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Doç. Dr. Metin ÖZUĞURLU1

Ziraat mühendislerinin toplumsal profilini betimlemeyi konu alan bu araştırma, gerçekleştirildiği tarihsel kesitin çok boyutlu özellikleri gereği, 
rutin bir profil araştırmasının ötesinde bir öneme sahiptir. Her şeyden önce ziraat mühendisliğinin inceleme ve uygulama nesnesi dünya çapında 
köklü bir dönüşümden geçmektedir. Bir bilgi türü olarak mühendislik bilgisi de dönüşmekte; temel ve uygulamalı bilgi alanları, ikincisi lehine 
“transfer bilimleri” adı verilen bileşik bir forma bürünmektedir. Modernleşme ve toplumsal kalkınma bağlamındaki mühendislik işlevleri ve 
bu işlevleri sarmalayan mühendislik ideolojisi de söz konusu dönüşümden güçlü bir biçimde payını almaktadır. İnceleme nesnesi, bilgi türü 
ve işlevlerindeki dönüşüme koşut olarak mühendislik işgücünün istihdam koşulları da radikal bir biçimde dönüşmektedir. Dünya ölçeğinde 
gerçekleşen bu dönüşüm sürecinin ülkemizdeki gerçekleşme biçimleri üzerinde, Türkiye tarımının niteliği ve üniversite sisteminin özellikleri 
ile devlet–piyasa-tarım ilişkisinin karakteristiklerinin de etkide bulunduğu söylenebilir. Dört başlık altında sıralanan dönüşüm süreci, bu çalış-
manın birinci bölümünde, en genel bağlamıyla değil fakat ziraat mühendislerinin toplumsal profiline etkileri bakımından ele alınacak ve özlü 
bir biçimde tartışılacaktır.

Bu çalışmayı önemli kılan bir diğer husus da, konu ve kapsamı itibarıyla alanında bir ilk olmasıdır; öncü niteliğindeki bu çalışmanın bilgi 
birikimine anlamlı bir katkıda bulunup bulunmayacağı, belli zaman aralıklarıyla çeşitlenerek tekrarlanıp tekrarlanmayacağıyla da ilişkilidir. 
ZMO’nun girişimi ile gerçekleşen bu çalışmanın önümüzdeki yıllarda yinelenmesi hususu, ZMO’nun yanı sıra akademik çevrelerin de doğru-
dan sorumluluğunda olmalıdır. Kendi bilgisini üretmek ve kendi hakkında düşünmek, dışsal stratejilerin edilgen bir taşıyıcısı olmayı reddetme-
nin ve kendi kaderleri üzerinde söz ve eylem geliştirebilmenin de ön koşulu olsa gerektir. 

Ziraat mühendislerinin toplumsal profilini kavramayı amaçlayan bu çalışmada alan taraması (survey) yöntemi  uygulanmıştır. Bu noktada 
metodolojik bir notun düşülmesi zorunludur: Şöyle ki; konu hakkında öncü çalışmaların yokluğu ve ön bilgi birikiminin sınırlılığı, benimse-
nen yöntemde ciddi zaaflara yol açabilirdi; öyle ki, alan bilgisinden mahrum olan araştırmacının geliştireceği veri derleme aracı amaca dönük 
olmayabilir, temsil niteliği taşımayan bir örnekleme kümesiyle çalışmak durumunda kalabilir ve nihayet ortaya yanıtlayıcıların gerçekliğini 
kavramaktan uzak bir çalışma çıkabilirdi. Bu riski gidermek noktasında, araştırmanın planlanması safhasından başlamak üzere, saha çalışma-
nın her  adımında ZMO’nun etkin bir katılım göstermesi, tayin edici bir rol oynamıştır. ZMO yönetimi, çalışanları ve aktivistlerinin çok yönlü 
katkıları olmasaydı bu çalışma, bilimsel araştırma icaplarına uygun olarak, gerçekleşemezdi; anket formunun geliştirilmesi, pilot uygulama 
yapılması, üyelerin bölgesel dağılımlarına uygun ve olasılık mantığına yaslanan temsili örnekleme kümesinin seçilmesi ve nihayet anketlerin 
uygulanıp veri girişlerinin gerçekleştirilmesi gibi alan taraması yönteminin en kritik aşamaları bizzat ZMO tarafından üstlenildi. Bu etkin 
katkının, elinizdeki bu çalışmanın içeriğine dönük en ufak bir yönlendirme arzusu gösterilmeden gerçekleşmiş olması da ayrıca vurgulanması 
gereken bir husustur. 

Alan çalışmasına başlandığı Aralık 2004 tarihi itibarıyla ZMO üye otomasyon kayıtlarına göre 29.158 üyenin varlığı saptanmıştır. Tahmini 
üye-nüfus parametresinin % 85’in üzerinde ve güvenirlik düzeyinin %95 olduğu varsayılmış ve böylece ± % 2 örnekleme hata payıyla 1200 
kişilik bir örnekleme sayısının yeterli olacağı hesaplanmıştır. 1200 kişilik örnekleme kümesinin seçimi, ZMO’nun 25 şube ve 56 il temsilciliği 
temelindeki mevcut üye sayılarına orantılı olarak saptanmıştır. Yanıtlayıcıların seçiminde, sistematik tesadüfi örnekleme tekniği kullanılmış, bu 
gruba % 10 kadar da yedek yanıtlayıcı listesi eklenmiştir. Olasılık mantığını en güçlü şekilde taşıyan bu örnekleme tekniği aracılığıyla çekilen 
rastsal örnekleme kümesinden ZMO üye evrenine istatistiksel genelleme yapabilmek de mümkün hale gelmiştir. Saha çalışması öncesinde 
Ankara’da toplanan şube temsilcilerine araştırmacının amacı ve örnekleme mantığı anlatılmış, anket formu üzerinde ayrıntılı bir şekilde durul-
muş ve böylece saha çalışmasını üstlenecek olan şube yöneticilerinin araştırma sürecine dahil edilmeleri ve çalışmayı sahiplenmeleri sağlan-
maya çalışılmıştır. ZMO şubelerinin koordinasyonuyla, tamamı kapalı uçlu olmak üzere 108 sorudan oluşan ve 290 kadar değişken barındıran 
anket formu Aralık 2004 – Nisan 2005 tarihleri arasında uygulanmış, veri girişi için özel hazırlanan bir program vasıtasıyla da veri girişleri 
2005 sonbaharına kadar sürmüştür. 1200 kişilik örnekleme grubu hedefi dört fire ile sonuçlanmış, saha çalışması neticesinde 1196 üyenin anket 
formlarını yanıtladığı görülmüştür. Yapılan ön inceleme neticesinde ise 31 anket iptal edilmiş ve 1165 yanıtlayıcı nihai analize dahil edilmiştir. 
Veri analizi SPSS ortamında gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki sıra ile değerlendirilmiştir.

• Mühendislerin demografik özellikleri, 
• Eğitim-öğretim bilgileri, 
• Yaşam standartları, 
• Bilgi teknolojilerine yakınlık düzeyleri, 

• İstihdam durumu, Dünya görüşü ve Ziraat Mühendisleri Odası’na yönelik tutum ve davranışları.

DEMOGRAFİK - KİMLİK BİLGİLERİ :Bu başlık altında ziraat mühendislerinin yaş, cinsiyet, medeni durum, aile tipleri ve toplumsal 
kökenleri gibi değişkenler incelenmiştir.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN “FEMİNİZASYONU” EĞİLİMİ

Yanıtlayıcıların % 80'e yakını erkek olmakla birlikte, ziraat mühendislerinin cinsiyet kompozisyonunda son yıllarda kadın lehine belirgin bir 
dönüşümün yaşandığı gözlenmektedir. Yanıtlayıcıların genel yaş ortalaması 40 yaş civarındadır. Erkek mühendisler söz konusu olunca arit-
metik ortalama 42 yaşa yükselirken, kadınlarda ise 35 yaş sınırlarına kadar çekilmektedir.  "Ziraat mühendislerinin feminizasyonu" şeklinde 
nitelenebilecek bu gelişme Tablo-1'de net bir şekilde görülmektedir. Kadın mühendislerin yarıya yakını (%47) 30 yaş ve altı gruptandır, erkek 
mühendisler arasında ise bu yaş grubu yaklaşık 1/5’lik (%18,6) bir paya sahiptir. Sözü edilen eğilimi Tablo-1’in sütun değerlerinde daha açık bir 
biçimde gözlemlemek mümkündür. Toplam yanıtlayıcıların 1/4'ünü oluşturan 30 yaş ve altı grup içinde kadın mühendisler %41 gibi bir ağırlığa 
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sahiptir; bu oranın 51 yaş ve üzeri grupta sadece %7 düzeyinde olduğu göz önünde tutulacak olursa, kuşaklar arasında ziraat mühendisliğini 
tercih eden kadın sayısında belirgin bir artışın gerçekleşmiş olduğu rahatlıkla söylenebilir.  Bu gözlemi güçlendirmek maksadıyla mezuniyet yılı 
ve cinsiyet değişkenleri arasındaki ilişkiye de bakılabilir. Nitekim Tablo-2, her yeni ziraat mühendisi jenerasyonu içinde kadın oranının istikrarlı 
ve kayda değer oranda arttığını göstermektedir. 

Tablo-1: Cinsiyete göre yaş grupları (s.1165)

cinsiyet
yaş grupları Toplam

30 yaş ve altı 31-40 yaş 41-50 yaş
51 ve 
üzeri

erkek
 

s
% 

170
18,6%

345
37,7%

193
21,1%

208
22,7%

916
100,0%

kadın
 

s
% 

117
47,0%

78
31,3%

36
14,5%

18
7,2%

249
100,0%

Toplam               s
%

287
24,6%

423
36,3%

229
19,7%

226
19,4%

1165
100,0%

Tablo-2: 2004 itibarıyla mezuniyet yılına göre cinsiyet dağılımı (s.1147)

 

Cinsiyet

Toplam (s) erkek kadın

 
 

- 5 yıllık mühendis 62,7% 37,3% 204

6-10 yıllık mühendis 73,6% 26,4% 239

11-20 yıllık mühendis 81,6% 18,4% 348

21-30 yıllık mühendis 86,3% 13,7% 219

31 yıl ve üzeri mühendis 90,5% 9,5% 137

Toplam %
78,6% 21,4% 100,0%

Yanıtlayıcıların %80'e yakını evlidir, evli mühendisler içinde sadece imam nikahlı olarak yaşayanlar %0.4 gibi ihmal edilecek bir düzeydedir. 
Bekarların %19 civarında olduğu yanıtlayıcı grubu içinde boşanmışlar % 1.2 gibi bir paya sahiptir.  Evli ziraat mühendisi eşlerinin (891 kişi) 
yarısı gelir getirici bir işte çalışmaktadır; emekli (% 15) ve işsizler (% 3.5) dışarıda tutulursa, "ev kadını" olanların oranı %35 civarındadır. Eş-
lerin çalışma yaşamına yüksek oranda dahil olması, göreli olarak yüksek öğrenim düzeyine sahip olmalarıyla da ilgilidir. Eşlerin yarıdan fazlası 
yüksek okul/ üniversite mezunudur (%60). Bu oranı % 25 ile lise mezunları izlerken, ilköğretim seviyesinde bulunanlar %15 civarındadır1. Evli 
ziraat mühendisleri ortalama olarak 2 çocuk sahibidir; 3 ve üzerinde çocuğu bulunanların oranı % 5'dir. Ziraat mühendislerinin hane büyüklüğü, 
aritmetik ortalaması  itibarıyla 3.6 kişi gibi Türkiye ortalamasının altında gözükse de, tepe noktası değer hesaplandığında hane başına 4 kişi gibi 
genel ortalamaya uygun bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 

Çocukları okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan yanıtlayıcılar %19, ilköğretim seviyesinde bulunanlar ise (ki tamamı devlet okuludur) %25 
oranındadır. Ortaöğretimde okuyan çocuğu bulunmayan evli yanıtlayıcıların %19'unun çocuğu üniversitede okurken, %6 oranında da lisans 
üstü öğrenimini sürdüren çocuk sahibi yanıtlayıcı bulunmaktadır.

Toplumsal kökenleri

Mühendislik mesleğinin kentli-orta sınıf kökenden emekçi kökene evrilen bir 
dönüşüm geçirdiği, 1990’lı yıllarla birlikte ibrenin tekrar kentli-orta sınıf kö-
kene doğru meylettiği yönünde görüşler yaygındır. Bu yargıyı besleyen dina-
mikler arasında 1960’lı yıllarda hız kazanarak artan ve günümüze değin belli 
tempolarda devam eden köyden kente göç olgusu belirgin bir yere sahiptir. İç 
göç olgusu, emekçi kökenlilerin metropol kentlerde mühendislik eğitimi gör-
melerine zemin sağlamış olsa da, söz konusu dönüşümde belki de tayin edici 
gelişme, 1980’li yıllarla birlikte metropol kent dışında yaygınlaşan üniversite-
ler olgusudur.  

Bu araştırma kapsamında, mühendislerin toplumsal kökenleri konusu; sosyali-
zasyonu hangi ölçekteki bir toplumsal-mekanda yaşadığı, ebeveyn işi/mesleği 
ve öğrenim düzeyleriyle sınırlı olarak incelenmiştir. 

“Sosyalleşme mekanı” kavramı, yaşamının ilk 15 yılını çoğunlukla geçirdiği 
mekanı ifade etmektedir. Tablo-3’de görüleceği gibi, köy ve kasaba ile küçük ve orta ölçekli kent mekanları, ziraat mühendislerinin sosyalizas-
yonunda ağırlıklı bir yere sahiptir; yanıtlayıcıların ¾’ünün ilk 15 yılı çoğunlukla bu ölçekteki toplumsal mekanlarda geçmiştir. Bu genel resmi, 
yanıtlayıcıların mezuniyet dönemleri itibarıyla detaylandırmak anlamlı olacaktır. Tablo-4, yanıtlayıcıların mezuniyet dönemleri ile sosyalleşme 
mekanları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. 

1 Yanıtlayıcıların medeni halleri ile eşlerin öğrenim ve iş durumlarına ilişkin dağılımlar için sırasıyla bkz. Ek tablo 1, 2 ve 3.
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Tablo-3 Mühendislerin sosyalleşme mekanı

 
sosyalizasyon mekanı

sayı %

Köy-Kasaba 428 36,9

Küçük-Orta büyüklükte 
kent

452 38,9

Büyük Şehir 199 17,1
Metropol kent

78 6,7
Yurt dışı 4 ,3
Toplam

1161 100,0
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Tablo-4 Mühendislerin mezuniyet dönemlerine göre toplumsallaştıkları mekan dağılımı

Satır % 

sosyalizasyon mekanı

Köy-Kasaba
Küçük-Orta 

büyüklükte kent
Büyük Şehir

Metropol 
kent

Yurt dışı

m
ez

un
iy

et
 d

ön
em

i

1979 ve öncesi 43,4% 37,5% 13,5% 5,6%  -

1980-84 dönemi 45,0% 36,4% 11,6% 6,2% ,8%

1985-1989 dönemi 40,8% 38,6% 9,8% 10,9%  -

1990-1994 dönemi 37,5% 36,9% 19,0% 6,0% ,6%

1995-1999 dönemi 28,3% 43,0% 21,7% 6,3% ,7%

2000-2003 dönemi 30,2% 37,4% 26,6% 5,8%  -

Dönemler itibarıyla bakıldığında, “köy-kasaba” ölçeğinde sosyalleşen mühendislerin oranında tedrici bir azalma gözlemlenirken, “küçük-orta 
ölçekli kent” ve “metropol kent” ölçeklerinde sosyalleşenlerin oranlarında –küçük oynamalar dışında- belirgin farklılaşmaya rastlanmamak-
ta, öte yandan 1990 yılı mezunlarıyla birlikte asıl artışın ise “büyük şehir” ölçeğinde gerçekleştiği görülmektedir. Mühendislerin toplumsal 
kökenleri çözümlemesine katkı sağlayacak bir diğer anlamlı gösterge de baba işi/mesleği olabilir. Tablo-5’deki dağılıma bakıldığında, kır ve 
kent kökenli emekçi kategorilerin önemli bir ağırlığa sahip olduğu görülmektedir. Bu göstergeyi de mühendislerin mezuniyet dönemleri ile 

ilişkilendirmek, eğer varsa yıllar içindeki değişim eğilimini tespit edebilmek 
bakımından anlamlı olacaktır.

Aşağıdaki Tablo-6, bu amaçla hazırlanmıştır. Dikkat çekici hususların başında, 
dönemler itibarıyla babası çiftçi olan mühendislerin oranlarındaki farklılaşma 
gelmektedir; beklentilerin tersine babası çiftçi olanların oranı 1980’li yıllarda 
belirgin bir artış göstererek 1980 öncesi ortalamanın üzerinde seyretmiş, bu 
artış eğilimi 1990’li yıllarla birlikte inişe geçmiş ve nihayet 1990’ın ikinci 
yarısından sonra bütün önceki dönemlerin altına düşmüştür. Mezuniyet dö-
nemleri itibarıyla, işçi, memur, öğretmen gibi baba mesleklerinde kayda değer 
iniş-çıkışlar gözlenmezken, bu seçeneklerin dışında yer alan ve bu çalışmada 
“diğer” seçeneği altında toplanan işlerdeki/mesleklerdeki farklılaşma dikkat 
çekicidir. Çiftçiden tüccar/sanayiciye kadar uzanan sekiz adet istihdam türü, 
terimleri gevşetmek pahasına geleneksel istihdam biçimleri şeklinde tanımla-
nacak olursa, “diğer” seçeneği altında toplanan çeşitlenmiş türdeki iş/meslek-
leri de istihdamın geçicileşmesi/enformelleşmesi eğilimi içindeki “yeni işler/
meslekler” şeklinde tanımlamak mümkün olabilir. Bu kategorinin 1990 öncesi 
mezunların baba mesleği içindeki payı istikrarlı bir biçimde %5’ler düzeyinde 
seyrederken, 1990’la birlikte ikiye katlanmış, yükseliş eğilimi 2000’li yıllarda 
da devam ederek %20’ler seviyesine ulaşmıştır. Annelerin işi/mesleği konu-
sunda “ev kadını” kategorisi %95’e yaklaşan oranıyla belirleyicidir; % 5 nis-
petinde ise -öğretmen ve memur anneler yer almaktadır. 

Tablo-6 Mühendislerin mezuniyet dönemlerine göre baba meslekleri dağılımı

Tablo-5: Mühendislerin baba meslekleri 

 
Baba işi/mesleği

sayı %

Çiftçi 313 27,3

Memur/maaşlı 233 20,3

Esnaf 183 16,0

İşçi/ücretli 134 11,7

Öğretmen 74 6,5

Profesyonel meslekler 
(doktor, mühendis vb.)

42 3,7

Tüccar/sanayici 24 2,1

Yönetici (Kamu/özel) 18 1,6

Diğer 126 11,0

Toplam 1147 100,0

Sütun %

MEZUNİYET DÖNEMİ

1979 ve öncesi
1980-84 
dönemi

1985-1989 
dönemi

1990-1994 
dönemi

1995-1999 
dönemi

2000-2003 
dönemi

B
ab

a 
iş

i/
m

es
le

ği

Çiftçi 27,4% 33,8% 34,2% 30,7% 21,8% 18,2%

İşçi/ücretli 12,1% 10,8% 11,4% 10,8% 13,9% 9,5%

Memur/maaşlı 23,8% 20,8% 19,0% 19,9% 18,8% 19,0%

Öğretmen 6,5% 9,2% 6,0% 4,2% 6,8% 7,3%

Profesyonel meslekler 2,4% 1,5% 2,2% 3,6% 6,0% 4,4%

Yönetici (Kamu/özel) ,4% 1,5% 1,1% 1,2% 3,8% -

Esnaf 19,8% 14,6% 18,5% 14,5% 10,5% 19,0%

Tüccar/sanayici 2,8% 3,1% 1,6% 1,8% 1,5% 1,5%

Diğer 4,8% 4,6% 6,0% 13,3% 16,9% 21,2%
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Ebeveynlerin öğrenim durumu da buradaki özellikleri tamamlar niteliktedir. Mezuniyet dönemleri bakımından en belirgin düşüş eğilimi, ba-
bası "diplomasız” olan kategoride gerçekleşmiştir; babası diplomasız olan mühendislerin 1980 öncesindeki oranları %30'lar seviyesinde iken, 
1980'li yıllarda %20'lerde seyretmeye başlamış ve özellikle 1990'ın ikinci yarısıyla birlikte önce %10, sonra da %5 düzeyine gerilemiştir. “Dip-
lomasız baba” kategorisindeki bu eğilimin tam tersi, babası lise ve üniversite mezunu olanlarda gözlenmiştir. Öyle ki, mezuniyeti 1990’ların 
ikinci yarısından önceki dönemlerde gerçekleşenlerde babası yüksek okul/üniversite mezunu olanların oranı %8-10 aralığında gezinirken, sözü 
edilen tarihten itibaren bu oran yaklaşık %20 seviyesine sıçramıştır. Daha düşük paylarla benzer eğilimler mühendis annelerinin öğrenim duru-
mu için de geçerlidir. Ters yöndeki bu iki eğilimin dışında kalan ve bütün mezuniyet dönemleri boyunca %35-40 aralığında göreli istikrarlı bir 
seyir izleyen gösterge ise babası ilkokul mezunu olan mühendislere aittir2. 

Burada ele alınan değişkenler çerçevesinde ziraat mühendisliği mesleğinin beslendiği toplumsal köken bakımından iç kutuplaşmanın belirgin 
olmadığı ve göreli türdeş bir yapıdan söz edilebilir. Nitekim, meslek içinde emekçi kökenden gelenler her dönemde başattır; öyle ki, mesleğin 
bu karakteri 1980’li yıllardan 1990’ların ortalarına kadar belli ölçülerde pekişmiştir de. Öte yandan, 1990’ların ikinci yarısından günümüze 
uzanan zaman dilimi içinde ise mesleğe, kültürel sermayesi yüksek toplum kesimlerinden de belirgin bir yönelimin olduğu görülmektedir. 

2. ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRENİM ÖZELLİKLERİ

Bu bölümde bir meslek olarak ziraat mühendisliğinin seçilmesi konusu çeşitli boyutlarıyla ele alınacaktır. İlk olarak, meslek adaylarının ziraat 
fakültelerine hangi tür orta öğrenim kurumlarından geldiklerine bakılabilir. Tablo-7’nin en alt satırındaki sütun toplam değerlerinin gösterdiği 
gibi, ziraat mühendisliği öğrenimini tercih edenlerin büyük bir bölümü (% 81.5) devlet liselerindendir. Bununla birlikte mezuniyet dönemleri 
itibarıyla bakıldığında devlet lisesi çıkışlılarda  geçmişten günümüze istikrarlı bir azalma olduğu da görülmektedir; öyle ki 1980 öncesi me-
zunlarda % 95’ler seviyesinde olan devlet lisesi ağırlığı 2000 ve sonrası mezunlarda % 70’e gerilemiştir. Yıllar içinde devlet lisesinden kalan 
boşluğu esas olarak meslek lisesi çıkışlıların doldurduğu anlaşılmaktadır; aynı şekilde, 1980 öncesinde sadece %3 düzeyinde olan meslek lisesi 
çıkışlılar 1990’lı yıllardan itibaren %20’li değerlere ulaşmıştır. Her ne kadar genel içindeki payları düşük olsa da, devlet ve meslek lisesi ara-
sındaki ters yönlü ilişkinin bir benzerinin, özel kolej ve imam hatip lisesi arasında da mevcut olduğu söylenebilir. 

Tablo-7 Mühendislerin mezuniyet dönemlerine göre geldikleri orta öğrenim kurumları (s.1127)

 
Satır % 

Lisenin türü

Devlet lisesi Özel kolej Meslek lisesi İmam hatip lisesi

m
ez

un
iy

et
 d

ön
em

i

1979 ve öncesi 94,4% 2,0% 2,4% 1,2%

1980-84 dönemi 85,4% 1,5% 11,5% 1,5%

1985-1989 dönemi 84,5% ,6% 11,0% 3,9%

1990-1994 dönemi 65,7% 1,2% 28,3% 4,8%

1995-1999 dönemi 81,3% 1,1% 17,2% ,4%

2000-2003 dönemi 70,1% 1,5% 25,4% 3,0%

Toplam  sütun (s)
sütun (%) 

919 (%81.5) 15 (%1.3) 168  (%15) 25 (%2.2)

Ziraat mühendisliğinin hangi ölçüde çekici bir meslek olduğunun tayini bakımından adayların orta öğrenim kökenleri kısmi bir fikir verir. 
Kritik önemdeki konu ise üniversiteye giriş sınavlarında ziraat mühendisliğinin hangi sırada tercih edildiği ve tercih sıralamasının dönemler 
itibarıyla hangi ölçüde ve ne yönde farklılaştığıyla ilgili olsa gerektir. “Ziraat mühendisliği kaçıncı tercihinizdi?” sorusuna yanıt veren 1014 
ziraat mühendisinin ¼’ü “birinci tercih” olarak bu mesleği seçtiklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, genel ortalamaya bakıldığında ziraat 
mühendisliğinin 6.5 gibi bir sırada tercih edildiği, aşırı uçlar dışarıda bırakıldığında ise medyan değerinin 5’inci tercih sıralamasını gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Tercih sıralaması bakımından asıl çarpıcı sonuç, mezuniyet dönemlerine göre belirgin bir farklılaşmanın yaşanmış olmasıdır.  
Tercih farklılaşmasının zaman 

Tablo-8: Tercih sırası ortalamasının mezuniyet dönemlerine göre dağılımı

mezuniyet dönemi Aritmetik ortalama Sayı Standart sapma

1979 ve öncesi 2,09 204 2,453

1980-84 dönemi 4,89 121 4,307

1985-1989 dönemi 6,66 170 4,559

1990-1994 dönemi 8,34 160 5,185

1995-1999 dönemi 9,16 231 5,697

2000-2003 dönemi 7,77 124 5,967

Toplam 6,50 1010 5,429

2  Ebeveynlerin öğrenim durumları ile göstergeler için bkz. Ek Tablo-4: Ebeveynlerin öğrenim durumlarına göre ziraat mühendislerinin mezuniyet dönmeleri dağılımı
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içindeki çapını ve yönünü görmek 
bakımından Tablo-8 yeterli bilgi ver-
mektedir. Beklentilere uygun olarak 
ziraat mühendisliği mesleği, eski me-
zunlarda daha ön sıralarda tercih edi-
lirken yeni mezunlarda arka sıralarda 
kendisine yer bulabilmiştir. Öyle ki 
1980 öncesi mezunların tercih ortala-
masında ziraat fakültesi 2’inci sırayı 
alırken, izleyen yıllardaki mezunlar-
da 9’uncu sıraya kadar gerilemiştir.  
1980’li yıllarda mezun olanlarda baş-
layıp, 1980’in ikinci yarısından son-
ra mezun olanlarla ivme kazanan ve 
1990’ların sonuna kadar artarak süren 
tercih sıralamasındaki düşme eğilimi 
2000’li yılların mezunları arasında en 
azından hız kesmiş görünmektedir. 
İzleyen tabloda ise ortalama tercih 
sıralamasının üniversitelere göre da-
ğılımları yer almaktadır. Yanıtlayıcı-
lar arasında mezun üniversiteli sayısı 
40’ı aşanlarla aşmayanlar arasında, 
tercih sırası ortalamasının temsil ka-
biliyeti bakımından bir ayrıma gidil-
miştir. Örneğin yanıtlayıcılar arasında 

Süleyman Demirel Üniversitesinden sadece 4 mühendis vardır ve 1,5 gibi hayli yüksek bir tercih sırasıyla bu mesleği seçtikleri anlaşılmaktadır; 
ne var ki, bu sayıdaki mezunlara ait değerlerin, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercih ortalamasını belli düzeyde de olsa temsil 
ettiğini söylemek hayli zordur. Böyle bir kısıdı barındırmakla birlikte, söz konusu tablo, köklü ziraat fakültelerinin yeni fakültelere kıyasla 
meslek tercih sıralamasında daha ön planda olduklarını göstermektedir. Ne var ki, köklü fakülteler lehine olan bu durum, büyük ölçüde eski 
mezunlarla ilişkilidir.  Ankara, Atatürk, Ege ve Çukurova üniversitelerinden 1980 öncesinde mezun olanların, ziraat mühendisliğini ortalama 
2’inci sırada tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Oysa aynı üniversitelerde 1980-1990 aralığında mezun olanlar esas alındığında tercih ortalaması 
6’ıncı sıraya düşmekte, ama daha önemlisi 1990 sonrası mezunlar bakımından ziraat mühendisliğinin ortalama olarak 8’inci-10’uncu sıra aralı-
ğında tercih edildiği anlaşılmaktadır3. Bir başka anlatımla, ziraat mühendisliği mesleğinin yıllar içinde daha alt sıralarda tercih ediliyor olması, 
genel bir eğilimdir ve şimdilik hiçbir ziraat fakültesi bu genel eğilimin dışında yer alıyor görünmemektedir. Yanıtlayıcıların ziraat mühendisli-
ğini tercih etme nedenleri üzerinde durmak bu noktada tamamlayıcı olabilir. Soru formunda yanıtlayıcılara meslek seçiminde etkisi olan dokuz 
seçenek sunulmuş ve kendileri açısından önem taşıyan iki seçeneğin işaretlenmesi istenmiştir. Dokuz seçenekten şu üçünü hiçbir yanıtlayıcı 
işaretlememiştir: “İş bulma ve maddi getirileri”, “toplumdaki saygınlığı” ve “rastlantı eseri”. Son seçenek dışarıda bırakıldığında ilk ikisine 
yönelik bu tutum, bizzat meslektaşların gözünde, ziraat mühendisliğinin maddi yaşam düzeyini ve toplumsal statüyü yükseltici mahiyette bir 
meslek olarak görülmediğinin açık bir kanıtıdır. Bu durumda meslek tercihi nedenleri olarak geriye kişisel ve çevresel etkenlerin kalması da 
doğaldır. Nitekim meslek tercihindeki başat etken % 30’a yakın bir oranla “alana duyulan özel ilgi” olarak belirtilmiştir. Bunu, %20’ye yaklaşan 
oranlarla “topluma faydalı olma isteği”, “gerektirdiği puan düzeyi” ve “aile/çevre yönlendirmesi’ gibi etkenler izlemektedir. Meslek seçimine 
etki eden faktörlerin mezuniyet dönemlerine göre dağılımları Tablo-10’da izlenebilir. 

Tablo-10: Mezuniyet dönemlerine göre ziraat mühendisliğini tercih etme nedenleri Ziraat mühendisliğini seçmede;

Satır % 
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i 1979 ve öncesi 29,1% 27,5% 11,2% 13,1% 4,0% 5,6%

1980-84 dönemi 30,8% 24,6% 16,2% 16,9% 6,2% 4,6%

1985-1989 dönemi 31,9% 18,9% 16,2% 23,8% 8,1% 5,4%

1990-1994 dönemi 24,3% 13,6% 24,9% 21,3% 10,7% 7,1%

1995-1999 dönemi 29,8% 15,8% 27,2% 19,9% 14,0% 5,5%

2000-2003 dönemi 34,3% 17,9% 22,9% 16,4% 12,9% 3,6%

Toplam    sayı 
Sütun % 

342
29,8%

227
19,8%

227
19,8%

212
18,5%

107
9,3%

62
5,4%

3 Üniversitelerden mezuniyet dönemlerine göre ziraat mühendisliğinin tercih sıralaması içindeki yeri için bkz. Ek tablolar 6, 7, ve 8. 

Tablo-9: Mezun olunan üniversiteye göre ziraat mühendisliğinin ortalama tercih sırası

mezun olduğu üniversite Aritmetik ortalama Sayı Standart sapma

Ankara Üniv 5,2 226 4,7
Atatürk Üniv 5,5 205 5,4
Ege Üniv 5,9 153 4,9
Çukurova 7,2 67 5,3
Trakya Üniv 8,1 46 6,2
 Uludağ Üniv 9,0 43 4,7

Gaziosman Paşa Univ 4,7 35 4,9
Selçuk Üniv 8,6 32 5,3
Yüzüncü Yıl 8,7 32 6,8
Harran Üniv 8,3 32 5,6
Akdeniz Üniv 9,9 20 5,5
Cumhuriyet Üniv 7,5 17 5,3
Dicle Üniv 5,7 16 4,0
Ondokuz Mayıs Üniv 9,0 11 6,3
Adnan Menderes Univ 8,5 10 6,1
Mustafa Kemal Üniv 12,2 6 5,2
Süleyman Demirel Üniv 1,5 4 1,0
18 Mart Üniv                         7,7 3 8,3
Karadeniz Teknik Üniv 5,0 2 2,8
Sütçü İmam Üniv 9,5 2 12,0

Toplam 6,4 963 5,4
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Mezuniyet dönemleri itibarıyla, mesleğe toplumsal fayda atfeden tutumlarla kişisel fayda atfeden tutumlar arasında belli ölçülerde bir farklılaş-
manın olduğu da anlaşılmaktadır; toplumsal fayda boyutu 1980 öncesi mezunlarda daha başatken ve sonraki mezunlar arasında azalma eğilimi 
göstermekte iken kişisel ve pragmatist eğilimlerin yakın dönem mezunlar arasında daha fazla taraftar topladığı görülmektedir. 

Yanıtlayıcılara ayrıca “Bugün meslek seçimi yapsanız yine ziraat mühendisliğini seçer miydiniz?” şeklinde bir soru da yöneltilmiştir. Buna 
olumlu yanıt veren ziraat mühendislerinin oranı % 40 civarındadır; bu oranda mezuniyet dönemlerine göre belirgin bir farklılaşmanın ortaya 
çıkmamış olması, ayrıca dikkat çekicidir. Buraya kadar sergilenen tutumlara bakıldığında ziraat mühendislerinin kendi meslekleri hakkında 
hayli karamsar oldukları söylenebilir. Bununla birlikte ziraat mühendisliği ile güçlü ve kopmaz bir bağı bulunanların sayısı da ihmal edilebilir 
oranlarda değildir. 

Nitekim yanıtlayıcıların 1/5'e yakın bir bölümü ziraat mühendisliği öğrenimini takiben aynı alanda lisans üstü öğrenime devam edip yüksek 
lisans (%13)  ve doktora (%5) dereceleri de almıştır. Ziraat mühendisliği alanı dışında lisans üstü derece yapanlar ise %2 civarındadır. Öte yan-
dan yanıtlayıcıların % 16'sı ziraat mühendisliği öğrenimi öncesinde başka bir alanda yüksek öğrenim gördüklerini beyan etmişlerdir; bunların 
sadece %5'i önceki alanlarında öğrenimlerini tamamlayıp diploma almışlardır. Ziraat mühendisliğinden mezun olduktan sonra başka bir alanda 
yüksek öğrenim görenler ise sadece % 8 civarındadır.

Birinci dereceden akrabaları içinde ziraat mühendisi bulunanlar toplam yanıtlayıcıların 1/5'i nispetindedir.  Yakın akrabaları içinde diğer mühen-
dislik dallarından bulunanlar ise % 6,5 oranındadır. Çocuklarının hangi branşta yüksek öğrenim görmesini arzu ettikleri sorulduğunda, en başta 
yine mühendislik/mimarlık gelmektedir (%34,5). Bunu %32 ile tıp izlerken, sosyal bilim dalları ile temel bilimler yönünde tercih belirtenler 
%10 seviyesine bile yaklaşamamışlardır. Yanıtlayıcılar %55 oranında çocuklarının  özel lisede orta öğrenimini tamamlamasını arzuladıklarını 
belirtmişlerdir, bunu %33 ile devlet lisesi izlerken meslek ve imam hatip lisesini arzu edenler istatistiki bakımdan ihmal edilecek düzeydedir.

Gerek toplumsal köken gerekse de mesleğe atfedilen önem noktalarında belirgin öbekleşmeleri içeren bir iç kutuplaşmanın olmadığından söz 
edildi. Acaba maddi yaşam koşulları bakımından da göreli olarak türdeş bir ziraat mühendisliği meslek grubundan da söz edilebilir mi? Bu 
sorunun yanıtı izleyen bölümdeki çözümlemenin ana konusunu oluşturacaktır.

3. MADDİ YAŞAM DÜZEYİ

Bu bölümde konut sahipliği, sahip olunan eşya ve kimi varlıklar ile kültürel etkinliklere katılma sıklığı gibi değişkenler üzerinde durulacaktır.

Yanıtlayıcıların 3/4'ü apartman tipi konutlarda otururken, % 15'lik bir grup sitede, geri kalan %10 seviyesindeki bir grup ise tek katlı gecekondu 
tipi konutlarda yaşamaktadır. Villa yada imarsız gecekondularda oturanlar % 1,5’ar gibi birbirine yakın oranlardadır. Asıl dikkat çekici olanı 
konut mülkiyetine ilişkin göstergelerdir; öyle ki oturduğu konutun sahibi olan ziraat mühendisleri % 47 seviyesindedir; mühendislerin 1/4'i 
kiracıdır. Kiracılarla yaklaşık aynı orandaki bir başka grubu ise konut sahibi olmamakla birlikte oturduğu konuta piyasa raici üzerinden kira 
ödemeyenler oluşturmaktadır; bu grup bakımından biri enformel (yakın akraba evi vb.) diğeri ise formal (lojman) iki tampon mekanizmanın 
birbirine yakın paylarla devrede olduğu anlaşılmaktadır. Konut mülkiyeti ile medeni durum arasında beklentilerin aksine güçlü bir ilişki mevcut 
değildir. Gerek konut sahipleri gerekse de kirada oturanlar %80 düzeyindeki bir payla evli mühendislerdir. Bununla birlikte konut sahibi olmak-
la yaş arasında, dolaysıyla da mezuniyet dönemleri ve çalışma süreleri arasında anlamlı bir ilişkinin varlığında söz edilebilir. Tablo 11’de görül-
düğü gibi, ziraat mühendisleri arasında konut sahipliği oranı mezuniyeti izleyen 15 yılın sonunda ancak %50’lerin üzerine çıkabilmektedir. Yaş 
değişkeni devreye sokulduğunda ise, kayda değer orandaki konut sahipliğinin 41 ve üzeri yaş dilimleri bakımından söz konusu edilebileceği 
görülmektedir. Bu ise konut sahipliğinin büyük ölçüde çalışılarak edinilen öz birikime dayandığını göstermektedir. Nitekim, konut sahipleri 
arasında miras yoluyla konut edinen bulunmamaktadır; konut sahipliği ya çalışarak edinilen birikimle (%21), ya kooperatif aracılığıyla (%20) 

yada borçlanarak (%14) gerçekleşmektedir.

Yaşam düzeyi araştırmalarının standartlaşmış 
sorgularından biri de sahip olunan eşya ve var-
lıklara ilişkindir.  Bu çalışmada, bir bölümü 
artık temel gereksinim haline gelen eşyalardan 
11 kalem mal sorulmuştur. Tablo-12’de hem 
bu malların tekil dağılımları hem de katlamalı 
yada gruplar halinde sahip olma oranları yer 
almaktadır. Yaşam düzeyi ölçümü bakımından, 
tekil sahiplik oranları, kendi başlarına anlamlı 
bir gösterge oluşturmaktan uzaktır. Nitekim tek 
tek bakıldığında göreli olarak yüksek addedi-
lebilecek oranlarla televizyonla başlayıp ikinci 
otomobil sahipliğine uzanan bir dağılım ortaya 
çıkmaktadır. Yanıtlayıcıların % 66’sının oto-
mobile, yarıdan fazlasının ise bilgisayara sahip 
olması da kuşkusuz önemli verilerdir. Fakat, 
yaşam düzeyi ölçümü bakımından önemli olan 
evde hangi eşya yada mal grubunun birlikte 

Tablo-11: Mezuniyet dönemlerine göre konut mülkiyeti durumu (n.1118)

 
Satır %

İkamet ettiği konutun sahibi mi;

Evet, ev sahibi
Hayır ama kira 

ödemiyor  
(akraba evi vb.)

Hayır, 
lojman

Hayır, 
kiracı

m
ez
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i

1979 ve öncesi 75,4% 5,3% 11,5% 7,8%

1980-84 dönemi 52,4% 6,3% 23,8% 17,5%

1985-1989 dönemi 53,6% 12,2% 14,9% 19,3%

1990-1994 dönemi 35,2% 12,7% 13,9% 38,2%

1995-1999 dönemi 32,0% 19,5% 10,2% 38,3%

2000-2003 dönemi 40,4% 11,0% 8,8% 39,7%

Toplam        
sayı (sütun %)

545 (48,7%) 131 (11,7%)
147 

(13,1%)
295 

(26,4%)
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bunduğudur. Örneğin, evinde televizyon, otomatik 

çamaşır makinesi ve telefon bulunanlar %92 seviye-

sinde iken buradaki malların tümüne sahip olanların 

oranı sadece %1,8’dir. 

Yandaki tablonun katlamalı sahiplik oranları bölümü, 

birbirini içerir şekilde yukardan aşağıya uzanan 7 set 

şeklinde düzenlenmiştir.  % 92 gibi yüksek bir sa-

hiplik oranına sahip ilk setten (tv, otomatik çamaşır 

makinesi ve telefon) ikinci sete geçildiğinde (ilk set-

teki mallara bulaşık makinesi ve derin donduruculu 

buzdolabı ilave edildiğinde) sahiplik oranının hızla 

%61 seviyesine indiği görülmektedir. İlk ciddi farklı-

laşma ise ilk iki sete otomobil ve müzik seti sahipliği 

ilave edildiğinde yaşanmakta, ilk üç sete sahip olan-

ların oranı dramatik bir şekilde %35’lere inmektedir. 

Dördüncü setin içerdiği bilgisayar sahipliğiyle ger-

çekleşen farklılaşma dikkate alınmazsa, ikinci büyük 

farklılaşma yukarıdaki mallara arsa-arazi sahipliğinin 
de eklendiği durumda ortaya çıkmaktadır. Bu veriler 
ışığında şunu söylemek mümkündür: Ziraat mühen-
dislerinin ¾ gibi büyük bir bölümü, aşağı yukarı benzer maddi yaşam koşullarına sahiptir; bu ise büyük ölçüde temel gereksinim kategorisinde 
bulunan eşya/mal sahipliği ile sınırlıdır. Temel gereksinim sınırlarının ötesine geçerek, birikim ve yatırım özelliklerine kısmen sahip varlıklara 
sahip bulunanlar ise %20’lerden %2’lere uzanan bir bantta yer almaktadır. 

Maddi varlıklar yaşam düzeyi ölçümü için gerekli olmakla birlikte yeterli olmayabilirler; resmi tamamlamak maksadıyla ziraat mühendislerine 

tatil başta olmak üzere kimi sanatsal, bilimsel ve 

sportif etkinliklere  katılım düzeyleri de sorulmuş-

tur. Yanıtlayıcıların yarıdan fazlası (% 62) tatil sü-

resini evinde yada memleketinde geçirdiğini be-

lirtmiştir. Tatil sürelerini yazlık evlerinde geçiren-

ler (%14) dışarıda tutulduğunda, tatil mekanlarına 

gidenlerin oranı %25’ler civarındadır. %70-75 ile 

%20-25 şeklindeki bloklaşmayı sanatsal etkin-

likle katılım noktasında da görmek mümkündür; 

ziraat mühendislerinin %70’i bir yıl içinde tiyatro, 

konser ve sergi gibi etkinliklere katılmadıklarını 

belirtmişlerdir. Bununla birlikte bilimsel toplantı-

lara gösterilen ilgi dikkat çekicidir; mühendislerin 

yarıdan fazlası bir yıl içinde en az bir bilimsel et-

kinliğe katılmaktadır. 

Yaşam düzeyi ile ilgili bölümü yanıtlayıcıların ko-

nuya ilişkin öznel algılarıyla tamamlamak anlamlı 

olacaktır. Mühendislere son üç yıl içinde yaşam 

standartlarının değişip değişmediği, değişti ise, değişimin hangi yönde olduğu sorulmuştur. 2004 yılının sonundan 2005’in ortalarına kadara 

süren saha çalışması dikkate alındığında, bu sorunun referans aldığı son üç yıl, Cumhuriyet tarihinin en derin krizinin yaşandığı 2001’den 

sonrasını içermektedir. 2001’deki dibe vuruştan sonra, insanların  maddi yaşam standartlarında mutlak olmasa da göreli olarak belli iyileşme 

olduğu algısına sahip olması son derece normaldir. Nitekim son 3 yılda yaşam koşullarının iyileştiğini belirtenler %23 dolaylarındadır; yakla-

şık %34  oranındaki bir büyük grup ise koşullarının kötüleştiğini söylemiştir. Yaşam standartların ilişkin öznel algı, mühendislerin mezuniyet 

dönemleri ile ilişkilendirildiğinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Tablo 13’de görüldüğü gibi,  eski mezunlardan yeni mezunlara gelindikçe 

yaşam standartlarında bir iyileşme olduğu yönündeki eğilim güç kazanmaktadır. Öyle ki, 2000-2003 mezunları arasında yaşam koşullarının 

iyileştiğini belirtenler, genel ortalamayı nerdeyse ikiye katlayarak %40lara çıkmaktadır.  

4. BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YAKINLIĞI

Bu bölümde ziraat mühendislerinin yabancı dil, bilgisayar ve internet kullanımı gibi, zamanımızın en gözde yetilerine hangi ölçüde sahip 
oldukları üzerinde durulacaktır. Tablo 14 ‘de söz konusu yetilere sahip olan ziraat mühendislerinin dağılımları mezuniyet dönemlerine göre 

yer almaktadır. Ziraat mühendisleri arasında bir yada daha fazla yabancı dili yeterli düzeyde bilenler hiçbir dönemde ¼ ‘lük eşiği belirgin bir 

Tablo-13: Mezuniyet dönemlerine göre öznel yaşam standardı algısı (s. 1127)

Satır %

Son 3 yıl içinde yaşam standardı eskisine 
göre;

İyileşti Kötüleşti
Değişmedi, 
aynı kaldı

m
ez

un
iy

et
 d

ön
em

i 

1979 ve öncesi 9,1% 39,9% 51,0%

1980-84 dönemi 11,7% 47,7% 40,6%

1985-1989 dönemi 17,0% 40,1% 42,9%

1990-1994 dönemi 23,3% 36,8% 39,9%

1995-1999 dönemi 35,2% 21,3% 43,4%

2000-2003 dönemi 39,7% 21,3% 39,0%

Toplam  Sayı 
sütun %          

257 
% 22,8

380 
%33,7

490 
%43,5
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 Tablo-12: Beyaz eşya ve diğer varlıklara tekil ve katlamalı sahip olma düzeyleri 

Katlamalı sahiplik oranları Tekil sahiplik oranları 
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biçimde aşıyor değildir; bu açıdan 2000 ve sonrası mezunlarda gözlenen %33’lük oran, eğer 1990-94 mezunları gibi istisnai bir aralığı oluştur-

mayacaksa, belki de önümüzdeki dönem için yukarı doğru tırmanışın kalkış noktası olabilecektir.  Nitekim bilgisayar ve internet kullanımı söz 

konusu edildiğinde, ivmenin yeni dönem mezunlar lehine yukarı doğru tırmanışı gayet net bir biçimde görülmektedir; 1980 öncesi mezunlar 

arasında %55 civarında olan bilgisayar kullanma oranı 1995 ve sonrası mezunlar arasında %90’lı rakamlara ulaşmaktadır. Kişisel bilgisayar 

ve internet olanaklarının esas olarak 1980’li yılların sonlarından itibaren yaygınlaştığı düşünülürse, 1985 öncesi mezunlara ait olup %50-%80 

aralığında gezinen kullanım oranları, eski mezunların yeni bilgi teknolojilerine uyum sağlama noktasındaki anlamlı çabalarının sonuçları olarak 
da değerlendirilebilir.

Tablo-14: Mezuniyet dönemlerine göre bilgi teknolojilerine yakınlığı (s. 1147)

Satır  %
yabancı dili yeterli 

düzeyde bilir
Bilgisayar kullanır elektronik posta adresi var Interneti kullanır

m
ez

un
iy

et
 d

ön
em

i

1979 ve öncesi 25,9% 54,6% 32,3% 49,4%

1980-84 dönemi 22,8% 79,2% 62,3% 76,9%

1985-1989 dönemi 24,5% 89,7% 69,2% 89,2%

1990-1994 dönemi 28,7% 89,9% 66,9% 81,7%

1995-1999 dönemi 24,9% 91,9% 69,1% 86,0%

2000-2003 dönemi 33,1% 95,0% 78,6% 93,6%

Toplam      sütun % 
                   sütun sayı

26,4%
294

82,0%
941

61,1%
701

77,8%
892

Ziraat mühendislerinin formasyonunda daha sınırlı oranda bulunan yabancı dil hususunda ayrıntıya inildikçe kimi ilginç sonuçlarla karşılaş-
mak mümkündür. Konuya ilişkin soru, yabancı dili yeterli düzeyde bilmek şeklinde formüle edildiğinde %26.4 oranında kalan olumlu yanıt, 
herhangi bir düzey belirtmeksizin bilinen diller nedir şeklinde sorulduğunda radikal bir şekilde farklılaşabilmektedir. Nitekim bildiği yabancı 
dil olarak İngilizce’yi işaretleyenlerin oranı hızla %60 seviyesine fırlayabilmektedir. Fransızca bildiğini beyan edenler de %6 düzeyindedir. 
Yanıtlayıcılar arasında bu iki dil dışında kullanılan bir başka yabancı dil bulunmamaktadır. Öte yandan, İngilizce bildiğini beyan eden %60’lık 
kesimin bu dili büyük ölçüde günlük iletişim kurabilme seviyesinde bildikleri anlaşılmaktadır (%48). Bildiği dilde yazışma yapabilenler %16 
seviyesinde kalırken, yabancı tv izleyebilenler hızla %11 gibi bir düzeye gerilemektedir. Öte yandan, yanıtlayıcılar arasında bilimsel-teknik 
bildiri sunabilecek düzeyde yabancı dile hakim olanların bulunmadığı da ayrıca not edilmelidir4. 

Bilgisayar ve internetin ise büyük ölçüde kişisel gereksinimler çerçevesinde iş ve mesleğe dönük amaçlar için kullandığı anlaşılmaktadır. 
Bilgisayar; ofis uygulamaları (%75), istatistiksel işlemler (%15) ve web/grafik çizim işlemleri (%10) için kullanılmakta, muhasebe yazılımları 
ve programlama gibi gelir getirici düzeyde kullanan ise bulunmamaktadır. İnternetin ise mesleki araştırma yapmak (%62), gazete vb. yayın 
okumak (%57), çalışılan kurumdaki gelişmeleri izlemek (%44) ve nihayet banka vb. parasal işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanıldığı, 
film, müzik, oyun, sohbet ve alış-veriş gibi amaçlar için ise kullananın bulunmadığı görülmektedir.   

5. İstihdam durumu

Ziraat mühendislerinin istihdam koşulları ve sosyal güvencelerinin yıllar içinde kamu istihdamı ve iyi koşullarda güvenceye sahip olma alehine 
bir gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır. 1980’lerin ortalarından itibaren tek-tük de olsa tanışmaya başlanan işsizlik olgusu, 1990’ların ikinci 
yarısıyla kalıcı ve etki alanı genişleyen bir tehdit halini almışa benzemektedir. 

Tablo-15: Mezuniyet dönemlerine istihdamın göre farklılaşması (s. 1157)

İstihdam türü
mezuniyet dönemi (sütun %; satır %)

Toplam
Sayı        %

1979 ve öncesi 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2003

Özel/Ücretli 266 23,0 3,2 3,1 1,5 ,8 11,9 8,4 24,3 15,7 43,8 45,6 49,6 26,4

Kamu/Ücretli 520 44,9 35,7 17,2 79,2 19,9 66,5 23,7 53,3 17,4 30,1 15,8 22,3 6,0

Kendi işi 128 11,1 6,8 13,6 11,5 12,0 14,1 20,8 11,8 16,0 12,1 26,4 10,1 11,2

İşveren / Girişimci 39 3,4 ,8 5,1 ,8 2,6 5,4 25,6 6,5 28,2 4,8 33,3 1,4 5,1

Emekli 146 12,6 53,4 91,1 6,9 6,2  - - 1,2 1,4 ,7 1,4  - -

İşsiz  58 5,0  - - - - 2,2 7,3 3,0 9,1 8,5 41,8 16,5 41,8

İstihdam türü (bkz. Tablo-15) ve sosyal güvenlik kurumu (bkz. Tablo-16) değişkenleri birlikte değerlendirildiğinde, yanıtlayıcıların yarıdan 
fazlasının (%55) kamu istihdamına ve Emekli Sandığı güvencesine tabi olduğu, yaklaşık ¼’ünün ise özel sektörde ücretli ve SSK güvencesi-

4   Yabancı dille ilgili dağılımlar için bkz. Ek tablolar….
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ne sahip bulunduğu görülmektedir; %15 civarındaki bir grup ise işyeri sahibi / girişimcidir; yanıtlayıcıların % 5’lik kesimini ise herhangi bir 
sosyal güvenceye sahip olmayan işsizler oluşturmaktadır. Bu tablo, ziraat mühendislerinin istihdam koşularında 1980’lerin ikinci yarısında 
başlayıp 1990’ların ikinci yarısında güçlü bir eğilim haline geldiği anlaşılan ve kamu istihdamının daralması şeklinde beliren sürecin bir ara 
sonucudur. Yukarıdaki tabloda sütun değerlerini yansıtan italik karakterli hücreler incelendiğinde, 1979 ve öncesinden 1984 yılı mezunlarına 
uzanan mühendis kuşağının %80’ler seviyesinde kamuda istihdam olanağı bulduğu görülecektir; kırılma noktasını da işaret eden 1985-89 me-
zunlarında bu oran %66.5 seviyesine inmiş, izleyen mezun gurubunda (1990-94) %50’lilere gerileyen kamu istihdamı, nihayet 1995 ve sonrası 
mezunlarda ¼ gibi bir eşiğe düşmüştür. 1995 ve sonrası mezuniyet dönemi, özel sektörde ücretli istihdam oranının kamuyu belirgin bir biçimde 
aştığı yıllar olması bakımından da dikkat çekicidir. Ziraat mühendisleri açısından kamu istihdamındaki kırılmanın başlangıç yıllarının aynı 
zamanda işsizlik olgusuyla tanışma yılları olması da ayrıca anlamlıdır; genel içinde %5 civarında bir paya sahip bulunan işsiz ziraat mühendis-
lerinin yarıya yakınını 1995 ve sonrası mezunların oluşturması, özel istihdam koşulları lehine işleyen sürecin aynı zamanda yedek mühendis 
(işgücü) ordusu da üretmekte olduğunu göstermektedir. Özel sektör ağırlığının arttığı ücretli istihdam dışında, “kendi işinde” çalışan ve “iş-
veren/girişimci” statüsünde yer alan ziraat mühendisleri de mevcuttur; toplamı %15 civarında olan bu grup içinde esas ağırlığı “kendi işinde” 
çalışan mühendisler oluşturmaktadır; “kendi işinde” çalışma eğilimi her mezuniyet döneminde %10’lar civarında istikrarlı bir ağırlığa sahip 
görünmektedir;”işveren/girişimci” yönündeki eğilimin ise 1984-1999 yılları arasındaki 15 yıllık bir zaman diliminde mezun olanlar arasında 
belli bir cazibeye sahip olduğu,  2000 ve sonrası mezunlar arasından ise yeniden inişe geçtiği anlaşılmaktadır.

Tablo-16: Sosyal güvencenin mezuniyet dönemlerine göre farklılaşması (s. 1147)

Sosyal güvenlik
MEZUNİYET DÖNEMİ

      Toplam
Sayı          %

1979 ve öncesi 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2003 

Emekli Sandığı 627 54,7 35,4% 17,8% 17,6% 13,6% 10,7% 5,0%

SSK 289 25,2 6,7% 2,5% 14,1% 16,2% 42,3% 18,3%

Bağ-Kur 152 13,3 6,1% 6,8% 18,2% 20,3% 33,1% 15,5%

Özel Sigorta 16 1,4 - 6,7% 13,3% 20,0% 40,0% 20,0%

Güvencesiz 63 5,5 1,6% - 6,5% 8,1% 40,3% 43,5%

Ziraat mühendislerinin istihdam koşullarında yıllar içinde gözlenen farklılaşma, beklendiği gibi, sosyal güvenlik kurumları ile büyük bir simetri 
içindedir. Tablo 16’dan da izleneceği gibi, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayanlar %5,5 nispetindedir; işsizlik oranıyla uyumlu olan bu 
olumsuz durumla, esas olarak b23-44 yaş aralığında ve 29,5 yaş ortalamasındaki yeni kuşak mühendislerin karşı karşıya kaldığı anlaşılmakta-
dır. Emekli sandığı kapsamında olanların sayıları yıllar içinde azalırken, %25’lik bir orana sahip bulunan SSK kapsamının ise istikrarlı bir se-
yir izlemediği anlaşılmaktadır; bu durum %13 
civarında bir paya sahip olan Bağkur kapsamı 
için de geçerli görünmektedir. Özetle, kamu 
istihdamındaki daralma, ziraat mühendisleri 
bakımından işsizlik olgusunun yanı sıra gü-
vencesizlik olgusunun da önem kazanacağı 
bir dönemi açmış gibidir. Tablo-18’de yer 
alan ve aktif işgücünün istihdam türleri ile is-
tihdam biçimleri arasındaki korelasyonu konu 
alan tablo da bu yöndeki değerlendirmeleri 
destekler niteliktedir.

Tablo-18: İstihdam türlerine göre istihdam biçimlerinin dağılımı (S.899)

İSTİHDAM BİÇİMİ

İstihdam türü Kadrolu Sözleşmeli Geçici Part-time İşyeri

        Özel/Ücretli 11,5% 81,2% 2,6% 2,6% 2,1%

        Kamu/Ücretli 88,4% 9,4% 1,0% - 1,2%

        Kendi işi 1,9% 6,5% ,9% 2,8% 87,9%

        İşveren - 5,3% - - 94,7%

        İşsiz - 25,0% 58,3% 16,7% - 

                 Toplam 53,2% 27,8% 2,1% 1,2% 15,7%

Kamu istihdamının aynı zamanda yüksek oranda bir işgüvencesi anlamına geldiği, %90’ı bulan kadrolu istihdam biçimi ile açık olarak görü-
lürken, işsizlerin tamamının sözleşmeli, geçici ve kısmi süreli gibi güvencesiz istihdam biçimlerine tabi olanlar arasından çıktıkları anlaşılmak-
tadır. 
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Tablo-17: Kamu ve Özel Sektörde Çalışanların Aylık Ücret Durumu (S.731) 

788,34 125 5000 503,838 242 
1004,64 450 3500 291,901 489 
933,04 125 5000 388,769 731 

İstihdam türü 
Özel/Ücretli 
Kamu/Ücretli 
Toplam 

Aritmetik 
ortalama Minimum Maksimum Std. Deviation Sayı 
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Daha önce de vurgulandığı gibi, araştırmanın yapıldığı dönemde işsiz olan ziraat mü-
hendislerinin oranı %5-6 gibi göreli olarak düşük bir seviyededir. Öte yandan Tablo 
19’da yer aldığı gibi, bu grubun ortalama yaklaşık 5 yıl gibi bir süreyle işsiz olmaları 
son derece dikkat çekicidir. Öte yandan, ziraat mühendisleri arasında mezun olduktan 
yada aynı anlama gelecek şekilde işgücü piyasasına çıktıktan sonra işsiz kalanların 
oranı hiç de az değildir (%44). Tablo 20’deki verilere göre ise mezuniyet sonrası işsiz 
kalınan sürenin ortalama 3 yıl olduğu anlaşılmaktadır; mezuniyet dönemlerine göre 
işsiz kalanların sayılarında önemli farklılıklar bulunmakla birlikte işsiz kalınan yıl ve 
ay ortalamaları bakımından anlamlı bir farklılık göze çarpmamaktadır.  

Halihazırda özel sektör yada kamuda istihdam edilen ziraat mühen-
dislerinin aylık ücret gelirlerinin incelenmesi, kamu istihdamının çok 
yönlü etkilerini anlamak bakımından da öğretici sonuçlar vermektedir. 
Araştırmanın yapıldığı dönemde ziraat mühendislerinin aylık ücret or-
talamaları 900 YTL civarındadır. Ortalama ücret seviyesine asıl katkı 
yapanın kamu ücretleri olduğu anlaşılmaktadır; ortalama ücret kamuda 
1000 YTL civarında iken özel sektörde 790 YTL’dir; bununla birlikte 
ücret düzeyleri arasındaki farklılıklar kamuyla mukayese edilmeyecek 
kadar yüksektir; özel sektörde ücretlerin 250 YTL ile 5000 YTL arasın-
da dağıldığı, kamuda ise ücret farklılaşmasının 450 YTL ve 3000 YTL 
aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Her iki sektördeki ortalama üc-
ret seviyesinden de anlaşılacağı gibi, göreli olarak düşük ücret seviye-
sine sahip olanların oranı özel sektörde çok daha yüksektir. Öyle ki, özel sektör çalışanlarının %60’ı 750 YTL ve daha altında ücret alırken, 
bu ücret seviyesindeki kamu çalışanlarının oranı sadece %6’dır. Kamuda istihdam edilenlerin yarıya yakını 900-1000 YTL aralığında bir ücret 
seviyesine sahip görünmektedir. Tablo 17 ve aşağıdaki çizelge, her iki sektördeki ücret seviye ve farklılaşmasını gözler önüne sermektedir.

Çizelge 1: Kamu ve özel sektörde aylık  
ücret dağılımı

Ziraat mühendislerinin %60’ının hanesinde aile bütçesine iki yada 
daha fazla kişi çalışarak katkıda bulunmaktadır. İki yada daha fazla 
sayıda aile üyesinin gelir getirici bir faaliyette bulunduğu hanelerin 
yaklaşık % 60’ının, aylık 900 YTL ve daha altında ücret gelirine sahip 
olan mühendis aileleri olması, bu olgunun bir geçim stratejisi boyutu 
taşıdığını düşündürtmektedir. Nitekim aylık ücreti 1000 YTL ve üze-
rinde olan mühendis ailelerinde bu oran %16 seviyesindedir.

Mühendis ailelerinin gelir kompozisyonu incelendiğinde, ücret gelir-
lerinin % 76 gibi bir oranla başat olduğu, onu yaklaşık % 30 ile emekli 
maaşlarının izlediği, kar/kazanç gelirine sahip olanların %14,5’lik bir 
paya sahip olduğu ve nihayet kira geliri edinenlerin ise%12 seviyesin-
de kaldığı anlaşılmaktadır. Gelir türlerine mezuniyet dönemleri itiba-
rıyla bakıldığında, kira gelirine sahip olanlar arasında beklendiği gibi eski mezunların baskın olduğu, öte yandan kar/kazanç gelirine sahip olan 
mühendislerin ise esas olarak 1985 ve sonra mezunlar arasından çıktığı görülmektedir. 

Gerek istihdam yapıları, gerekse ücret seviyeleri bakımından 1990’lı yıllarda pekiştiği anlaşılan gelişme eğilimleri temel alındığında, ziraat 
mühendisliğinin görece türdeş bir meslek grubundan iç kutuplaşması yüksek bir meslek çevresine doğru evrildiği söylenebilir. Bu gelişmenin 
ziraat mühendislerinin maddi yaşam koşullarını ne yönde etkileyeceği konusunda kimi sonuçlara ulaşmak şu anda mümkün olmasa da, meslek 
grubunun çoğunluğu bakımından yaşam koşullarının halihazırda pek de parlak olmadığı söylenebilir. Konuya ilişkin önceki bölümlerde de-
ğinilen hususlara ek olarak, ziraat mühendislerine ayrıca, sekiz ayrı harcama kalemi verilerek hanelerinde öncelikli harcamaların bir listesini 
vermeleri istenmiştir. Elde edilen veriler Tablo 21’de ilk beş önceliğe sahip harcama kalemleri ile sınırlandırılmış ve her biri için aldıkları 
değerlere göre üçlü bir sırlama yapılmıştır. Böylece hem her sıra için öncelikler listesinin nasıl dağıldığı, hem de her bir önceliğin kendi içinde 
nasıl sıralandığı ortaya konmuştur.

Tablo- 21: Hanelerin öncelikli gider kalemlerinin sıralaması

Birinci öncelik İkinci öncelik Üçüncü öncelik Dördüncü öncelik Beşinci öncelik

Birinci sıra Gıda 77,8% Eğitim 37,4% Giyim-kuşam 34,6% Ulaşım 21,2% Ulaşım 20,8%

İkinci sıra  Ev Kirası 20,4% Ev Kirası 5,2% Faturalar 31,5% Giyim-kuşam 21,0% Sağlık 15,8%

Üçüncü sıra Eğitim  14,7% Giyim-kuşam 4,3% Ev Kirası 20,7% Faturalar 19,6% Kültürel etkinlikler 14,5%

Tabloya bir bütün olarak bakıldığında, ziraat mühendisi hanelerinin fiziki yeniden-üretimlerine dönük harcamaların başat olduğu rahatlıkla 
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Tablo-20: Mezuniyet dönmelerine mezuniyet sonrası işsiz 
kalınan yıl ve ay ortalaması 

mezuniyet dönemi 
sayı ve (ortalama)

Mezuniyet sonrası 
işsiz kalınan yıl

Mezuniyet sonrası 
işsiz kalınan ay

1979 ve öncesi 14  (2,6) 48  (4,0)
1980-84 dönemi 42  (2,2) 54  (5,0)
1985-1989 dönemi 101  (3,0) 71  (4,8)
1990-1994 dönemi 85  (3,3)   65  (4,8)
1995-1999 dönemi 130  (2,6) 114  (4,4)
2000-2003 dönemi 66  (2,1) 81  (4,9)
                Toplam 438  (2,7) 433  (4,6)

Tablo-19: Halen işsiz olanlarla mezuniyet sonrası 
işsiz kalanlar (S.1011)

Halen işsiz 
olunan yıl

Mezuniyet sonrası 
işsiz kalınan yıl

Sayı
 (%)

60   
(5,9)

445
(44,0)

Aritmetik 
ortalama

4,8 2,8
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söylenebilir. Öyle ki, hane bütçesi içinden kültürel ve sanatsal etkinlikler kalemine ancak beşinci öncelik olarak ve üçüncü sırada pay ayrıl-
maktadır. Ayrıca, gıda, ev kirası ve sabit ev giderleri gibi kalemlerin ilk üç öncelik içinde ana harcama kalemleri olduğu da görülmektedir. Bu 
tablo bile başlı başına, ziraat mühendislerinin büyük bir bölümünün kentli orta sınıf yaşam tarzının oldukça gerisindeki koşullarda yaşadığını 
kanıtlamaktadır. 

Yukarıda ana hatlarıyla değinilen olumsuzlukların nedenleri konusunda ziraat mühendislerinin öznel yargılarını edinmek anlamlı olacaktır. 
Ziraat mühendislerine başta işsizlik olmak üzere, son yıllarda işgücü piyasasında yaşanan olumsuzluklara etki eden faktörler de soruldu. Söz 
konusu faktörler beş seçenek altında toplandı. Bunlar, fakülte ve mezun sayısındaki artışa atfen arz fazlalığı, tarım sektörünün gerilemesine 
atıfla talep azlığı, öğretimin iş yaşamından kopukluğu, kamu yatırımlarının azlığı ve nihayet işi beğenmemeden kaynaklana öznel faktörler 
olarak sıralandı ve yanıtlayıcılardan öncelik sırasına göre söz konusu faktörleri işaretlemeleri istendi. Beş başlık altında toplanan faktörler 
Tablo-22’de aldıkları değerlere göre hem öncelik sırasına hem de her bir önceliğin kendi iç dağılımına göre yer almaktadır. Tabloya bakıldı-
ğında yanıtlayıcıların ilk üç önceliği saptama konusunda daha istekli olduğu, dördüncü ve beşinci derecedeki faktörleri saptayanların oranının 
toplam yanıtlayıcılar içinde sırasıyla %40 ve %20 dolayında kaldığı anlaşılmaktadır. İşsizliğe etki eden faktörler arasında yanıtlayıcıların büyük 
bir çoğunlukla üzerinde birleştikleri hususun,  ziraat fakültesi ve mezun sayısındaki artış (arz fazlası) olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki, %80’lik 
bir oranla “birinci öncelik” olarak gösterilen arz fazlalığı sorunu, birinci öncelik sütununda rakipsizdir; birinci öncelik olarak onu ikinci sırada 
izleyen tarım sektörünün gerilemesi faktörü sadece %19 kadar bir değer alabilmiştir. Öte yandan, birinci öncelik noktasındaki açık ara farka 
rağmen tarım sektöründeki gerilemenin, ikinci öncelik listesinin 

Tablo- 22: Ziraat mühendislerinin İşsizlik ve olumsuz yaşam koşullarının nedenleri

Birinci öncelik
(s.1093)

İkinci öncelik
(s. 917)

Üçüncü öncelik (s.701) Dördüncü öncelik (s.446) Beşinci öncelik (287)

Birinci sıra
Arz fazlası

79,5%

Sektörün 
gerilemesi

39,8%

Azalan kamu yatırımları
31,3%

Azalan kamu yatırımları
24,1%

İşi beğenmeme
57,6%

İkinci sıra
Sektörün 

gerilemesi
19,0%

İşten kopuk 
öğretim
39,7%

Sektörün gerilemesi
28,9%

İşten kopuk öğretim 
20,4%

Azalan kamu yatırımları
4,9%

Üçüncü sıra
İşten kopuk 

öğretim
12,3%

Azalan kamu 
yatırımları

31,5%

İşten kopuk öğretim
23,3%

İşi beğenmeme
13,2%

İşten kopuk öğretim 
4,3%

Dördüncü 
sıra

Azalan kamu 
yatırımları

8,0%

Arz fazlası
9,8%

İşi beğenmeme
11,5%

Sektörün gerilemesi
10,5%

Sektörün gerilemesi
1,5%

Beşinci sıra
İşi beğenmeme

3,4%
İşi beğenmeme

9,0%
Arz fazlası

7,0%
Arz fazlası

2,6%
Arz fazlası

1,1%

en başında yer alması, konunun önemsendiğinin de bir kanıtıdır. Her iki öncelik bir arada değerlendirildiğinde, ziraat mühendislerinin maddi 
yaşam koşularını olumsuz yönde etkileyen faktörler olarak arz fazlalığı ve talep yetersizliği gibi, birbirini tamamlayan hususlara öncelik verdiği 
söylenebilir. Nitekim, iki başat faktörü izleyen ve “ziraat öğretiminin iş yaşamının gereksinimlerinden kopuk olması” ve “kamu yatırımları-
nın azalması” seçenekleri de, ilki işgücü arzının niteliğine, ikincisi ise talep kısıtının gerekçesine vurgu yapması nedeniyle, arz-talep eksenli 
değerlendirmeyi tamamlar niteliktedir. Fakülte sayısının fazla, öğrenim seviyesinin ise düşük olduğu yönündeki kanaatin ifade edildiği başka 
ölçümler de yapıldı. Buna göre ziraat fakültesi sayının çok olduğu ve azaltılması gerektiği yönünde görüş belirtenler %82 gibi oldukça yüksek 
seviyedir. Yeni fakültelerin açılmasına taraftar olanlar ise son derece azdır (%1.2). Mühendislerin ziraat öğrenimi konusunda da hayli karamsar 
oldukları gözlenmektedir; öğrenimin yeterli olduğunu düşünenler %10'nun altında kalırken aksi yönde görüş belirtenler %70 nispetindedir. 
eğilimleri ayrıca Neo-klasik iktisat öğretisinin işsizlik tanımını yansıtan ve işsizliği daha iyi koşullarda iş bulma arayışının bir sonucu şeklin-
de gören yaklaşıma ise ziraat mühendislerinin pek itibar etmedikleri anlaşılmaktadır. Çalışma yaşamına ilişkin gelecek beklentisi sorusunu 
mühendislerin yaklaşık %30’nun yanıtsız bırakması, genel bir karamsarlık göstergesi olarak değerlendirilebilir. Nitekim yanıt verenlerin iç 
dağılımları Şekil-2’den izlendiğinde kamu istihdamı başta olmak üzere ücretli istihdam yönünde bir beklenti içinde olmadıkları açık bir şekilde 
görülecektir. Meslekle ilgili yada ilgisiz kendi işini kurma beklentisi ile araştırmacı ve yönetici gibi statüsü göreli olarak yüksek pozisyonları 
arzuladıkları anlaşılmaktadır. Spekülatif bir değerlendirme yapma pahasına, ziraat mühendislerinin gelecek beklentilerine bir bütün olarak 
bakıldığında, gerçekçi yada reel-politik tutumlarla karamsarlığın iç içe olduğu bir duygu durumunun yaygın olduğu söylenebilir. Çalışma 
yaşamına ilişkin gelecek beklentisi ile mezuniyet dönemleri arasındaki korelasyona bakıldığında, Karamsar eğilimlerin eski mezunlarda, reel-
politik eğilimlerin ise 1990 ve sonrası mezunlarda göreli olarak daha başat olduğu da ileri sürülebilir. Örnek vermek gerekirse 2000-04 dönemi 
mezunlarının yarısı (%50,7) meslekle ilgili kendi işini kurma beklentisi içinde olduklarını belirtmişlerdir; bu oran 1979 ve öncesi mezunların 
iki katı kadardır. İşe dönük beklentileri, tutumlarla desteklemek bütünlüklü bir analiz için gereklidir. Şekil-3’de yargı belirtir cümleler halindeki 
işe dönük tutum sorularına verilen yanıtların dağılımı yer almaktadır. Şekilde de görüldüğü gibi beş yargı cümlesinin tümüne de “katılıyorum” 
ve “tamamıyla katılıyorum” demek suretiyle onay verenler çoğunluktadır. İş doyumuyla ilgili “işime her sabah büyük istekle giderim” yargısına 
onay verenler %68 seviyesindedir; aksi yönde yargı belirtenler ise %18 dolayındadır. Yönetici davranışı ile diğer dört yargı cümlesinin dağılımı 
ise bir biriyle çelişkili gibi görünen bir yönetici profili ortaya koymaktadır: Buna göre, belirli ölçülerde otoriter ve himayeci (yaklaşık %70 
oranındaki onayla),  ama daha belirgin olarak denetçi ve katılımcı (yaklaşık %80-85 oranındaki onayla) davranışları bünyesinde barındıran bir 
yönetici imgelemi ortaya çıkmaktadır. 
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