›flan üyemiz tes-
pit edilmifltir. Üye da¤›l›m›n›n tespit edilmesinden sonra TMMOB ‹zmir ‹l Ko-
ordinasyon Kurulu çal›flmalar› ile de koordine edilen ve ücretli çal›flan üyele-
rimizin çal›flma koflullar›n› ve sorunlar›n› saptamaya yönelik bir anket düzen-
lenmifltir. Bu raporda gerçeklefltirilen anketin verileri ve de¤erlendirmeleri su-
nulmaktad›r.     

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu  
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ÜCRETL‹ ÇALIfiAN ve ‹fiS‹Z M‹MARLARA YÖNEL‹K ÇALIfiMALARIMIZ;

BÜRO TESC‹L BELGES‹ OLMAYAN
1999 - 2003 YILLARI 
ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI 
MEZUNLAR

Birbiri ard›na aç›klanan ekonomik kriz reçeteleri aras›nda inflaat sektöründe ve meslektafllar›m›z aras›n-
da iflsizlik h›zla artmakta, çal›flan meslektafllar›m›z ise iflten ç›kart›lma bask›s›yla karfl› karfl›ya kalmaktad›r.
Bu süreçte üyelerine destek vermek isteyen meslek odalar› farkl› çal›flma ve araflt›rmalara yönelmifllerdir.
Haz›rl›k çal›flmalar› kriz öncesi bafllam›fl olan 7 – 8 Mart 2009 tarihinde gerçekleflen “Kamuda ve Özel
Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay›1” in ana temas›; “Mimarl›¤›n Dönüflümü Ücretli Çal›flan Mi-
mar ‹stihdam› ve ‹flsizlik” olarak belirlenmifltir. Kurultayda atölye çal›flmas› gerçeklefltirilen önemli alt bafl-
l›klardan biride “Kriz, Mimar ‹stihdam›, iflsizlik ve De¤iflim” konusu olmufltur. Kurultayda yap›lan çal›flma-
lar ve sunulan öneriler Nisan ay›nda yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul’a aktar›lm›fl, çözümlere yönelik
ad›mlar atmak için çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.

Ücretli ve iflsiz mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n çal›flma yaflam›n› belirleyen ve etkileyen konula-
r›n tart›fl›lmas› ve kararlar al›nmas› amac›yla 14–15 Kas›m 2009 tarihlerinde gerçekleflen TMMOB Ücret-
li ve ‹flsiz Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurultay›’n›n konular› aras›nda da  “Kapitalizmin dünyada-
ki ekonomik krizi ve etkileri” ve “‹flsizli¤in ve güvencesizli¤in mühendis, mimar ve flehir planc›lar› üzerin-
de etkileri” gibi alt bafll›klar yer ald›. Tüm bu çal›flmalar›n ve raporlar›n derlenerek eylem planlar› olufltu-
rulmas›, ücretli çal›flan ve iflsiz üyelerin örgütlenme çat›s› alt›nda krizi olabildi¤ince az zararla geçirmele-
ri için stratejiler belirlenmesi hedeflenmektedir.

Bu süreçte TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu, ücretli çal›flan ve iflsiz mühendis- mimarlar›n özellikle
kriz nedeniyle yaflad›¤› sorunlar› ortaya koymak ve çözüm önerileri gelifltirmek ad›na bir komisyon kur-
mufltur. fiubemizin de iki temsilciyle kat›ld›¤› komisyon öncelikle üyelerin profilinin belirlenmesi ve bire-
bir iliflki kurulmas› gerekti¤i inanc›yla, üyelere küçük birer anket uygulanmas›n› önermifltir. 

fiubemizin telefon görüflmeleri yaparak 2009 y›l› fiubat - Mart aylar›nda gerçeklefltirmifl oldu¤u anket için
hedef kitle olarak 2004 sonras› ve 1999–2003 y›llar› aras›nda mezun üyeler seçilmifltir. Bu aral›¤›n
seçilmesinin temel nedeni, özellikle 10 y›l ve üzeri mezunlarda büro açma veya flirket orta¤› olma
oran›n›n çok yüksek olmas›d›r. 

Büro Tescil Belgesi sahibi olmayan ve 2004 y›l› sonras› mezunu 145, 1999–2003 y›llar› aras›nda mezun
olan ve Büro Tescil Belgesi almayan 149 üye ile telefon görüflmesi yap›larak iflsizlik oran› ve üyelerimizin
çal›flma koflullar› tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

149 üye

145 üye
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1‹fiS‹ZL‹K ORANI

Üyelere; öncelikle çal›fl›p çal›flmad›klar› sorulmufltur. 2004 y›l› sonras› mezunlar›nda %32, 1999–2003
y›llar› aras›nda mezun olanlarda ise %23 oran›nda iflsizlik tespit edilmifltir. Genel olarak son on y›l me-
zun olan üyeler aras›ndaki iflsizlik oran› %28 gibi yüksek bir oran olarak saptanm›flt›r. 

1999 - 2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI MEZUNLAR

77%

32%

68%

23%

‹flsiz

Çal›flan

‹flsizlik
Oran›

27 üye

92 üye

‹flsiz

Çal›flan

‹flsizlik
Oran›

47 üye

98 üye
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2‹fiS‹ZLER‹N DA⁄ILIMI

‹flsiz olan üyelerimize neden iflsiz olduklar› soruldu¤unda 2004 y›l› sonras› mezunlar›ndan iflsiz olanla-
r›n %66’s› kendi istekleri ile çal›flmad›klar›n› belirtmifltir. Kendi iste¤i ile çal›flmayan üyelerin pek ço¤u iyi
bir ifl bulamad›klar›ndan, ücretlerin düflük oldu¤undan, yeterli sosyal güvenlik koflullar›n›n sa¤lanama-
d›¤›ndan yak›nmakta, yüksek lisans ve doktora e¤itimlerine devam ederek ö¤renim süresini uzatmakta
ve ifl yaflam›na geç bafllamay› tercih etmektedir. 1999–2003 y›llar› aras› mezunlar›nda ise kendi iste¤i ile
çal›flmayan kiflilerin oran› %44’tür. Bu kiflilerin pek ço¤u geçici olarak çal›flmad›klar›n›, son iflyerlerinden
ayr›lma nedenleri aras›nda kendi ofislerini açma iste¤i, ücretlerin kötü olmas› ya da çal›flt›klar› iflyerlerin-
de ilerleme ve tasar›m yapma imkân› bulamad›klar› gibi gerekçeleri oldu¤unu aç›klam›flt›r.

1999 - 2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI MEZUNLAR

44%

34%

66%

56%

Kendi iste¤i ile çal›flmayan

‹stekleri d›fl›nda

‹flsizlerin Da¤›l›m›

12 üye

15 üye

Kendi iste¤i ile çal›flmayan

‹stekleri d›fl›nda

‹flsizlerin Da¤›l›m›

31 üye

16 üye
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3S‹GORTALANMA DURUMU

Geçmiflte fiubemiz, ücretli olarak çal›flan üyelerimiz aras›nda sigortas›z çal›flma oran›n›n yüksek oldu¤u-
nu tespit etmifl ve üyelerimize sigortal› çal›flmalar› konusunda uyar›larda bulunmufltur. Anket çal›flmas›n-
da üyelerimiz aras›nda sigortas›z çal›flma oran›n›n 2004 sonras› mezunlarda %4,4, 1999–2003 y›llar›
aras› mezunlarda ise %1 gibi düflük oranlarda oldu¤u, çal›flma süresi uzad›kça üyelerimizin yasal hakla-
r› konusunda daha bilinçli hareket ettikleri tespit edilmifltir. Unutulmamal›d›r ki özel bir kurumda ücretli
olarak çal›flan tüm mimarlar sigortal› olduklar› sürece iflveren karfl›s›nda yasal hakka sahip olacakt›r.  

1999 - 2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI MEZUNLAR

99%

4%

96%

1%

Sigortas›z çal›flanlar

Sigortal› çal›flanlar

Sigorta Durumu

4 üye

94 üye

Sigortas›z çal›flanlar

Sigortal› çal›flanlar

Sigorta Durumu

1 üye

91 üye
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4ÇALIfiANLARIN ÜCRET DA⁄ILIMI

Üyelerimizin yaflam standartlar›na iliflkin önemli verilerden biri olan ücret miktarlar› hakk›nda bilgi almak
için, hangi ücret aral›¤›nda maafl ald›klar› sorulmufltur. Grafikte de görüldü¤ü gibi çal›flma deneyimi art-
t›kça üyelerimizin ücret oranlar› yükselmektedir. 500–1000 TL aral›¤›nda ücret alan üyelerimizin oran›,
2004 y›l› sonras› mezunlarda %12, 1999–2003 y›llar› aras› mezunlarda ise %1 gibi nispeten düflük oran-
lardad›r. Burada flunu belirtmek yararl› olacakt›r bu ücret aral›¤›nda maafl alan üyelerimiz genellikle ya-
p› denetim firmalar›nda çal›flmaktad›r. Ancak kriz nedeniyle ücretlerinin tamam›n› alamayan üyelerimi-
zin say›s› son dönemde artmaktad›r. Ayn› anketi uygulam›fl olan ‹nflaat mühendisleri aras›nda son dö-
nemde 500–1000 TL aral›¤›nda ücret alan mühendislerin say›s›n›n h›zla artt›¤› tespit edilmifltir. 

1999 - 2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI MEZUNLAR

42%

12%13%

42%

33%

1%
18%

36%

3%

500 - 1000 TL

1000 -1500 TL

1500 - 2000 TL

2000 TL ve üzeri

Belirsiz

Ücret Da¤›l›m›

1 üye

17 üye

38 üye

33 üye

3 üye

500 - 1000 TL

1000 -1500 TL

1500 - 2000 TL

2000 TL ve üzeri

Ücret Da¤›l›m›

12 üye

32 üye

41 üye

13 üye
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5H‹ZMET SÖZLEfiMES‹ YAPMA ORANI

“Hizmet Sözleflmeniz var m›?” ya da “‹flveren ile bir sözleflme yapt›n›z m›?” çal›flan üyelere sordu¤umuz
sorulardan bir di¤eridir. Ankette 2004 y›l› sonras› mezun üyelerimizin %55’inin, 1999–2003 y›llar› ara-
s›nda mezun olan üyelerimizden de %40’›n›n herhangi bir sözleflme yapmaks›z›n çal›flt›klar› tespit edil-
mifltir. “Neden sözleflmeniz yok?” diye soruldu¤unda üyelerimizin pek ço¤unun sözleflmenin ne ifle ya-
rayaca¤›, nas›l yap›laca¤› ya da neleri içermesi gerekti¤i konusunda bilgi sahibi olmad›klar› anlafl›lm›flt›r.
‹flveren ile çal›flan aras›nda, çal›flan›n haklar›n› ve çal›flma koflullar›n› net olarak belirleyen bir sözleflme-
nin yap›lmas› daha sonra do¤acak anlaflmazl›klar›n çözümünde kolayl›k sa¤layacakt›r. fiubemiz internet
sayfas›nda “Ücretli Mimar Tip Sözleflmesi” belgesi yer almaktad›r. Ücretli çal›flan tüm üyelerimizin bu söz-
leflme örne¤ini inceleyerek, iflverenleri ile karfl›l›kl› imzalamalar›n› önermekteyiz.

1999 - 2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI MEZUNLAR

40%

44%

56%

57%

3%

Sözleflmesi olan

Sözleflmesi olmayan

Bilmeyenler

Hizmet Sözleflmesi
Da¤›l›m›

37 üye

52 üye

3 üye

Sözleflmesi olan

Sözleflmesi olmayan

Hizmet Sözleflmesi
Da¤›l›m›

55 üye

43 üye
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6‹fiTEN AYRILIRKEN YASAL HAKLARI KULLANMA ORANI

Krizin inflaat sektörünü etkilemesiyle birlikte özellikle son üç ay içerisinde iflten ç›kar›lmalar artm›flt›r. ‹flten
ç›kart›lan üyelerimizin genel olarak hukuksal haklar›n› bilmedi¤i ya da mücadele süreçlerine iliflkin yeter-
li bilgi sahibi olmad›¤› yap›lan telefon görüflmelerinin önemli sonuçlar›ndand›r. fiöyle ki iflten ç›kart›lm›fl
olan üyelerimizin %80’i yasal haklar› oldu¤u halde k›dem ve ihbar tazminat› gibi haklar›ndan faydalana-
mam›fllard›r. 2004 y›l› onras› mezunlar›nda bu oran %75, 1999–2003 y›llar› aras›nda mezunlar› aras›n-
da ise %73’tür.  Üyelerimize bu haklar›ndan faydalanabilmek için herhangi bir giriflimde bulunup bu-
lunmad›klar› soruldu¤unda “iflverenle konufltum ama olumsuz yan›t ald›m” cevab›n› vermekte, mahke-
melerde y›llarca u¤raflmak istemediklerini belirtmektedirler. Oysa mahkeme süreci yasada iflçinin baflvu-
ru süresi 1 ay, yerel mahkemenin karar verme süresi 2 ay ve Yarg›tay aflamas› da 1 ay olarak tespit edil-
mifltir. Hukuksal haklar ve yasal süreç konusunda üyelerimiz fiubemiz hukuk dan›flman› Güney Dinç’ten
randevu alarak ayr›nt›l› bilgi edinebilirler. 

1999 - 2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI MEZUNLAR

27%

75%

25%

73%

Alm›fl olan

Alamayanlar

K›dem ve ‹hbar Tazminat›
Alabilme Durumu

4 üye

11 üye

Alm›fl olan

Alamayanlar

K›dem ve ‹hbar Tazminat›
Alabilme Durumu

4 üye

12 üye
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7SONUÇ

Anketin ilk verilerine dayan›larak ücretli çal›flan üyelerimizin hukuksal haklar›na iliflkin bilgilerin aktar›ld›-
¤› , ekonomik kriz, krizin mühendis ve mimar ve mühendisler üzerindeki etkilerine iliflkin bilgilerin akta-
r›ld›¤› bir etkinlik organize edilmifltir. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde TMMOB ‹l Koordinasyon Ku-
rulu çal›flmalar› kapsam›nda gerçekleflen etkinlikte; Prof. Dr, Yüksel Akkaya ekonomik kriz, kriz süresince
ve sonras›nda çal›flanlar› bekleyen sorunlar hakk›nda görüfllerini dile getirmifltir. Avukat ‹brahim Bahç›-
vanlar ise çal›flanlar›n hukuksal haklar›na de¤inmifl, iflten ç›karma sürecinde ne tür yasal haklara sahip
olduklar› konusunda bilgiler vermifltir. Etkinli¤in soru - cevap bölümünde kat›l›mc›lar özellikle iflverenle
yaflad›klar› sorunlar› dile getirmifl, bu sorunlar›n yasal çerçevede nas›l çözümlenebilece¤ine iliflkin bilgi-
ler alm›flt›r. 

fiubemiz anket verilerini de de¤erlendirerek 24–25 Ekim 2009 tarihlerinde Kufladas› Korumar Otel’de
Ücretli Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu’nu düzenlemifltir. 91 ücretli çal›flan mimar›n kat›ld›¤› çal›fltay›
Prof. Dr. Murat Günayd›n ve Prof. Dr. Gönül Balk›r yürütmüfltür. Anketin sonuçlar›ndan biri olan huku-
ki konulardaki bilgi eksikli¤i göz önüne al›narak çal›fltay, Prof. Dr. Gönül Balk›r’›n “Ücretli Çal›flan Mimar-
lar›n Hukuki Yap›s› ve Sorunlar›” konulu sunumu ile bafllam›flt›r. Gönül Balk›r öncelikle makro ölçekte ya-
flanan sorunlara ve sonras›nda bireysel olarak yaflanan ifl güvenli¤i konular›n›n hukuki yap›s›na de¤in-
di. Var olan ekonomik sistem ve bunun arac› olan hukuk sisteminin iflleyiflinden söz eden Balk›r, bu dü-
zen içerisinde her fleyin metalaflt›r›ld›¤›n› aktard›. Balk›r’›n sunuflunda de¤indi¤i makro ölçekteki son ko-
nu ise emeklilerin yetersiz maafllar› sebebiyle tekrar ifl yaflam›na geri dönemeye çal›flmalar› ve bu duru-
mun iflsizlik oran›n› art›rmas›yd›. Ücretli çal›flan mimarlar›n yasal haklar›na iliflkin yeterli bilgi sahibi olma-
d›klar›n› vurgulayan Balk›r, k›saca ücretli çal›flanlar›n hukuki haklar›n› özetledi. Balk›r, hukuki olarak mi-
marlar›n ücretli çal›flma statüleri ve bu statülerin çal›flma koflullar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi vererek ve kat›-
l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayarak sunumunu bitirdi.      

Atölye çal›flmalar› fleklinde yürütülen ve ücretli çal›flan mimarlar›n sorunlar›n›n ortaya konulmas›n› hedef-
leyen 2. oturum sonunda 89 farkl› sorun tespit edilmifltir. Çal›fltay›n ikinci günü, bir önceki gün belirle-
nen 89 sorunun Murat Günayd›n ve Gönül Balk›r taraf›ndan de¤erlendirilmesi ile bafllam›flt›r. Sorunlar
tek tek ele al›narak kat›l›mc›lar ile birlikte tart›fl›lm›flt›r. Yap›lan de¤erlendirmelerin ard›ndan gerçekleflen
atölye çal›flmas›nda gruplar kendi seçtikleri sorunlara çözüm önerileri sunmufltur. 

Yap›lan çal›fltay›n sonuçlar› “Ücretli Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu Çal›fltay› De¤erlendirme Raporu”
ad›nda bir kitapç›k olarak yay›mlanm›flt›r.  


