
 

2020 MAAŞ ANKETİ 

 

Frontend İstanbul topluluğu olarak, 2020 yılının son ayı olan Aralık ayında, sektörün nabzını 

tutmak istedik. Aralık ayı boyunca katılıma açık olan anketimize toplamda 652 geliştirici 

katıldı. Tüm süreç anonim olarak gerçekleşti 

 

Daha önce söz verdiğimiz gibi tüm açık datayı aşağıdaki linkten görebilirsiniz. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16l4_1ySOeTGKabacqD_kUW7UMupo8xYGSHiSY

upKCAc/edit?usp=sharing 

 

Şehir 

Ankete katılım sağlayanların %73,3’ü İstanbul’da yaşıyor. Geçtiğimiz sene yaptığımız 

anketlere göre İstanbul’da bir azalma mevcut. Buna bağlı olarak küçük şehirlerde de artış 

bulunuyor. 

  

Sonuçlara göre il dağılımları şu şekildedir: 

 

 

 
İstanbul: 478, Ankara: 52, İzmir: 31, Antalya: 25 

 

 

 

 

Sektör deneyimine göre dağılım 

Ankete katılım gösteren insanların deneyimleri ne durumda diye soracak olursak: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16l4_1ySOeTGKabacqD_kUW7UMupo8xYGSHiSYupKCAc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16l4_1ySOeTGKabacqD_kUW7UMupo8xYGSHiSYupKCAc/edit?usp=sharing


 
Ağılıklı olarak 0-2 Yıl ve 2-4 Yıl arası tecrübeye sahip katılımcıların oranı %58’i buluyor. 

 

 

Katılımcılar hangi şirketlerde çalışıyor? 

 

Şimdi de gelelim “Katılımcılar hangi şirketlerde çalışıyor?” sorusuna…  

Anket sonuçları incelendiğinde çok ciddi sayıda Kurumsal firma çalışanın olduğunu  

gözlemliyoruz. Bun sırası ile Startup, Remote, Dijital / Reklam Ajansı, Outsource ve 

Freelance izlemekte. 

 

 

Şirketinizde kaç kişi çalışıyor? 

Peki katılımcıların çalıştığı şirketlerde ne kadar insan çalışıyor? Kurumsal firmaların ağırlığı 

bu soruya da yansımış görünüyor. Katılımcıların yüksek çoğunluğunun 100+ personelin 

istihdam edildiği büyük kurumsal firmalarda çalıştığı görülüyor. 



 

 
 

 

Pandemi ve evden çalışma 

Şirketlerin çalışanlarının sağlığını düşünmesi oldukça önemli bir konu. Özellikle ülkemizde 

ve dünyada hizmet sektöründe çalışan insanlar pandemi süresince iş yerlerine gitmek 

zorunda olsalarda, katılımcıların büyük çoğunluğu evden çalışmakta.  

 

Evden çalışanların oranı %77, dönüşümlü olarak ofise gidenlerin sayısı ise %14 olarak 

karşımıza çıkıyor.  



 

Çalıştığınız iş yeri pandemi gibi olağanüstü durumlarda ek 

ödeme / fatura desteği / ekipman desteği gibi destekler sağladı 

mı? 

Evden çalışmaya geçilmesi ile beraber, evlerinde ofis ortamı bulunmayan bir çok insanın 

maddi anlamda desteğe ihtiyacı oldu. Çalışma masası, monitör, sandalye gibi şirket 

demirbaşlarına, çalışanların ihtiyacı oldu.

 
 

Bu tarz ekipman ihtiyaçları veya ısınma/gıda gibi maddi konularda şirketlerin destek verip 

vermediğini merak edip, ankete yeni bir alan ekledik. 

 

Görüldüğü üzere şirketlerin yaklaşık %29’u bu konuda çalışanlarına destek olmuş durumda.  

Yan haklar 

Firmaların iç yapısını incelerken sundukları yan hakları da atlamamak gerekli. 

 



- Şirketlerin yemek kartı sunma oranı katılımcılarda %78,4. Bu oran özel sağlık sigortası 

özelinde incelendiğinde %63’e geriliyor.  

 

- Anketi kurgularken “Eğitim Bütçesi” ve “Yurtiçi / Yurtdışı Konferanslara Katılım 

Bütçesi” bölümlerini ayrı tuttuk. Katılımcıların %27’sinin eğitim bütçesi kullanma olanağı 

varken, sadece %14'ünün konferanslar için bütçesi mevcut. 

 

- Katılımcıların %9’u ise Stock Option hakkına sahip. Bu hakka sahip olan katılımcıların 

büyük bir çoğunluğunu Startup ve Remote çalışanlar oluşturmakta. 

 

- Ulaşım bedeli ödenen ya da servis imkanı bulunanlar %46 

 

Bu veriler 2019 Maaş anketiyle hemen hemen aynı oranlarda. Geçtiğimiz sene ile bu sene 

arasında bu konuda bir gelişme yaşanmadığı anlamını çıkardık. 

 

Aynı zamanda katılımcıların anket cevaplarını, istisnalar hariç tutarlı bir şekilde 

cevapladığını buradan anlayabiliyoruz. 

 

 

Çalıştığınız işyerindeki ünvanınız? 

Katılımcıları çalıştığı pozisyonlara göre incelediğimizde ise birbirine yakın oranlar 

görmekteyiz.  

 

Ankete en çok Mid-Level pozisyonundaki insanların katıldığını görmekteyiz. 

 



 

 

 

 

Teknoloji 

 

Anket sonuçlarını incelediğimizde genel olarak birden fazla teknoloji seçiminin sıklıkla 

kullanıldığını görüyoruz. Kullanılan framework / library sorusunun kazanını ise React. 

 
React’i sırasıyla, JQuery, Vue ve Angular takip ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maaş  

 

Tahminimizce en çok merak edilen bölüm maaşlar. Şirketlerin farklı title verme 

politikalarından dolayı, ünvandan bağımsız olarak referans noktası olarak sektördeki tecrübe 

yılını kullandık.  

 

Maaşlarınızı incelerken şirketinizin size sunmuş olduğu yan hakları da dikkate almanızı 

tavsiye ederiz.  

 
Maaş ortalamaları aralık alınarak hesaplanmıştır.  

 

Genel Ortalama  

Tecrübe yılına göre net ücret ortalaması: 

 

Tecrübe Maaş Ortalaması 

0-2 Yıl 4.939,70 TL 

2-4 Yıl 7.815,79 TL 

4-6 Yıl 10.509,09 TL 

6-8 Yıl 10.971,01 TL 

8-10 Yıl 12.157,89 TL 

10+ Yıl 13.800,00 TL 

 
 

 

2019 anketlerine göre %10 ile %15 arasında bir 

artış gözlemleniyor. 2019’dan 2020’ye geçişte 

gerçekleşen ortalama zam oranları hakkında 

fikir sahibi olabiliriz. 

 
Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz anket 2019 Ekim ve Kasım 

ayları arasında yapılmıştı. Bu anket 2020 Aralık ayında 

yapılmıştır. 



 

 

 

0-2 Yıl 

0 - 2 yıl tecrübeli katılımcıların anket sonuçlarına göre ortalama maaşı: 4.939 TL   

 

 

2-4 Yıl 

2 - 4 yıl tecrübeli katılımcıların anket sonuçlarına göre ortalama maaşı: 7.815 TL   

 

 

 
 



4-6 Yıl 

 

4 - 6 yıl tecrübeli katılımcıların anket sonuçlarına göre ortalama maaşı: 10.509 TL   

 

 

 

 
 

6-8 Yıl 

 

6 - 8 yıl tecrübeli katılımcıların anket sonuçlarına göre ortalama maaşı: 10.971 TL  

 

 
 



8-10 Yıl 

 

8 - 10 yıl tecrübeli katılımcıların anket sonuçlarına göre ortalama maaşı: 10.971 TL  

 

 
 

10+ Yıl 

 

10+ yıl tecrübeli katılımcıların anket sonuçlarına göre ortalama maaşı: 13.800 TL 

 

 
 

Benzer hesaplamayı bir de kullanılan teknolojilere göre baktığımızda 

 



React Maaş Ortalamaları 

Teknolojiler arasında bir kıyaslama yapıldığında, React ile geliştirme yapanların daha yüksek 

net ücrete sahip olduklarını görüyoruz. 

 

React kullanılan şirketlerde Junior Frontend Developer ünvanında çalışanların ortalama 

maaşı: 4.920,79 TL 

 

React kullanılan şirketlerde Mid-Level Frontend Developer ünvanında çalışanların ortalama 

maaşı: 7.907,69 TL 

 

React kullanılan şirketlerde Senior Frontend Developer ünvanında çalışanların ortalama 

maaşı: 12.516,67 TL 

 

React kullanılan şirketlerde Lead Frontend Developer ünvanında çalışanların ortalama 

maaşı: 15.980,39 TL 

 

Ünvan Maaş Ortalaması 

Junior Frontend Developer - React 4.920,79 TL 

Mid-Level Frontend Developer - React 7.907,69 TL 

Senior Frontend Developer - React 12.516,67 TL 

Lead Frontend Developer - React 15.980,39 TL 

 

 
 



 

Vue Maaş Ortalamaları 

Maaş ortalamalarında 2.sırayı ise Vue alıyor. Mid ve Junior pozisyonları React’e çok yakın 

iken, Senior ve Lead pozisyonlarında fark açılıyor. 

 

Vue kullanılan şirketlerde Junior Frontend Developer ünvanında çalışanların ortalama 

maaşı: 4.902,44 TL 

 

Vue kullanılan şirketlerde Mid-Level Frontend Developer ünvanında çalışanların ortalama 

maaşı: 7.746,99 TL 

 

Vue kullanılan şirketlerde Senior Frontend Developer ünvanında çalışanların ortalama 

maaşı: 11.057,14 TL 

 

Vue kullanılan şirketlerde Lead Frontend Developer ünvanında çalışanların ortalama maaşı: 

13.869,57 TL 

 

Ünvan Maaş Ortalaması 

Junior Frontend Developer - Vue 4.902,44 TL 

Mid-Level Frontend Developer - Vue 7.746,99 TL 

Senior Frontend Developer - Vue 11.057,14 TL 

Lead Frontend Developer - Vue 13.869,57 TL 

 



 

Angular Maaş Ortalamaları 

Maaş ortalamalarında Vue ile aynı sırayı paylaşıyor. Vue ile Angular maaş ortalamalarının 

birbirine çok yakın olduğunu gözlemliyoruz. 

 

Angular kullanılan şirketlerde Junior Frontend Developer ünvanında çalışanların ortalama 

maaşı: 4.866,67 TL 

 

Angular kullanılan şirketlerde Mid-Level Frontend Developer ünvanında çalışanların 

ortalama maaşı: 7.444,44 TL 

 

Angular kullanılan şirketlerde Senior Frontend Developer ünvanında çalışanların ortalama 

maaşı: 11.272,73 TL 

 

Angular kullanılan şirketlerde Lead Frontend Developer ünvanında çalışanların ortalama 

maaşı: 16.428,57 TL 

 

 

Ünvan Maaş Ortalaması 

Junior Frontend Developer - Angular 4.866,67 TL 

Mid-Level Frontend Developer - Angular 7.444,44 TL 

Senior Frontend Developer - Angular 11.272,73 TL 

Lead Frontend Developer - Angular 16.428,57 TL 

 

 
 

 

 

 

 



Mutluluk Durumu 

Çalışanların mutluluk oranını ise bu sefer çalıştıkları şirket türlerine göre değerlendirdik. 

Outsource çalışanların mutsuz olduklarını görürken, uluslararası firmalarda remote olarak 

çalışan insanların en mutlu grup olduklarını gözlemliyoruz.  

 

İş değişikliği yapmayı düşünüyor musunuz? 

Çalışanların yarısı iş değişikliği yapmayı planlamakta. 

 
 

 



Etkinliğe katılan herkese teşekkür ederiz. Tüm soru ve istekleriniz için, 

mail@frontend.istanbul adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

16.01.2021 

 

https://twitter.com/feistanbul 

 

 

https://twitter.com/feistanbul

