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ÖNSÖZ
Sendikamız, işsizlik, enflasyon, ücretlerdeki erime, büyüme oranları, gelir dağılımı, borçlar vb.
gibi makro ekonomik göstergeler üzerinden, işçilerin karşı karşıya kaldıkları sorunları, Türkiye’nin
durumunu, verilerle oynanarak yapılan çarpıtmaları, düzenli olarak hazırlanan raporlar üzerinden
kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bu araştırmalarımızın yanında, işçilerin genel durumunu
ve sorunlarını ortaya koyan kapsamlı araştırmaları gündeme taşımanın da önemli ve anlamlı olduğu
düşüncesindeyiz.
Üyelerimizin ekonomik ve sosyal durumunu, siyasal ve sendikal konulara yaklaşımını ortaya
koymak amacı ile gerçekleştirdiğimiz “üye kimlik araştırması” bu düşüncenin bir ürünü olarak ortaya
çıktı.
Bu amaçla 1995 ve 1999 yıllarında gerçekleştirilen “üye kimlik araştırmaları”nı da dikkate
alarak hazırladığımız ve içinde çapraz soruların da bulunduğu 122 sorulu anket formunu 78 fabrikada
1000 civarı üyemize uyguladık. Araştırma dairemiz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışmada
sistematik tesadüfi örnekleme yöntemi benimsenirken, bu süreçte ilgili 78 fabrikanın temsilcileri ile
anketin yönetimi ve uygulamasına yönelik çeşitli bölgelerde kısa süreli eğitim toplantıları yapıldı.
İsimleri tesadüfi olarak belirlenen üyelerimiz ilgili anket formlarını evlerinde doldurarak temsilcilerimize
ilettiler. Elimize gelen anketlerin sonuçları, veri tabanına işlendikten sonra, İstatistik Paket Programları
dolayımı ile raporlaştırıldı.
Sendikamız öz kaynakları ile gerçekleştirilen, uzun ve zorlu bir çalışmanın neticesinde
sonuçlandırdığımız ve işçi sınıfının dünden bugüne değişen yapısını ortaya koyan bu çalışmanın,
araştırmacılar ve bilim insanlarınca kaynak bir çalışma olarak değerlendirileceği inancındayız.
BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU





BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI
ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI
Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma dairesi tarafından sistematik tesadüfi örnekleme yöntemi ile
Nisan-Haziran aylarında gerçekleştirilen ve 78 fabrikada yaklaşık 1000 işçi ile yapılan araştırma
Yüzde 95 güven aralığında yaklaşık olarak +- 0,03 örnekleme hatası ile gerçekleştirildi. Yapılan son
kontrolden sonra 806 anket geçerli kabul edildi.

Üye sayısına bağlı olarak araştırmanın yoğunlaştığı bölge, yüzde 37 ile Gebze bölgesi olurken onu
yüzde 13,5 ile Bursa bölgesi takip etmektedir.



Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 96’sı erkek yüzde 3,6’sı kadındır.

Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 26’sı 26-30 yaş grubudur. 31-35 yaş grubu yüzde 25,8 ile ikinci
büyük gruptur. 25 yaş ve altı işçilerin oranı yüzde 9 iken toplamda 35 yaş ve altı işçilerin oranı yüzde
60’a ulaşmaktadır.



I. MEKANSAL HAREKETLİLİK
EN AZ BİR KERE EV DEĞİŞTİRDİK
Kaç kere ev değiştirdiniz?
Geçerli

Görülme Sıklığı

Geçerli Yüzde

Hep aynı evdeydim

327

40,9

1 kere değiştirdim

209

26,1

2 kere değiştirdim

112

14,0

3 kere değiştirdim

102

12,8

4 ve daha fazla kere değiştirdim

50

6,3

Total

800

100,0

Kayıp

6

Toplam

806

Ev değiştirme sıklığına baktığımızda, işçilerin %59,1’nin en az bir kere ev değiştirdiği görülmektedir.
Ev değiştirme sıklığı en çok Gebze ve Kartal şubelerinde görülürken, en az Sefaköy şubesindedir.

İŞE SERVİSLE GİDİYORUZ
İşe hangi araçla gidiyorsunuz?

Geçerli

Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Yaya olarak

25

3,1

Minibüsle

22

2,8

Otobüsle

35

4,4

Özel araba ile

18

2,3

Trenle

Kayıp

3

,4

Servisle

693

87,1

Toplam

796

100,0

Sistem

10

Toplam

806

İşçiler işe gidiş gelişlerinde genellikle servisleri kullanmaktadır. Servisten sonra en çok kullanılan
araç yüzde 4,4 ile otobüs olmaktadır. İşe yaya olarak gidip gelenlerin oranı yüzde 3,1 iken, minibüsle
gidenlerin oranı yüzde 2,8, özel araçla gidenlerin oranı ise yüzde 2,3’tür. Ulaşımda demiryolunu
kullananların oranı ise yalnızca binde 4 düzeyindedir.
İşe gidiş gelişlerde araç kullanımı şubelere göre farklılık göstermektedir. Gebze şubesi % 95’lik oran ile
servis kullanımının en yaygın olduğu şubedir. İstanbul şubelerinde yaya olarak işe gidip gelenlerin oranı
yüzde 10’un üzerinde görülmektedir. En çok otobüs kullanan işçiler ise yüzde 11 ile Bursa şubesine
bağlıdır. Özel aracı ile işe gidip gelen işçilerin oranın en yüksek olduğu şube yüzde 5,7 ile Kartal şubesidir.



KARADENİZ VE MARMARA BÖLGESİNDENİZ
Birleşik Metal İş üyesi metal işçilerinin ailelerinin geldikleri kökene baktığımızda, Karadenizlilerin
önemli bir ağırlığının olduğu görülüyor. Karadenizli işçilerin toplam içindeki payı yüzde 26 olurken
onu yüzde 23 ile Marmara, yüzde 16 ile İç Anadolu bölgesi takip ediyor. Metal işçileri içerisinde
Güneydoğu Anadoluların oranı ise yüzde 2 düzeyinde kalıyor.
Karadeniz kökenliler Kocaeli’nde yüzde 42, Gebze’de yüzde 40, İstanbul Sefaköy şubesinde ise yüzde
39 oranı ile metal işçileri arasında ciddi bir ağırlığa sahip. İç Anadolu kökenliler Eskişehir ve Kartal
şubelerinde yoğunlaşırken, Balkan kökenliler yüzde 18,5 ile Bursa ve yüzde 16,9 ile Trakya ve İstanbul
Avrupa yakasını kapsayan İstanbul Sefaköy şubesinde bulunuyor.
Doğu Anadoluların en yüksek sayıda olduğu şube ise yüzde 16,6 ile Gebze şubesi. Gebze şubeyi, yüzde
11 ile Kartal şube izliyor.

İŞE YARIM SAATTE GİDİYORUZ
Metal işçilerinin yüzde 4’ü işe giderken 1 saatten fazla zamanını yolda geçiriyor. Yarım saatten fazla
süreyi yolda geçirenlerin oranı yüzde 33. İşçilerin önemli bir kısmı ise işe 15 dakika ile 30 dakika
arasında ulaşıyor. İşe giderken 1 saatten fazla yol yapanların en yoğun olduğu bölge yüzde 11 ile
İstanbul Anadolu yakası. İzmir bölgesinde ise 45 dakika ve üzerinde işe gidenler yüzde 31 ile en yüksek
kesimi oluşturuyor.
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ARKADAŞLARIMIZLA MAHALLEDE GÖRÜŞÜYORUZ
İşçiler fabrika dışında en çok yüzde 33,6 ile mahalledeki mekanlarda biraraya geliyor. Evde aileleri
ile birlikte biraraya gelenlerin oranı ise yüzde 18,1. Şehir merkezinde randevulaşarak buluşanların
oranı yüzde 6,4 olurken, fabrika dışında işçi arkadaşları ile görüşmeyenlerin oranı yüzde 17,1’i
buluyor. Sendika ise yüzde 6,4’lük oranla işçilerin biraraya geldikleri mekanlardan. Köy yada hemşeri
derneğinde görüşenlerin oranı ise yüzde 3,1.
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İş arkadaşları ile fabrika dışında görüşmeyenlerin en yoğunlaştığı bölge yüzde 25 ile Kartal şube
olurken, söz konusu oranın en düşük olduğu bölge yüzde 6,9 ile İstanbul Sefaköy şubesi. Bursa da
işyeri dışında görüşmeyenlerin en düşük olduğu bölgelerden (yüzde 8,3)
Yaşlı işçiler genç işçilere göre iş dışında iş arkadaşları ile daha çok görüşürken (yüzde 84), 26-30 yaş
dilimi için bu oran yüzde 80 düzeyinde. 41 yaş ve üzeri işçiler evde aileleri ile (yüzde 25) diğer yaş
gruplarına göre daha çok görüşürken, 36-40 yaş dilimi yüzde 9,9 ile sendikada diğer yaş gruplarına
göre daha çok görüşüyor. 41 yaş üzeri grup için de sendikada görüşmek önem arz ediyor (yüzde 9).
Genç işçiler daha çok mahallede bir araya geliyor.
25 ve altı
Görüşme yeri
Sayı
%
İş dışında iş
arkadaşlarımla
görüşmüyorum
Evde ailelerimizle
görüşüyoruz
Mahallede
biraraya
geldiğimiz
mekanlar var
Sendikada
görüşüyoruz
Şehir merkezinde
randevulaşarak
görüşüyoruz
Köy, Hemşeri
derneğinde
görüşüyoruz
Diğer

26-30
Görüşme yeri
Sayı
%

31-35
Görüşme yeri
Sayı
%

36-40
Görüşme yeri
Sayı
%

41 ve üzeri
Görüşme yeri
Sayı
%

12

17,1%

39

19,4%

34

17,6%

25

16,6%

20

13,9%

5

7,1%

39

19,4%

30

15,5%

26

17,2%

36

25,0%

30

42,9%

71

35,3%

69

35,8%

48

31,8%

37

25,7%

4

5,7%

5

2,5%

12

6,2%

15

9,9%

13

9,0%

10

14,3%

22

10,9%

21

10,9%

12

7,9%

9

6,3%

2

2,9%

4

2,0%

8

4,1%

4

2,6%

6

4,2%

7

10,0%

21

10,4%

19

9,8%

21

13,9%

23

16,0%

KÖYLE BAĞIMIZ KOPUYOR
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Metal işçisinin 4’te1’i 15 yaşına kadar ki yaşamının büyük kısmını Büyükşehirde geçirirken, 3’te 1’i
köyde, 3’te 1’i de ilçede geçirmiş. Orta büyüklükte bir kentte büyüyenlerin oranı ise yüzde 9.
Yaşa göre dağılıma baktığımızda genç işler arasında köyde büyüyenlerin oranlarının hızla azaldığı
görülüyor. Yaşamının 15 yaşına kadar bölümünü köyde geçirenlerin oranı 41 ve üzeri yaş grubu için
Yüzde 49,4 olarak gerçekleşirken, bu oran 25 ve altı yaş grubu için yüzde 23,6’ya düşüyor. Buna
karşın Büyükşehirde büyüyenlerin oranı 25 ve altı yaş grubu için yüzde 33,3 olurken, 41 ve üzeri yaş
grubunda yüzde 15,6’da kalıyor. Bu da işçiler açısından genel profilde önemli bir değişikliğe işaret
ediyor.
25 ve altı

26-30

31-35

36-40

41 ve üzeri

Yaşamınızı 15
yaşınıza kadar
olan bölümünü
çoğunlukla
nerede
geçirdiniz?
Count
%

Yaşamınızı 15
yaşınıza kadar
olan bölümünü
çoğunlukla
nerede
geçirdiniz?
Count
%

Yaşamınızı 15
yaşınıza kadar
olan bölümünü
çoğunlukla
nerede
geçirdiniz?
Count
%

Yaşamınızı 15
yaşınıza kadar
olan bölümünü
çoğunlukla
nerede
geçirdiniz?
Count
%

Yaşamınızı 15
yaşınıza kadar
olan bölümünü
çoğunlukla
nerede
geçirdiniz?
Count
%

Köyde

17

23,6

52

25,1

63

31,0

57

36,1

76

49,4

İlçede
Orta
Büyüklükte
bir Kentte
Büyükşehirde

27

37,5

82

39,6

68

33,5

46

29,1

43

27,9

4

5,6

20

9,7

23

11,3

14

8,9

11

7,1

24

33,3

53

25,6

49

24,1

41

25,9

24

15,6

DOĞDUĞUMUZ KENTTEN UZAKTAYIZ
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İşçilerin çoğunluğu doğduğu şehrin dışında çalışıyor. Yaş grubu küçüldükçe doğduğu kente çalışanların
oranı artarken, yaş büyüdükçe doğduğu kentten uzak olanların oranı yükseliyor. Doğduğu kentten uzak
olanların en yüksek olduğu yer yüzde 70 ile Gebze iken, Ankara, Mersin, Gaziantep, Kırşehir vb.
Anadolu kentlerindeki fabrikalardaki işçiler genelde doğdukları kentte çalışıyor. Bu durum Gebze
bölgesinde sanayinin yoğunlaşması ve göçün etkisini gösteriyor. Çalıştığı şehirde doğmayanların
oranlarının yüksek olduğu diğer bölgeler İstanbul şubeleri, Kartal Şubesinde söz konusu oran yüzde
61,5, Sefaköy şubesinde ise yüzde 63. Bursa, Eskişehir, Kocaeli bölgesinde doğduğu yerde çalışan
işçilerin oranı ise yüksek.

ÇALIŞMAK İÇİN GÖÇ ETTİK
İşçilerin yüzde 52,7’lik önemli bir kısmı çalıştığı kente kendi iradesi ile çalışmak için gelmiş. Ailesinin
göçü yada iş değişikliği nedeni ile şehre gelenlerin oranı yüzde 37,2’yi buluyor. Okumak için geldiği
kente çalışanların oranı ise yüzde 3,6 düzeyinde.

2001 sonrasında çalıştığı şehre çalışmak amacı ile gelenlerin oranı yüzde 89,2 ile diğer dönemlerin
oldukça üzerinde. Söz konusu oran 1991-2000 döneminde çalıştığı kente gelenlerde yüzde 67,9, 19811990 döneminde ise yüzde 47,6 düzeyinde. 26-30 yaş grubu için 2001 sonrası kente geliş nedenlerinde
çalışmak için gelenlerin oranı yüzde 96,9 düzeyine ulaşıyor. 2001 yılı sonrasında çalışmak için kente
gelenlerin genç nüfusun oranındaki anlamlı artış, tarımdaki çözülme ile birlikte değerlendirilebilir.
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II. EKONOMİK VE SOSYAL YAPI
İKİNCİ KUŞAK İŞÇİYİZ
Her iki işçiden birinin baba mesleği işçi. Baba mesleği çiftçi olanların oranı yüzde 24,9 iken, memur
olanların oranı yüzde 11,4, Esnaf olanların oranı ise yüzde 9,3.

Yaş gruplarına göre baba mesleklerinin dağılımına baktığımızda ise yaş grubu gençleştikçe baba
mesleği işçi ve memur olanların sayısı ve oranı artıyor. 25 ve altı yaş grubunda baba mesleği işçi
olanların oranı yüzde 57,1, memur olanların oranı yüzde 15,7, toplamda ücretlilerin oranı 72,8 iken,
41 ve üzeri yaş grubu için bu oran işçi için yüzde 40,1, memur için yüzde 7,2, toplamda ücretliler için
yüzde 47,8 düzeyinde. Babası çiftçilik yapanların oranı 25 yaş ve altında yüzde 5,7 düzeyine düşerken,
41 yaş ve üzerinde yüzde 40,1 seviyesinde. Bu da tarımdaki çözülmenin ve işçileşme sürecinin etkisini
gözler önüne sunuyor.
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Şubelere göre baktığımızda ise ikinci kuşak işçilerin en yoğun olduğu bölge yüzde 59 ile Gebze iken
onu Yüzde 50,9 ile Kartal şube, yüzde 50,8 ile Kocaeli bölgesi, yüzde 50,1 ile Sefaköy şubesi izliyor.
Çiftçi kökenli aileden gelen işçilerin en fazla yoğunlaştığı bölge ise yüzde 36,9 ile Eskişehir-Bilecik
bölgesi. Memur ve esnaf kökenli aileden gelen işçilerin en fazla olduğu bölge yüzde 17,4’erlik oran ile
İzmir bölgesi olurken. İşçi kökenli aileden gelenlerin en az olduğu bölgede yüzde 37,2 ile yine İzmir
bölgesi oldu. Onu yüzde 40 ile Eskişehir, yüzde 41,5 ile Bursa bölgesi izliyor.

GENELLİKLE EVLİYİZ

İşçilerin yüzde 80,5’i evli iken, yüzde 18,2’si bekar, yüzde 1,3’ü ise boşanmış. 25 yaş altı işçilerde evli
olanların oranı yüzde 18,3 ile oldukça düşük. Buna karşın 26-30 yaş diliminde evli olanların oranı hızla
artarak yüzde 68,5’e yükseliyor. 36 yaş ve üzeri grupta evli olmayanların oranı ise neredeyse göz ardı
edilebilecek düzeyde.
25 ve altı

26-30

31-35

36-40

41 ve üzeri

Medeni
Durumunuz nedir?

Medeni
Durumunuz
nedir?

Medeni
Durumunuz
nedir?

Medeni
Durumunuz
nedir?

Medeni
Durumunuz
nedir?

Count

%

Count

%

Count

%

Count

%

Count

%

Evli

13

18,3%

139

68,5%

180

88,7%

152

96,2%

151

98,1%

Bekar

56

78,9%

61

30,0%

21

10,3%

4

2,5%

2

1,3%

2

2,8%

3

1,5%

2

1,0%

2

1,3%

1

,6%

Boşanmış
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5 YILDAN FAZLADIR EVLİYİZ

İşçilerin büyük bir kısmı 5 yılın üzerinde evli. Yeni evlilerin oranı ise yüzde 27 düzeyinde kalıyor. 0-2
yıl arasında evli olanların oranı ise yüzde 11,7 düzeyinde.

ANLAŞARAK EVLENİYORUZ
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İşçiler arasında görücü usulü giderek ağırlığını kaybediyor. Toplamda eşi ile anlaşarak evlenen işçilerin
oranı yüzde 67 olurken, görücü usulü ile evlenenlerin oranı yüzde 33. Yaş gruplarına baktığımızda 25
yaş altında görücü usulü evliliğin yüzde 7’lere düştüğü gözlemleniyor. 26-30 yaş grubunda bu oran
yüzde 28,6 iken, 31-35 yaş grubunda yüzde 29,2, 36-40 yaş grubunda yüzde 39,2, 41 yaş ve üzeri
grupta ise yüzde 37,3 olarak görünüyor. Bu durum görücü usulü evliliklerin işçi sınıfı içerisinde azalan
bir eğilim içinde olduğunu gösteriyor.

EŞLERİMİZ ÇALIŞMIYOR
Evli işçiler arasında eşi çalışanların oranı yanlıca yüzde 15 düzeyinde. Buna karşın eşi çalışmayanların
oranı yüzde 85 ile çok yüksek düzeylere ulaşmakta.
Evli olanlar arasında tek gelirle geçinenlerin oranı yüzde 76,3’e ulaşırken, bekar işçilerde bu oran
yüzde 19,2’de kalıyor. Bu da genç işçilerin düşük ücretleri nedeniyle aileleri ya da arkadaşları ile
beraber yaşadıklarını gösteriyor.
Haneye gelir getirenler kim sorusuna verilen yanıtlara göre yalnızca kendisinin geliri ile geçindiklerini
söyleyen işçilerin oranı yüzde 68,3. Babası ile birlikte eve gelir getirenlerin oranı yüzde 10,6 iken, eşi
ve kendisinin eve gelir getirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 9,8.
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25 ve altı yaş grubunda yalnızca kendi geliri ile geçinen işçilerin oranı yüzde 27,1 düzeyinde kalırken,
bu oran 26-30 yaş grubu için yüzde 61,4’e, 31-35 yaş grubu için yüzde 76,3’e, 36-40 yaş grubu için
yüzde 85,2 düzeyine çıkıyor. Eşi ile birlikte gelir getirenlerin oranı yüzde 13,6 ile en çok 31-35 yaş
grubunda iken, genç işçilerde bu oran daha düşük. 41 yaş ve üzeri grupta tek başına çalışıp gelir
getirenlerin oranı yüzde 67,3’e düşerken, çocukları ile birlikte gelir getirenlerin oranı yüzde 10,9.
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ÇOCUK SAHİBİYİZ

İşçilerin yüzde 36,8’i 2 çocuk sahibi iken, yüzde 26,3’ü tek çocuk sahibi. 3 ve üzeri çocuk sahibi işçi
sayısı ise yüzde 9,9. çocuğu olmayan işçilerin oranı yüzde 26,9. Evli işçilerin ise yüzde 48,9’u iki
çocuk sahibi. Tek çocuk sahibi evli işçilerin oranı ise yüzde 34,9.

YÜZDE 71’İMİZİN EVİ YOK
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İşçilerin önemli bir kısmı ailesinin evinde kalırken, yüzde 33,9’u kirada oturuyor. Kendi evi olan
işçilerin oranı ise yüzde 28,5. Bekar işçiler arasında kiracı olanların oranı yüzde 29,3 iken, ailesinin
evinde kalanların oranı yüzde 66 düzeyinde. Buna karşın evli işçilerin yüzde 34,8’i kirada. Ev sahibi
evli işçilerin oranı da yüzde 34,8.

200 İLE 400 YTL KİRA ÖDÜYORUZ

Kiradaki işçilerin yüzde 63,3’ü 201-400 YTL kira öderken, yüzde 20,9’u için bu miktar 0-200 YTL’dir.
401-600 YTL kira ödeyen işçilerin oranı ise yüzde 12,9, 600 YTL üzeri kira veren işçilerin oranı ise
yüzde 2,8 düzeyindedir.
400 YTL ve üzeri kira verenler yüzde 41,2’lik oranla en çok İstanbul Kartal şubesinde bulunurken,
İstanbul Sefaköy şubesi için bu oran yüzde 23,8’dir. İstanbul şubelerinden sonra en yüksek kira veren
işçilerin bulunduğu bölge yüzde 23,3’le Gebze’dir. Eskişehir şubesindeki işçilerde ise 0-200 YTL arası
kira ödeyenlerin oranı yüzde 60,6 düzeyindeyken, 400 YTL üzeri kira verenler hemen hemen yoktur.
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GENELLİKLE APARTMAN DAİRESİNDEYİZ

İşçilerin yüzde 51,1’i apartman dairesinde otururken, yüzde 32,4’ü müstakil iki katlı dairelerde
kalmaktadır. Müstakil tek katlı dairelerde oturanların oranı ise yüzde 8’dir. İstanbul şubelerinde
apartmanda oturanların oranı yüzde 65 düzeyindedir. Diğer şubelerde müstakil dairelerin oranı
yükselmektedir.

ODUN VE KÖMÜR SOBASI İLE ISINIYORUZ
İşçilerin yüzde 56,8’lik önemli bir kısmı odun ve kömür sobası ile ısınmaktadır. Onu yüzde 28,9 ile
doğalgaz ve kombi, yüzde 7,2 kalorifer, yüzde 6,3 ile elektrik izlemektedir.
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4 KİŞİ YAŞIYORUZ

İşçilerin evlerinde sürekli ikamet eden aile ferdi sayısı 4 olanların toplam içindeki payı yüzde 40,7
iken, 3 kişi olanların sayısı yüzde 27,6, 2 kişi olanların oranı ise yüzde 8. Bekarlar evlilere göre daha
kalabalık evlerde yaşıyor.

ÇEKİRDEK AİLEYİZ
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İşçi aileleri yüzde 69,5 oranında anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileler. Anne, baba, aile
büyüklerinden oluşan işçi ailelerinin oranı ise yüzde 7,9. Babaevinde yaşayan işçilerin oranı ise
yüzde14’ü buluyor. Bekar işçilerin yüzde 69,4’u ise baba evinde yaşıyor.

TELEVİZYON VAR, BULAŞIK MAKİNESİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ
Yüzde 97’mizin televizyon sahibi iken, yüzde 94’ümüzün otomatik çamaşır makinesi var.

Evinde bulaşık makinesi olan işçilerin oranı yüzde 45,8, buna karşın cep telefonu olan işçilerin oranı
yüzde 95 düzeyinde.
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BİLGİSAYAR HAYATIMIZA GİRDİ
İşçilerin bilgisayar kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Bilgisayarı olan işçilerin toplam içindeki oranı
yüzde 44, internet bağlantısı olanların oranı ise yüzde 35 düzeyine ulaşmış durumda.

Bilgisayar sahipliğinin en yaygın olduğu yaş grubu yüzde 49’luk oran ile 25 yaş ve altı olurken, 26-35
yaş grubu bilgisayar sahipliğinin yüzde 34’lük oran ile en düşük olduğu yaş grubu durumunda. 36-40
yaş grubunda bu oran yüzde 48 olurken, 41 ve üzeri yaş grubu yüzde 64’lük bilgisayar sahipliği ile
anlamlı bir orana sahip. Bunda ilgili yaş grubundaki işçilerin çocukları için bilgisayar almayı tercih
etmelerinin ve gelir düzeyinin daha yüksek olduğu bir grup olmalarının etkisi yüksek.

Bilgisayar sahipliğinin gelir düzeyi ile de sıkı bir ilişkisi var. Hanehalkı geliri 500 ile 900 YTL olanlarda
bilgisayara sahipliği yüzde 17,5, 900-1300 YTL olanlarda yüzde 34 düzeyinde kalırken, 2500 YTL
üzerinde gelire sahip olanlarda yüzde 75’e çıkıyor. 1300-2500 YTL arası hanehalkı gelirine sahip
ailelerde ise bu oran yüzde 55 ile 65 arasında seyrediyor. Üniversite ve yüksek okul mevzunlarında
bilgisayara kullanımı yüzde 50’yi gerçerken, ilkokul mezunu işçilerdeki oran yüzde 18,3’e düşüyor..
Bilgisayar sahiplerinin yüzde 79,2’si aynı zamanda internet hizmetinden de faydalanıyor. İnternet
kullanıcılarının toplam içindeki payı ise yüzde 34,9.
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YÜZDE 65’İMİZ ARABASIZ
Metal işçileri arasında otomobil sahipliği yüzde 35,5 düzeyinde. 25 yaş ve altı işçilerde arabası
olanların oranı yüzde 33 düzeyindeyken, söz konusu oranın en düşük olduğu yaş grubu 26-30. Buna
karşın otomobil sahipliğinin en fazla olduğu grup yüzde 53,3 ile 41 yaş ve üzeri işçiler. 25 yaş ve altı
yaş grubunda evli işçiler arasında otomobil sahipliği yüzde 7 düzeyinde gerçekleşirken, bekar işçilerde
bu oran yüzde 40’a ulaşıyor. Eşi çalışanlar, eşi çalışmayanlara göre daha fazla otomobil sahibi. Eşi
çalışanların yüzde 50’si araba sahibi. Tek başına yaşayanlar yüzde 19 ile araba sahibi olmak konusunda
en büyük soruna sahip olan kesim. Büyük ailede yaşıyor olmak araba sahibi olmak açısından bir
avantaj.
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III. EĞİTİM VE KÜLTÜR
MESLEK LİSESİ MEZUNUYUZ

Metal işçilerinin yüzde 44,2’si meslek lisesi mezunu. Yüksekokul ve üniversite mezunu işçilerin oranı
yüzde 8,2. İlkokul mezunu işçilerin oranı ise yüzde 23,8. Okula gitmeyen ve ilkokulu bitirmeyenlerin
oranı yüzde 1 iken, Ortaokul mezunlarının oranı yüzde 12,9, düz lise mezunlarının oranı yüzde 9,1.
25 yaş ve altı grubunda meslek lisesi mezunlarının oranı yüzde 63,4 düzeyine ulaşıyor. Bu yaş grubunda
yüksekokul mezunlarının oranı da yüzde 9,9 düzeyinde. İlkokul mezunlarının oranı ise yüzde 7. 2630 yaş grubunda ise meslek lisesi mezunları yüzde 47,8’lik oranla önemini koruyor. Onu yüzde 11,1
ile yüksekokul mezunları takip ediyor. 41 yaş üzeri grubunda ise ilkokul mezunları yüzde 37,4 ile
en büyük eğitim grubunu oluşturuyor. İkinci sırada yüzde 33,5 ile meslek lisesi mezunları geliyor.
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GÜNLÜK GAZETELERİ ARA SIRA OKUYORUZ
Metal işçisinin düzenli bir gazete okuma alışkanlığı yok. Hergün gazete okuyanların oranı yüzde 33,8,
Haftasonu gazete okuyanların oranı yüzde 11,9, Arasıra gazete okuyanların oranı ise yüzde 51,1. Hiçbir
zaman gazete okumayı tercih etmeyenlerin oranı ise yüzde 3,1.

Gazete okuma alışkanlığı da yaşa
alışkanlığına yaşlı işçilere göre daha
söyleyen işçilerin oranı yüzde 25
29, 31-35 yaş grubunda yüzde 34,

göre farklılık gösteriyor. Genç işçiler düzenli okuma
az sahipler. 25 yaş ve altında her gün gazete okuduğunu
düzeyindeyken, bu oran 26-30 yaş grubunda yüzde
36 ve üzeri yaş grubunda yüzde 39 olarak görülüyor.

En az düzenli gazete okuyan gelir dilimi ise yüzde 28 ile 500-900 YTL hane gelirine sahip işçiler. 1700
ve üzerinde hane gelirine sahip işçilerde ise gazete okuma alışkanlığı benzeşiyor. Bu gruptaki işçilerin
yarısından fazlası her gün düzenli bir gazete okuyor.
Metal işçilerinin öncelikli olarak okumayı tercih ettiği gazeteler yüzde 35 ile Hürriyet, Milliyet, Sabah,
Akşam, Vatan gibi popüler gazeteler. Bu gazete grubunu yüzde 29 ile Posta, Takvim, Güneş, Sözcü
vb. bulvar gazeteleri takip ediyor. Fanatik, Fotomaç gibi Spor gazeteleri yüzde 15 ile öncelikli olarak
okunmayı tercih edilen üçüncü gazete grubu. Zaman, Milli Gazete, Yeni Şafak gibi islami yanı ağır
basan gazete okuyucuları yüzde 6,3, Cumhuriyet, Evrensel, Birgün gibi solda tanımlanan gazete
okuyucularının oranı ise yüzde 5,7. Yeni Çağ, Ortadoğu, Tercüman gibi kendini radikal milliyetçi
olarak gören gazetelerin okuyucuları ise yüzde 1,7 düzeyinde.
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Bulvar gazeteleri yüzde 39,1, spor gazeteleri yüzde 25’lik okunma oranları ile 25 yaş ve altı için
öncelikli okunan gazetelerken, Popüler gazeteler yüzde 43 ile en çok 41 yaş üzeri gruba hitap ediyor.
Dinsel ve sol ağırlıklı gazetelerde bu yaş grubu açısından diğer gruplara göre yaklaşık yüzde 10’arlık
payları ile daha fazla tercih edilirken. Bu yaş grubu yüzde 9,1’lik oranla spor gazetelerine en az öncelik
veren kesim.
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HABER PROGRAMLARINI TERCİH EDİYORUZ

Üyelerimizn en çok tercih ettiği programlar haberler ve haber programları, onu yüzde 18,8 ile diziler,
yüzde 16,7 ile maçlar, yüzde 11,5 ile belgeseller takip ediyor. Magazin ve eğlence programları yüzde
3,2, dini programlar yüzde 2,8 izlenme payına sahip.
İşçiler arasında en sevilen dizi yüzde 40,9 ile Kurtlar Vadisi, onu yüzde 27,6 ile Avrupa Yakası izliyor.
Yaprak dökümü yüzde 8,6 ile 3. sırada yer alıyor.
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KÜLTÜREL FAALİYETLERİMİZ YOK DENECEK KADAR AZ
Metal İşçilerinin yüzde 62,6’sı son altı ay içinde hiç kitap okumazken, yüzde 30’u 1 ya da 2 tane
kitap okuduğunu belirtiyor. 3 ve üzerinde kitap okuyanların oranı ise yüzde 7,2. Son 6 ayda sinemaya
gidenlerin oranı yüzde 28,3 iken, Tiyatroya gidenlerin oranı yalnızca yüzde 6,3.

DİNİMİZE BAĞLIYIZ

İşçilerin yüzde 9,2’si dini vecibelerinin hepsini yerini getirdiğini söylerken, yüzde 24,2’si olabildiğince
sık yerine getirdiğini söylüyor, arasıra yerine getirenlerin oranı yüzde 45,2. İnanan ama dini vecibelerini
yerine getirmeyenlerin oranı yüzde 12,4 iken, dinle pek ilgisinin olmadığını söyleyenler yüzde 4,1.
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IV. GELİR DURUMU
YOKSULLUK SINIRININ ALTINDAYIZ

Üyelerimiz arasında aylık geliri 900 YTL’ye kadar olanların oranı yüzde 57. Buna karşın 1700 YTL ve
üzeri gelire sahip olan işçilerin oranı yüzde 4,3. İkinci en büyük gelir dilimi 901-1300 YTL arası gelire
sahip olanlar. 1301-1700 YTL arası gelire sahip olanların ise oranı yüzde 12,3 düzeyinde.
En düşük gelir grubundaki işçiler (900 YTL’ye kadar) , yüzde 76’lık oran ile istanbul Safaköy
şubesindeyken, 1300 YTL ve üzeri gelire sahip işçiler yüzde 17,6 ile İzmir’de bulunuyor. 901-1300
YTL gelire sahip işçiler ise yüzde 46,7 ile Kocaeli bölgesinde bulunuyor. 900 YTL üzeri gelire sahip
işçilerin en yoğun olduğu bölge yüzde 60 ile Kocaeli bölgesi olurken onu yüzde 56 ile İstanbul Kartal
bölgesi ve yüzde 54 ile Bursa bölgesi oluşturuyor.
25 yaş ve altı yaş grubunda 900 YTL ve altında ücret alan işçilerin oranı yüzde 95,8 iken, 26-30 yaş
grubunda yüzde 81,6, 31-35 yaş grubunda yüzde 49, 36-40 yaş grubunda yüzde 40, 41 ve üzeri yaş
grubunda yüzde 31 düzeyinde. 41 yaş ve üzeri işçilerin Yüzde 45’i 1300 YTL ve üzeri gelire sahip.
Buna karşın 36-40 yaş grubunda bu oran yüzde 22, 31-35 yaş grubunda yüzde 13, 26-30 yaş grubunda
yüzde 2,9. 25 yaş ve altı yaş grubunda 1300 YTL ve üzeri gelire sahip olan yok denecek kadar az.
Gelir getiren diğer aile fertleri, kira vb. gelirlerle birlikte işçinin hanesine giren gelir yüzde 67 ile 1300
YTL’nin altında kalıyor. 900 YTL ve altında hanehalkı gelirine sahip olan işçiler yüne yüzde 40,1 ile
en büyük grubu oluşturuyor. Bu grubu yüzde 27,2 ile 901-1300 YTL hanehalkı gelirine sahip işçiler
izliyor. 1301-1700 YTL hanehalkı gelirine sahip olan işçilerin oranı yüzde 18,1 iken, 1700 ve üzeri
hanehalkı gelirine sahip olanların oranı yüzde14,5.
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Köyle bağımız azalsa da var

Köyde gelir getiren toprağı olan işçilerin oranı yüzde 14,6 düzeyinde. Köyde gelir getiren toprağa
sahip olan işçilerin yüzde 50’sinin babası çiftçi, babası işçi olanların oranı ise yüzde 34. Topraktan
geliri olanların en az olduğu bölge yüzde 10 ile İzmir ve Gebze bölgeleri olurken, Topraktan geliri olan
işçilerin en çok olduğu bölge yüzde 26,9 ile Bursa, yüzde 25,5 ile Kocaeli. Bu bölgeleri yüzde 22 ile
Trakya bölgesini kapsayan İstanbul Sefaköy şubesine bağlı işçiler takip ediyor. Köyden erzak temin
eden işçilerin oranı ise yüzde 25 düzeyinde. Kartal bölgesindeki işçiler arasında köyden erzak temin
edenlerin oranı yüzde 44,7 iken, Bursa’da yüzde 42, Kocaelinde ise yüzde 39,4. Köyde büyüyenlerde
bu oran yüzde 40 düzeyinde.

TASARRUF YAPAMIYORUZ
İşçilerin sadece yüzde 13,6’sı aldığı ücretle tasarruf yapabiliyor. Eşi çalışanlar, ev sahibi olanlar ve
topraktan geliri olanlarda tasarruf yapabilme oranı daha fazla. Ev sahibi olanlarda tasarruf yapabilen
işçilerin oranı yüzde 23,9, kiracı olanlarda ise yüzde 6,6. Eşi çalışanlarda tasarruf yapabilenlerin oranı
yüzde 22, eşi çalışmayanlarda yüzde 12. Topraktan geliri olanlarda ise tasarruf yapabilen işçilerin
oranı yüzde 18 iken, topraktan geliri olmayanlarda bu oranı yüzde 11.

Yüzde 81 borçluyuz
Metal işçilerinin sadece yüzde 19’unun borcu yok. İşçilerin Yüzde 6,1’inin konut kredisi, yüzde
5,2’sinin araba, yüzde 25,9’nun tüketici kredisi, 41,2’sinin ise kişisel borcu var. Kredi kartı borcu
olanların oranı ise yüzde 36,7.
33

Metal işçilerinin yüzde 77’si kredi kartı sahibi, 25 yaş ve altı işçilerde kredi kartı kullanım oranı yüzde
54,4 iken, yaş grubu ilerledikçe kredi kartı kullanım oranı artıyor. 26-30 yaş grubunda kredi kartı
kullanımı yüzde 73,4, 31-35 yaş grubunda yüzde79,4, 36-40 yaş grubunda yüzde 80,3 ve 41 ve üzeri
yaş grubunda yüzde 82,9.
Kredi kartı kullanan işçilerin yüzde 58’i kredi kartı borcunu son ödeme tarihinden önce mutlaka ödüyor.
Yüzde 24’ü arasıra son ödeme tarihini kaçırırıken, sıklıkla son ödeme tarihini kaçıranların oranı yüzde
yüzde 3,9. Buna karşın işçilerin yüzde 12,6’sı asgari limit ödüyor. Yüzde 0,9’u borcunu ödeyemediği
için kullanamadığı kart sahibi, yüzde 0,2’si ise kredi kartı borcundan dolayı icra takibinde.

Yaş ilerledikçe hassasiyet, gelir azaldıkça ödeme güçlüğü artıyor
Son ödeme tarihinden önce mutlaka kredi kartı borcunu ödeyen işçilerin oranının en yüksek olduğu
yaş grubu 41 ve üzeri. Bu yaş grubundakilerin yüzde 75’i son ödeme tarihinden önce mutlaka kredi
kartı borçlarını kapatıyorlar. Diğer yaş gruplarında bu oran yüzde 50-60 arasında. Ara sıra son ödeme
tarihini kaçıranların ağırlıkta olduğu yaş grubu ise yüzde 30 ile 31-35 yaş grubu oluşturuyor. 26-30
yaş grubu sıklıkla son ödeme tarihini kaçıranlar arasında öne çıkarken, asgari limit ödeyenlerin en
kalabalık olduğu yaş grubu yüzde 17 ile 25 yaş ve altı.
2100 YTL ve üzeri gelire sahip olanların hemen hemen hepsi kredi kartı borcunu zamanında öderken,
bu oran 900 YTL ve altı gelire sahip olanlarda yüzde 49’a düşüyor. Asgari limit ödeyenler ise en çok
900 YTL ve altı gelire sahip olanlarda görülüyor. Arasıra son ödeme tarihini kaçıranlarla, sıklıkla son
ödeme tarihini kaçıranlar da gelir artıkça azalıyor.
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V. KİMLİK
KENDİMİZİ SINIFIMIZA GÖRE TANIMLIYORUZ

Kendini işçi sınıfı mensubiyeti üzerinden tanımlayanların metal işçileri içerisindeki oranı yüzde 43,
dine göre tanımlayanların oranı yüzde 24,3, etnik kimliğine göre tanımlayanların oranı yüzde 18,8,
doğduğu yere göre tanımlayanların oranı yüzde 11,8, mezhebine göre tanımlayanların oranı yüzde 2,1.
Ailesinin geldiği bölgeye göre kendini sınıfsal olarak tanılayanların en yüksek olduğu yer yüzde 51,78 ile
Ege Bölgesi. Onu yüzde 51,4 ile Doğu Anadolu bölgesi izliyor. Sınıfsal olarak kendini tanımlayanların
köken olarak en düşük olduğu yer yüzde 36,4 ile Karadeniz. Kendini dine göre tanımlayanlar
Karadenizliler arasında yüzde 31,5 onu yüzde 31,3 ile Güneydoğu kökenliler izliyor. Kendini dine göre
tanımlayanların oranının en düşük olduğu işçiler yüzde 10 ile balkan kökenliler. Kendini etnik kimliği
ile tanımlayanların oransal olarak en yüksek olduğu bölge yüzde 31,3 ile Güneydoğu Anadolulular. Bu
bölgeyi yüzde 26,8 ile Balkan kökenliler izliyor. Ege bölgesi yüzde 12,3 ile kendini etnik kimliğine
göre tanımlayanların en düşük olduğu bölge.
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GALATASARAY VE FENERBAHÇEYİ TUTUYORUZ

Metal işçileri arasında en çok destek bulan takım yüzde 32 ile Galatasarayken, Fenerbahçelilerin
oranı yüzde 31,1. Beşiktaşlıların oranı yüzde 17,8 iken, Trabzon taraftarı olanların oranı yüzde 5,3
düzeyinde.

Eskişehir Hariç Fenerbahçe
Bölgelere göre taraftar oranlarına bakıldığında Galatasaray Eskişehir bölgesinde sağladığı ağırlıkla en
çok taraftar kitlesine sahip takım olma özelliğini kazanıyor. Diğer bölgelerde ise Fenerbahçe’nin ağırlığı
daha fazla. İşçi kenti Gebze bölgesinde Fenerbahçeli işçilerin oranı yüzde 32,1 iken, Galatasaraylıların
oranı yüzde 31,4. Beşiktaşlıların oranı yüzde 16,4, Trabzonsporlular yüzde 7,8.
Bursa bölgesinde de Fenerbahçenin yüzde 29,4 ile üstünlüğü var. Onu yüzde 25,7 ile Galatasaray
izliyor. Bursaspor ve diğer klüp taraftarlarının oranı yüzde 15,6 düzeyinde. Bursaspor taraftarıyla
yıldızı barışmayan Beşiktaş’ta bölgede yüzde 20,2 ile önemli bir taraftar topluluğuna sahip.
Mersin, Ankara, Gaziantep, Kırşehir gibi Anadolu kentlerini temsil eden Anadolu bölgesinde ise
ağırlık yüzde 34,7 ile Fenerbahçedeyken, onu yüzde 31,9 oranı ile Galatasaraylı işçiler takip ediyor,
Beşiktaşlıların oranı yüzde 22,2.
İstanbul Anadolu yakasında yüzde 33,3 ile Fenerbahçe, Galatasaray’ın yüzde 31,9’luk oranının
üstündeyken, yüzde 25,5 ile en çok Beşiktaşlı işçinin bulunduğu bölge de burası. İstanbul Avrupa
yakası ve Trakya bölgesinde ise Fenerbahçe ve Galatasaray yüzde 31’lik paya sahip. Beşiktaş taraftarı
yüzde 20,7. Tarbzonsporluların oranı ise yüzde 8,6.
Sonucu etkileyen bölge olan Bilecik-Eskişehir bölgesindeki işçilerin yarısı Galatasaraylı,
Fenerbahçelilerin oranı yüzde 20, Beşiktaşlıların oranı yüzde 12,3. Eskişehirspor ve diğer takımların
oranı ise yüzde 4,6. Onları yüzde 3,1 ile Trabzonsporlular takip ediyor.
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İzmir yüzde 36,5’lik oranla en çok Fenerbahçe taraftarına sahip bölge. Fenerbahçeyi yüzde 35,3 ile
Galatasaray izliyor. Beşiktaş yüzde 16,5. Trabzonspor ise yüzde 1,2 düzeyinde kalıyor.
Trabzonsporluların en yoğun olduğu bölge yüzde 10 ile Kocaeli-Adapazarı bölgesi.Bu bölgede de
Fenerbahçe yüzde 28,3 oran ile en kalabalık işçi kitlesinden taraftara sahip takım. Galatasaraylıların
oranı yüzde 26,7. Beşiktaşlıların oranı ise Yüzde 13,3.

GENÇ İşçiler Galatasaray, Yaşlılar Fenerbahçe
25 yaş ve altı işçilerde Galatasaraylı taraftarların oranı yüzde 41,4 düzeyine ulaşırken, Beşiktaş yüzde
21,4 ile ikinci, Fenerbahçe ise yüzde 17,1 ile üçüncü durumda. Bu yaş grubunda Trabzonspor taraftarı
oranı ise yüzde 4,3. 26-30 yaş grubunda da Galatasaray üstünlüğünü koruyor bu gruptaki işçilerin
yüzde 32,8’i Galatasaraylıyken, Fenerbahçelilerin oranı yüzde 30,9. Beşiktaşlılar ise yüzde 20,1. 3135 yaş grubunda ise Fenerbahçe yüzde 33,8 ile üstün durumda. Galatasaray bu yaş grubunda yüzde
28,4’lük bir taraftar kitlesine sahip. Beşiktaş yüzde 19,1’lik orana sahip. Trabzonsporluların en yoğun
olduğu yaş grubu yüzde 8,9’la 36-40 yaş grubu. Bu grup yüzde 10,8’lik oranla Beşiktaşlı taraftar
oranının en az olduğu grup. Fenerbahçe bu grupta da yüzde 33,8 ile en çok taraftara sahip takım. Onu
yüzde 33,1 ile Galatasaray takip ediyor.
41 ve üzeri işçilerde Fenerbahçelilerin oranı yüzde 32,9 iken, Galatasaraylılar yüzde 30,9, Beşiktaşlılar
yüzde 16,4 orana sahip.

Karadenizlilerde Cimbom Önde
Ailenin geldiği bölgeye baktığımızda Karadeniz kökenlilerin Fenerbahçe’ye desteği yüzde 23
düzeyinde kalıyor. Galatasaray’a destek yüzde 30,5. Trabzonspor taraftarı oranı ise yüzde 16. Onu
Beşiktaş yüzde 14,5 ile izliyor. Marmara bölgesi kökenli işçilerde Fenerbahçe yüzde 35,5 ile oldukça
fazla. Galatasaray yüzde 28,4, Beşiktaş yüzde 24,3 destek buluyor.
Galatasaray Doğu Anadolu bölgesinde yüzde 35 ve İç Anadolu bölgesinde yaklaşık yüzde 37’lik
taraftara sahip. Fenerbahçelilerin Akdeniz kökenli işçilerde ağırlığı ise yüzde 45. Ege bölgesi kökenli
işçiler de ise Fenerbahçe’ye destek yüzde 37.
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VI. ÇALIŞMA YAŞAMI
İŞ BULURKEN ARKADAŞ-AKRABA ETKİLİ

İşçiler, en çok akrabaları ve arkadaşları dolayımı ile iş bulabiliyor. Metal işçilerinin yüzde 40,7’si
arkadaşları, yüzde 28,5’i akrabaları üzerinden iş bulmuş. 3. sırada yüzde 7,5 ile duyuru ile iş bulanlar
bulunuyor. Babasının çalıştığı iş yerinde çalışan işçilerin oranı yüzde 5,5. İş ve işçi bulma kurumu
üzerinden iş bulan işçilerin oranı ise sadece yüzde 3,3 düzeyinde.
Duyuru ve ilan yolu ile iş bulanların en çok olduğu kesim yüzde 11,1 ile Ege Bölgesi kökenliler.
Bu yol ile iş bulanların en az olduğu kesim ise yüzde 2,5 ile Doğu Anadolular. Arkadaşları aracılığı
ile iş bulanlar arasında Güneydoğu kökenliler yüzde 58,8’lik oranla öne çıkarken, onu yüzde 44,7
ile Karadeniz kökenliler izliyor. Söz konusu oranın en düşük olduğu kesim 25,4 ile Ege kökenliler.
Akrabaları üzerinden iş bulanların en kalabalık olduğu kesim ise yüzde 36,9 ile Akdeniz kökenliler.
Balkan kökenli işçiler arasında babasının işinde çalışanların oranı yüzde 18,2 ile dikkat çekiyor.
Akraba üzerinden iş bulmanın en yaygın olduğu bölge yüzde 33,4 ile Gebze bölgesi iken, İstanbul
Avrupa yakası ve Trakyayı kapsayan bölgede arkadaşları aracılığıyla iş bulanların oranı yüzde 63,8.
Kocaeli bölgesi duyuru ve ilan yoluyla iş bulanları yüzde 20 ile en yüksek olduğu bölge. İş ve işçi
bulma kurumu en çok İç Anadolu kentlerinde etkili. Bu bölgelerde iş ve işçi bulma kurumu üzerinden
iş bulan işçilerin oranı yüzde 7,2.
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KIDEMLİ İŞÇİYİZ

Metal işçilerinin yüzde 51,3’ü 6 yıl ve üzeri bir süredir aynı işte çalışırken, 2 yıl ve altında süre ile
çalışan işçilerin oranı yüzde 20 düzeyinde. 2-6 yıl arasında çalışanların oranı ise yüzde 29.
Kıdemli işçiler daha en çok yüzde 62,7 ile İstanbul Anadolu yakası, yüzde 60,2 ile Bursa bölgesinde
bulunurken, İstanbul Avrupa yakası ve Trakya bölgesinde bu oran yüzde 39,7 ile en düşük düzeyinde.

EN AZ BİR KERE İŞ DEĞİŞTİRDİK
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Araştırmaya göre üyelerimiz arasında en az 1 kere iş değiştirenlerin oranı yüzde 95,2 düzeyinde. Hep
aynı işte çalışanların oranı ise yüzde 4,8. En az 3 kere iş değiştirenlerin oranı ise yüzde 48,1. İlk
başladığı işte çalışanların oranı 25 yaş altı işçilerde yüzde 14 düzeyindeyken, 26-30 yaş grubunda
neredeyse yok denecek kadar az. Buna karşın bu yaş diliminden sonraki yaş grupları için giderek
yükseliyor. 31-35 yaş için bu oran yüzde 3,3, 36-40 yaş için yüzde 5,7, 41 ve üzeri yaş grubu için
yüzde7,8. Bu durum istihdam yapısındaki esnekleşmenin sonucu olarak değerlendirilebilir.

SANAYİ İŞÇİSİ KÖKENLİYİZ,
İŞ DEĞİŞTİRDİKÇE İŞYERİMİZ BÜYÜYOR

İşçilerin yüzde 68’lik kesimi daha önce sanayi kesiminde çalışırken, yüzde 13,3’ü Hizmet, yüzde 5,4’ü
inşaat sektörü kökenli. Daha önce tarım sektöründe çalışan işçilerin oranı ise yüzde 4,8 düzeyinde.
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Üyelerimizin yüzde 66’sının daha önce çalıştıkları işyerleri, şimdi çalıştıkları işyerlerine göre daha
küçük. Buna karşın önceden daha büyük işyerinde çalışanlarının oranı yalnızca yüzde 20,3 düzeyinde.
İşletme ölçeği değişmeyen işçilerin oranı ise yüzde 13,7.

KAYITDIŞI YANI BAŞIMIZDA
Üyelerimizin yüzde 46,7’si daha önce kayıtdışı çalışma deneyimi yaşamış. 1 yıl ve üzeri kayıtdışı
çalışma deneyimine sahip olan işçilerin oranı kayıtdışı çalışanlar arasında yüzde 51,5. 2 yılı aşkın süre
ile kayıtdışı çalışanların oranı ise yüzde 22,8 gibi yüksek bir düzeyde.
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İKİ İŞÇİDEN BİRİ İŞSİZ KALMIŞ

Üyelerimizin yüzde 50,3’ü en az bir kere işsiz kalmış. 25 yaş altı işçilerde işsizlik oranı yüzde 40,8
iken, aynı oran 41 yaş ve üzeri işçilerde yüzde 40,1 düzeyinde. Genç işçilerin çalışma deneyimlerinin
kısalığına rağmen, göreli olarak yaşlı işçilere göre daha fazla işsiz kalma deneyimi yaşamaları, iş
güvencesinin genç kuşaklar açısından daha az ve iş bulmanın daha zor olduğu anlamına geliyor. 26-40
yaş arasındaki gelir grupları için işsiz kalanların oranı yüzde 52,3 ile 55,4 aralığında.
İşsiz kalma oranın en yüksek olduğu bölge yüzde 60 ile Kocaeli iken, onu İzmir, Gebze ve Eskişehir
izliyor. İşsiz kalma oranın en düşük olduğu bölge ise İstanbul bölgesi. Trakya’yı da kapsayan İstanbul
Avrupa yakasında işsiz kalanların oranı yüzde 32,1 düzeyinde.

İşsiz kalanları yüzde 40,3’ü 1 kere işsiz kalmışken, 2 kere işsiz kalanların oranı yüzde 38,5. 3 ve daha
fazla kere işsiz kalanlar ise işsiz kalan işçiler içinde yüzde 21,2’lik bir paya sahip.
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İşsiz kalanların hemen hemen yarısı (yüzde 49,1) en fazla 1-6 aylık kısa süreli işsizlik yaşamış, en uzun
işsiz kaldığı süre 7-12 ay arası olan işçilerin oranı ise yüzde 21. 1 yıl ve üstünde işsiz kalanların oranı
29,2 düzeyinde.

İŞYERİNDE GÖREVİMİZ DÜZ İŞÇİ

Araştırmanın sonuçlarına göre metal sektöründe sendika üyesi işçilerin yüzde 81’i düz işçi iken, yüzde
8,8’i kalfa, yüzde 7,7’si Usta-Kısım şefi, yüzde 1,7’si Ustabaşı-Atölye şefi, yüzde 0,8’i ise çırak.
Ustabaşılar 41 yaş ve üzeri işçi grubunda yüzde 21,4’lük bir orana sahip. Kalfalarla birlikte bu yaş
grubunda düz işçi dışında kalan işçilerin oranı yüzde 31,4. 25 yaş altı işçilerde ise ustabaşı hemen
hemen yokken, Kalfaların oranı yüzde 5,7.
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3 İŞÇİDEN BİRİ TAŞERONDA ÇALIŞMIŞ
Araştırmanın sonuçlarına göre daha önce taşeron bir firmada çalışan işçilerin oranı yüzde 33 düzeyinde.
Çalışmayanların oranı ise yüzde 67.

Taşeron firmada çalışan işçilerin yüzde 46,8’lik kesimi, 1 yıl ve daha az süre ile ilgili firmada bulunurken,
1 yıl ve üzeri sürede taşeronda çalışanların oranı yüzde 53,2. İşçilerin yüzde 26,4’lük bir kesimin 2 yılı
aşan taşeron çalışma deneyimi var.
Taşerondan ana firmaya geçiş yüzde 47,1 oranda iş değişikliği ile mümkün olurken, sendika dolayımı
ile taşeronun son bulması yüzde 21 düzeyinde. İşyerinin yeniden yapılanmaya gitmesi ile taşeronun
son bulmasının görülme sıklığı ise yüzde 11,4.

EN ÖNEMLİ SORUN EMEKLİLİK YAŞI
Metal işçilerinin çalışma yaşamında gördükleri en önemli sorun, yüzde 27,6 ile emeklilik yaşının
yükseltilmesi. İş güvencesi yüzde 23,2 ile ikinci sırada, ücret düşüklüğü ise yüzde 22,40 ile 3. sırada.
Sendikaların güçsüzlüğü yüzde 9,45 ile 4., işsizlik yüzde 7,69 5. sırada. Genç işçiler arasında emeklilik
yaşının yükseltilmesi yüzde 30,2 ile en önemli sorun olurken, 26-30 yaş grubu yüzde 35 ile ücret
düşüklüğünü önemsiyor. 31-35 yaş grubu için ise iş güvencesi yüzde 27,7 ile en öncelikli sorun
durumunda.
Sizce çalışma yaşamındaki en öncelikli sorun nedir?
Emeklilik yaşının yükseltilmesi
202
İş güvencesi
172

27,26
23,21

Ücret düşüklüğü
Sendikaların güçsüzlüğü
İşsizlik
Yasal düzenlemelerin yetersizliği
Sosyal sigorta yetersizliği
Diğer

22,40
9,45
7,69
7,02
2,29
0,67

166
70
57
52
17
5
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VII. SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜK
BİRLEŞİK METAL İLK DENEYİM

İşçilerin yüzde 82,1’i Birleşik Metal-İş’ten önce başka bir sendikaya üye olmamış daha önce sendika
üyesi olanların yüzde 46,5’i Türk Metal Sen, yüzde 10,5’i Çelik-İş, yüzde 7,9’u Petrol-İş ve yine yüzde
7,9’u Teksif üyeliği yapmış.

SENDİKA DIŞI ÖRGÜTLÜLÜK ZAYIF
Sendika üyesi işçilerin yüzde 81,3’ü başka herhangi bir kuruma üye değil. Dernek ve/veya Vakıf üyesi
olanların oranı yüzde 10,2, siyasi parti üyesi olanların oranı yüzde 8,5.
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Genç işçilerin yüzde 92,1’i sendika dışında herhangi bir kurum üyesi değil. Buna karşın 41 yaş ve üstü
işçilerde bu oran yüzde 78,6.
25 ve altı
Sendika
dışında üyesi
olduğunuz
herhangi bir
kurum var mı?
Count
Üye değilim
Siyasi partiye üyeyim
Dernek ve vakıf
üyesiyim

%

26-30

31-35

Sendika
dışında üyesi
olduğunuz
herhangi bir
kurum var
mı?
Count
%

Sendika
dışında üyesi
olduğunuz
herhangi bir
kurum var mı?
Count

%

36-40

41 ve üzeri

Sendika
dışında üyesi
olduğunuz
herhangi bir
kurum var
mı?
Count
%

Sendika
dışında üyesi
olduğunuz
herhangi bir
kurum var
mı?
Count
%

58

92,1

160

82,9

155

79,1

121

79,6

114

78,6

2

3,2

18

9,3

19

9,7

12

7,9

13

9,0

3

4,8

15

7,8

22

11,2

19

12,5

18

12,4

EYLEMLERE KATILAN İŞÇİLERİN ORANI DÜŞÜK

Sendika üyesi işçilerin en çok katılm gösterdikleri eylem fazla mesai yapmama eylemi, DİSK’le ilgili
herhangi bir eyleme katılan işçilerin oranı yüzde 44, servislerden fabrikalara inip yürüme eylemine
katılan işçilerin oranı ise yüzde 43 düzeyinde. 1 Mayıs işçi bayramına katılan işçilerin oranı da yüzde
27 düzeyinde. İşçilerin genelde bir grev deneyimleri yok. Grev yaşamış işçilerin oranı toplam içinde
yüzde 18. İşçiler işçi hakları dışında diğer toplumsal eylemlere pek katılım göstermiyor. Herhangi bir
sendika dışı eyleme katılan işçilerin oranı yüzde 16 düzeyinde kalıyor.
1 Mayıs’a en çok katılan işçiler yüzde 41’lik oranla İstanbul Anadolu yakasında örgütlü olan İstanbul
Kartal şubesi iken, onu yüzde 32 ile Gebze bölgesi izliyor. Kocaeli bölgesi işçileri yüzde 30, Bursa
yüzde 28,9 katılıma sahip. 1 Mayıs’a en az katınla işçinin bulunduğu bölge ise yüzde 14,1 ile İzmir.
Eskişehir bölgesinde yüzde 25, İstanbul Avrupa yakasında yüzde19,6, Anadolu şubesinde yüzde 15,6
bugüne kadar en az bir kere 1 Mayıs’a katılmış işçi bulunuyor. 25 yaş altı işçilerde bu oran yüzde 8,1
iken, 41 ve üzeri yaş grubunda bu oran yüzde 37,6.
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Bugüne kadar en az 1 kere Greve katılmış olan işçilerin oranı 25 yaş ve altı için yüzde 4,8 iken, 26-30
yaş grubunda yüzde 9,8, 31-35 yaş grubunda yüzde 10,6, 36-40 yaş grubu için yüzde 16,3, 41 ve üzeri
yaş grubunda yüzde 47.

Greve katılım oranının en az olduğu bölge yüzde 5 ile İstanbul 2 nolu şube iken, en yüksek katılımın
olduğu yer yüzde 38 ile Bursa. Bursa’yı yüzde 22 ile Kocaeli, yüzde 22 İstanbul 1 nolu şube, yüzde 20 ile
İzmir şube izliyor. Gebze’de greve katılmış işçi oranı yüzde 15 iken, Eskişehir’de yüzde 9 düzeyinde.

GENEL MERKEZ ÇALIŞMALARINDAN MEMNUNUZ

Genel merkez çalışmalarından memnun olan üyelerin oranı yüzde 56,7 iken, memnuniyetsiz olanların
oranı yüzde 43,3.
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ŞUBELERDEN MEMNUNİYET YÜZDE 62

İşçilerin yüzde 62,4’ü şube çalışmalarından memnun. Memnun olmayanların oranı ise yüzde 37,6
düzeyinde.

SENDİKAL EĞİTİMLERE KATILIM

Sendika üyelerimizin yüzde 73,4’ü herhangi bir eğitime katılmazken, yüzde 20,4’ü genç işçi eğitimine,
yüzde 4,2’si temsilci eğitimine, binde 3’ü uluslar arası eğitime, yüzde 1,5’i ise temsilci yada genç
işçi eğitimi ile birlikte uluslar arası eğitime katılmıştır. Birden fazla eğitime katılanlar dağıtıldığında,
genç işçi eğitimine katılanların oranı 21,5, temsilci eğitimine katılan yüzde 6, uluslararası eğitime
katılanların oranı yüzde 1,8’dir.
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POLİTİKA VE SENDİKALAR

Üyelerimizin yüzde 63,2’si sendikaların, işçi haklarını korumak için politika ile de ilgilenmesine
karşı çıkarken, yüzde 36,8’i ilgilenmesi gerektiği düşüncesinde. Sendikal eğitimlere katılan işçiler,
katılmayanlara göre daha fazla oranda sendikaların politika ile ilgilenmesi gerektiğini düşünüyor.
Sendikal eğitimlere katılmayanlarda, sendikaların politika ile ilgilenmemesi gerektiğini söyleyenlerin
oranı yüzde 68,2 düzeyinde. Genç işçi eğitimine katılanlarda bu oran yüzde 57,1’e düşerken, temsilci
eğitimine katılanlarda yüzde 44,8 düzeyinde gerçekleşiyor. Dolayısı ile temsilci eğitimine katılanlar
arasında sendikaların işçi haklarını korumak için politika ile de uğraşması fikri daha fazla taraftar
buluyor.

SENDİKAMIZ YAYINLARI BEĞENİLİYOR
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Araştırmaya katılan üyeler arasında, en çok beğenilen sendikal faaliyet yayın faaliyeti. Üyelerin
yüzde 48’i sendikanın yayınlarını beğendiğini ifade ederken, en çok beğenilen faaliyetlerde ikinci
sıraya Gönen tesisleri yerleşti. Gönen tesislerini yüzde 17 ile kültürel, sosyal faaliyetler yüzde 16 ile
araştırmalar, yüzde 14 ile hukuk çalışmaları, yüzde 11 ile uluslar arası ilişkiler takip etti.
Sendikal faaliyetlerinin bu biçimde değerlendirilmesinde görülen faaliyetlerin daha çok benimsenmesi,
doğrudan işçiyi etkileyen ya da göremediği faaliyetlerin ise beğenilen faaliyetler içinde tercih edilmesi
etkili oldu.

YÜZDE 35 İNTERNET SİTESİNİ TAKİP EDİYOR

Üyelerimizin yüzde 64,1’i internet sitemizi takip etmezken, yüzde 20,7’si arasıra, yüzde 9,7’si ayda
birkaç kez, yüzde 4,6’sı haftada 1-2, binde 8’i ise hergün internet sitesini izliyor.
Evinde internet bağlantısı olanların ise yarısı sendikanın sitesine giriyor. 25 yaş altı işçilerde de internet
sitesini takip etme oranı yüzde 50,8 düzeyinde. Çok seyrek olarak internet sitesini izleyenlerin oranının
yüzde 33 olduğu ilgili yaş grubunda, ayda ya da haftada 1-2 kez internet sitesini izleyenlerin oranı
yüzde 17,5.
İşçiler arasında e-posta hizmeti kulananların oranı yüzde 23 iken, MSN Messenger kullananların
oranı yüzde 37,3. İşçilerin yüzde 5,1’i facebook adlı sosyal iletişim grubuna üyeyken, forum sitelerini
kulananların oranı yüzde 13,2.
Genç işçiler arasında Msn messenger kullanım oranı yüzde 71 düzeylerini buluyor. Facebook kullanan
genç işçilerin oranı ise yüzde 16. 26-30 yaş grubunda Msn Messenger kullananların oranı yüzde 52
düzeyinde iken, 41 yaş ve üzeri işçilerde bu oran yüzde 21 düzeyine düşüyor.

50

TOPLU SÖZLEŞMELERDEN MEMNUNİYET
Üyelerimizin yüzde 13,8’i daha önce herhangi bir toplusözleşme deneyimi yaşamamış. Toplusözleşme
görmüş işçilerin oranı ise yüzde 86,2 düzeyinde. Ankete katılan işçilerin 3’te 2’si yapılan sözleşmeden
memnun değil.

Yapılan sözleşmelerden memnun olmayanların oranı MESS’e bağlı işyerlerinde çalışan işçiler için
yüzde 75 düzeyine yükselirken, tekil işyerlerinde yapılan sözleşmelerden duyulan memnuniyet yüzde
48 düzeyine yükseliyor.
Yapılan sözleşmelerden en düşük memnuniyet yüzde 12,3 ile Gebze Şubesinde iken, onu yüzde 32,2
ile Anadolu, yüzde 38,2 Kocaeli şubeleri takip ediyor. Yapılan sözleşmelerden en büyük memnuniyet
yüzde 58,8 ile İzmir’de görülürken, İstanbul 2 nolu şubede memnuniyet düzeyi yüzde 54,5. Bursa
şubesi için bu oran yüzde 47,4 olurken, Eskişehir’de yüzde 43,1, İstanbul 1 No’lu da yüzde 42,6.
Gebze’de MESS üyesi işyerlerinde toplusözleşmeden memnuniyet oranı yüzde 7,6 düzeyine düşerken,
tekil işyerlerinde bu oran yüzde 29,1 oranında. Bursa’da MESS kapsamındaki işyerlerinde memnuniyet
oranı yüzde 60 orandayken, tekil işyerlerinde bu oran yüzde 25,7. Anadolu şubesi üyelerimiz için MESS’e
bağlı işyerlerinde memnuniyet yüzde 26,8, tekil işyerlerinde yüzde 50. İstanbul 1 Nolu Şube’de
memnuniyet oranları MESS ve tekil olarak sırasıyla yüzde 20, yüzde 68. İstanbul 2 Nolu Şube’de sırasıyla
yüzde 44,4 ve 57,1, İzmir Şube’de yüzde 40,6 ve yüzde 70,8, Kocaeli Şube’de yüzde 7,7 ve yüzde 47,6.

TEKİL İŞYERLERİ İÇİN TOPLUSÖZLEŞMEDEN MEMNUNİYETSİZLİK
NEDENİ
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Tekil işyerlerinde toplusözleşmenin istenilen sonucu vermemesinin nedenlerine baktığımızda sonuçlar,
işçilerin yüzde 44 düzeyinde işçiler arası dayanışmanın zayıf olmasını sözleşmenin başarısız olmasında
en önemli neden olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Sendikanın işçinin sesine kulak vermediğini
düşünenlerin oranı ise yüzde 32. Kabahati işyeri temsilcilerinde bulanların oranı yüzde 16 iken,
işyerinin ekonomik durumunun kötü olmasının sözleşmenin memnuniyetsizlik yaratmasında etkili
olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 14.
Sendikanın işçilerin sersine kulak vermediğini düşünen ve tekil sözleşme yapılan yerdeki işçilerin en
yüksek oranda olduğu yer yüzde 76,9 ile Bursa Şubesi. Bursa şubesinin en yakın takipçisi yüzde 33,3
ile Anadolu Şube, Anadolu Şubeyi yüzde 30,4 ile Gebze izliyor. Bu görüşe katılmayanların oranın en
yüksek olduğu şubeler ise yüzde 16,7 ile İstanbul 1 Nolu ve İzmir Şubeleri. İstanbul 2 Nolu Şube bu
oran yüzde 17,4,

MESS ÜYELERİNDE NEDENLER
MESS üyesi işyerlerinde her dört işçiden 1’i yapılan sözleşmeden memnuniyetsizliğini ifade
ederken, memnuniyetsizliğe kaynaklık eden nedenler işçiler tarafından farklı düzeylerde yorumlandı.
Sözleşmeden memnun olmayan üyelerin yüzde 45’i sendikanın daha fazlasını alması beklentisini ifade
ederken, Yüzde 37 Türk Metal ile aynı sözleşmeye imza atılması gerektiğine inandığını söyledi. Ücret
farklarının yarattığı gerilimin istenilen sonucu alamamanın nedenlerinden olduğunu söyleyen işçilerin
oranı yüzde 36 iken, yeteri derecede eylem yapılmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 29.Türk Metal
sendikasının uzlaşmacı tutumunu istenilen sonucu alamamanın nedenlerinden biri olarak görenlerin
oranı ise yüzde 18 düzeyinde. Sendika merkezinin kararlı olduğunu ancak işçilerin birlik olamadığını
düşünenler yüzde 9 iken, işveren zaten bu hakları verecekti düşüncesinde olanlar yüzde 7 seviyesinde
kaldı.
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İŞÇİLER KARARLI
MESS’e bağlı işyerlerindeki işçilerin yüzde 61’lik kesimi grup sözleşmesinde sonunda grevde olsa, ayrı
sözleşme için mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederken, yüzde 24’ü ayrı sözleşme için mücadele
edilmesi gerektiğini sonuç alınmazsa sözleşmenin imzalanması isteğini ortaya koydu. Hakkımızı alana
kadar mücadele edeceğiz ama sendika bizi greve çıkarmasın diyenlerin oranı yüzde 10 düzeyindeyken,
yüzde 4 “MESS bizi dikkate alarak sözleşmeyi imzalayacaktır. Uzatmaya gerek yok. Aynı sözleşme
imzalanmalı” düşüncesinde.

Bir önceki dönemde yapılan sözleşmeden memnun olanlar “ayrı sözleşme için sonunda grev de olsa
mücadele edilmeli” fikrine yüzde 71 oranında katılmazken, memnun olmayanlar yüzde 67,6 oranında
bu fikrin arkasında durmaktadır.

Hanehalkı gelir düzeyi azaldıkça “ayrı sözleşme için sonunda grev de olsa mücadele edilmeli”
diyenlerin oranı yükselmektedir. 500-900 YTL arası geliri olan işçilerde bu fikre katılanların oranı
yüzde 67,9 iken, 901-1300 YTL arasında geliri oranlarda yüzde 64, 1301-1700 YTL geliri olanlarda
yüzde 57,9’dur. 1700 YTL ve üzeri gelir gruplarında bu oran yüzde 55,6 düzeyine düşmektedir.
53

25 yaş ve altı genç işçiler “ayrı sözleşme için sonunda grev de olsa mücadele edilmeli” fikrine yüzde
40 oranında katılırken, 26-35 yaş grubunda bu eğilim yüzde 69 düzeylerine ulaşmaktadır. 36 ve üzeri
yaş grubunda ise bu oran yüzde 54 düzeyine düşmektedir.
“Ayrı sözleşme için sonunda grev de olsa mücadele edilmeli” fikrine en yüksek katılım yüzde 70 ile
Kocaeli bölgesindeyken, onu yüzde 68,4 ile Anadolu, yüzde 64,4 ile Gebze, yüzde 60 ile İstanbul 2
No’lu, yüzde 57,1 ile İzmir ve Eskişehir şubeleri izlemektedir. Söz konusu eğilim Bursa’da yüzde 54,
İstanbul 1 nolu şubede yüzde 41 düzeyindedir.

SÖZLEŞMEDEN BEKLENTİ FARKLI

Üyelerin yüzde 39,8’i önümüzdeki toplusözleşmeden bir beklentisinin olmadığını söylerken, yüzde
35,7’si sözleşmeden umutlu. Karamsar işçilerin oranı ise yüzde 24,5.
Tekil işyerlerinde sözleşmenin iyi geçeceğini düşünenlerin oranı yüzde 43,4 iken, aynı oran MESS
kapsamındaki işyerlerinde yüzde 31,5. MESS kapsamındaki işyerlerindeki işçilerin yüzde 41’i beklenti
sahibi değil. Gelecek sözleşmenin kötü olacağını düşünenlerin oranı ise MESS bünyesinde yüzde 27,4,
tekil işyerlerinde yüzde 19.
MESS

TEKİL

Sizce önümüzdeki
toplusözleşme nasıl
olur?

Sizce önümüzdeki
toplusözleşme nasıl
olur?

Sayı

%

Sayı

%

İyi

153

31,55

112

43,41

Kötü

133

27,42

49

18,99

Bir beklentim yok

199

41,03

97

37,60
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VII. SİYASAL YAPI
ORDU EN GÜNİLEN KURUM

10 üzerinden değerlendirildiğinde işçilerin Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlardan kurtulması
noktasında en çok güvendikleri kurum 7,5 puan ile Ordu, Orduyu 5,4 puan ile sendikalar ve STK’lar
izliyor. Mahkemelere güven 5,2 iken, polis 10 üzerinde 4,9 puana sahip. Üniversitelere güvende
4,5 puanda kalıyor. Dini kurumlar 4, basın 3 puanla güvenilmeyen kurumlar arasında. İşçilerin ülke
sorunlarını çözme konusunda en az güvendikleri kurum işveren örgütleri. Söz konusu kurumlara
işçilerin güven puanı 2,7.

EN ÖNEMLİ SORUN TERÖR
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İşçiler açısından Türkiye’nin öncelikli sorunu yüzde 34,4 ile terör. Onu yüzde 21,6 ile enflasyon ve
hayat pahalılığı, yüzde 12,5 ile Güneydoğu Anadolu sorunu izliyor. iş güvencesi ve işsizlik ise yüzde
12,2 düzeyinde. Rüşvet ve yolsuzlukları birincil sorun olarak görenler yüzde 8,6 iken, dinsel konularda
bu oran yüzde 7,4. Çeteleşme ve mafyalaşmayı birincil sorun olarak görenlerin oranı yüzde 1,3, işkence
ve insan haklarını birincil sorun olarak görenler yüzde 1.

MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKARIZ

Araştırmanın sonuçlarına göre işçilerin yüzde 43’lük bir kesimi kendini milliyetçi ve/ve ya muhafazakar
olarak tanımlarken, kendini Sosyal Demokrat olarak tanımlayanların oranı yüzde 15, İslamcı olarak
tanımlayanların oranı yüzde 13, ülkücü olarak tanımlayanların oranı yüzde 9, Sosyalist-Komünist
olarak tanımlayanların oranı yüzde 5, milliyetçi sol (sosyalist-sosyal demokrat-komünist) olarak
tanımlayanlar yüzde 5. Yüzde 10’luk kesim ise herhangi bir sınıflandırmaya dahil edilememiştir.

DÜZENE TEPKİLİYİZ
Mevcut siyasi düzeni iyi bulanların oranı yüzde 5,1, idare eder diyenler yüzde 31,2 iken, mevcut düzeni
beğenmeyenlerin oranı yüzde 63,7.
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İŞÇİ AKP’Yİ BAŞARILI BULMUYOR

İşçiler arasında AKP hükümetinin performansı iyi değil. AKP’yi başarılı bulanların oranı yüzde 10,9
düzeyinde kalırken, İdare eder diyenlerin oranı yüzde 32,2. Başarısız bulanlar ise yüzde 56,9 düzeyini
buluyor. 22 Temmuz seçimlerinde AKP’ye oy verenlerde AKP’yi başarılı bulanların oranı yüzde
33,2 iken, idare eder diyenlerin oranı yüzde 46,3. 22 Temmuz’da CHP’ye oy verenlerin yüzde 9,9’u,
MHP’ye oy verenlerin yüzde 24,8’i, Saadet partisine oy verenlerin yüzde 46’sı, AKP hükümetinin
politikalarını idare eder buluyor.
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AKP, OY KAYBETTİ

Üyelerimizin yüzde 35,8’i 22 Temmuz’da AKP’yi desteklerken, CHP’yi destekleyenlerin oranı yüzde
28,8, MHP’yi destekleyenlerin oranı ise yüzde 23,3 düzeyinde gerçekleşti.

Nisan-Haziran aylarında yaptığımız araştırma çeşitli siyasi dalgalanmaların olduğu bir süreç olarak
gerçekleşti. Bir yandan Sosyal Güvenlik ve Sağlık Yasa Tasarısı’na karşı gelişen tepkiler, diğer yanda 1
Mayıs’ta yaşanan devlet terörü AKP’ye karşı işçi sınıfında ciddi bir tepkinin oluşmasına neden oldu. Bu
sürece AKP’nin kapatılma davası eşlik etti. Sendikamız üye tabanında AKP’ye yönelik 22 Temmuz’da
oluşan ilginin dağıldığı ve AKP oylarının çeşitli partiler arasında dağıldığı görülüyor.
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22 Temmuz seçimlerinde DSP ile birlikte seçimlere giren CHP’nin oyu DSP dahil edildiğinde yüzde
33 düzeyine çıkarken, DSP’siz oyu yüzde 27,1 olarak anket sonuçlarına yansıdı. MHP seçmenlerinin
oranını yüzde 23,3’ten, yüzde 24,8’e taşırken, Saadet Partisi’nin yüzde 2,5 olan seçmen oranı yüzde 4,1
düzeyine taşıdı. Son dönemde Ergenekon operasyonunda ismi geçen İşçi Partisi yüzde 2,3’lük destek
bulurken, ÖDP yüzde 1,6, TKP yüzde 1,4’lük seçmen desteğine sahip.
22 Temmuz seçimlerinde AKP’ye oy veren işçilerin yalnızca yüzde 64’ü yeni bir seçimde AKP’ye
oy vereceğini söylerken, AKP’den en büyük kayış yüzde 10,4 ile MHP’ye, onu yüzde 4,7’şer oranla
Saadet Partisi ve CHP izliyor.
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IX. GENEL YARGILARA KATILMA
Üyelerimize toplumun farklı kesimleri tarafından kullanılan çeşitli yargılara ne ölçüde katıldıklarını
sorduk, katılma derecelerini numaralandırdık. Buna göre değerler,
1- hiç katılmıyorum, 2- katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5- Kesinlikle katılıyorum şeklinde
sınıflandırılmıştır. Sonuçlar en az katılınılan yargıdan en çok katılınılan yargıya aşağıdaki şekilde
sıralanmıştır.
Şariat laiklikten iyidir

2,0

Kürtler ayrı bir halktır, eşit haklara sahip olmalıdır

2,3

Ailenin geliri az bile olsa kadın evde oturmalı

2,4

Erkek işçinin kadın işçiden fazla ücret alması doğaldır

2,7

Kadınlar zorunlu olmadıkça çalışmamalı

2,9

Güneydoğu sorunu ancak askeri tedbirlerle çözülür

3,0

Doğduğumuz yer kendi seçimimiz değil, bununla övünmek saçma

3,0

Kamu görevlileri başörtüsü takabilmelidir

3,2

Türkiye eşit haklar temelinde Avrupa Birliği’ne girmelidir

3,2

Sosyalizm İşçi Sınıfının İdeolojisidir

3,2

İdam cezası gereki. Kaldırılması yanlıştır.

3,4

Tüm dünya halkları kardeştir

3,5

Devlet, işverenlerin işçi üzerindeki baskı aracıdır

3,5

Bu ülkeden yaşayan herkes Türk’tür, Türk değilim diyen ayrılıkçıdır 3,6
Bu işyerinde çalışmaktan gurur duyuyorum

3,7

Bu ülkeyi ya seversin, ya terk edersin

3,7

Kapitalizm para kazanma hırsının düzenidir değişmelidir

3,8

Beyaz yakalılar, bize değil işverene yakındır

3,8

Taşeron işçilerle çıkarlarımız ortaktır, birlikte örgütlenmeliyiz

3,9

İşçilerle devlet memurlarının çıkarı birdir, birlikte örgütlenilmelidir

3,9

Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur

4,0

Esneklik uygulamaları işçiye zarar veriyor

4,0

Kıdem tazminatının kaldırılması grev nedenidir

4,3

İşçilerin en duyarlılık gösterdikleri konu kıdem tazminatının kaldırılmasıdır. Böyle bir durumun grev nedeni
olduğu büyük bir çoğunluk tarafından benimsenmektedir. Yine esnekliğin işçilere zarar verdiği düşüncesi
işlerden yoğun destek bulmaktadır. Yargıların tablolar halinde değerlendirilmesi aşağıda sunulmaktadır.
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Türkiye eşit haklar temelinde Avrupa Birliği’ne girmelidir
Görülme sıklığı
Kesinlikle katılmıyorum

Geçerli Yüzde

103

20,3

Katılmıyorum

60

11,8

Fikrim Yok/ Kararsızım

64

12,6

191

37,6

Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

90

17,7

Toplam

508

100,0

Sistem

122
630

Türkiye’nin eşit haklar temelinde Avrupa Birliği’ne girmesi fikrine katılanların oranı toplamda 55,3
düzeyine ulaşırken, bu fikre katılmayanların oranı 32,1 düzeyindedir.
Şariat laiklikten iyidir
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

226

45,5

Katılmıyorum

135

27,2

Fikrim Yok/ Kararsızım

67

13,5

Katılıyorum

45

9,1

Kesinlikle katılıyorum

24

4,8

Toplam

497

100,0

Sistem

133
630

Şeriat sisteminin laiklikten daha iyi bir sistem olduğu fikrine katılanlar toplamda yüzde 13,9 düzeyinde kalırken,
yüzde 72,7’lik bir kesim bu fikrin karşısındadır. Bu fikre kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 45,5 iken, kesinlikle
katılanların oranı yüzde 4,8’dir.
Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

36

7,0

Katılmıyorum

67

13,0

Fikrim Yok/ Kararsızım

17

3,3

Katılıyorum

154

30,0

Kesinlikle katılıyorum

240

46,7

Toplam

514

100,0

Sistem

116
630

Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığı yargısına katılanların oranı yüzde 76,7 düzeyindeyken, bu fikre
katılmayanların oranı yüzde 20’dir. Kesinlikle bu fikre katılanların oranı yüzde 46,7 iken, kesinlikle
katılmayanların oranı yüzde 7’dir.
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Bu ülkeden yaşayan herkes Türk’tür, Türk değilim diyen ayrılıkçıdır
Görülme sıklığı
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum

56
107

Fikrim Yok/ Kararsızım

Geçerli Yüzde
11,0
21,1

22

4,3

Katılıyorum

136

26,8

Kesinlikle katılıyorum

187

36,8

Toplam

508

100,0

Sistem

122
630

“Bu ülkede yaşayan herkes Türk’tür, Türk değilim diyen ayrılıkçıdır” fikrine katılanların oranı
yüzde 73,6 iken, bu fikre katılmayanların oranı yüzde 32,1 düzeyindedir. Söz konusu fikre kesinlikle
katılanların oranı yüzde 36,8, kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 11’dir.
Bu ülkeyi ya seversin, ya terk edersin
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

60

11,8

Katılmıyorum

78

15,4

Fikrim Yok/ Kararsızım

24

4,7

Katılıyorum

150

29,6

Kesinlikle katılıyorum

195

38,5

Toplam

507

100,0

Sistem

123
630

“Bu ülkeyi ya seversin, ya terk edersin” fikrine katılanların oranı 68,1 oranındadır. Katılmayanların
oranı ise yüzde 27,2’dir. Kesinlikle bu fikre katılanlar yüzde 38,5 oranındayken, kesinlikle katılmayanlar
yüzde 11,8’lik oran ile temsil edilmektedir.
Kapitalizm para kazanma hırsının düzenidir değişmelidir
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

13

2,7

Katılmıyorum

46

9,7

Fikrim Yok/ Kararsızım

114

24,0

Katılıyorum

161

33,9

Kesinlikle katılıyorum

141

29,7

Toplam

475

100,0

Sistem

155
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“Kapitalizm para kazanma hırsının düzenidir, değişmelidir” fikrine katılanların oranı 63,6 düzeyindeyken,
katılmayanların oranı yüzde 12,4’tür. Söz konusu fikre kesinlikle katılanların oranı yüzde 29,7 iken, kesinlikle
katılmayanların oranı yüzde 2,7’dir.
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Doğduğumuz yer kendi seçimimiz değil, bununla övünmek saçma
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

100

20,7

Katılmıyorum

105

21,7

52

10,8

147

30,4

Fikrim Yok/ Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

79

16,4

Toplam

483

100,0

Sistem

147
630

“Doğduğumuz yer kendi seçimimiz değil, bununla övünmek saçma” fikrine katılanların oranı yüzde 46,8 iken,
katılmayanların oranı yüzde 42,4 düzeyindedir. Bu fikre kesinlikle katılanların oranı yüzde 16,4 düzeyinde iken,
kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 20,7’dir.

Tüm dünya halkları kardeştir
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

52

10,5

Katılmıyorum

82

16,6

Fikrim Yok/ Kararsızım

51

10,3

Katılıyorum

190

38,4

Kesinlikle katılıyorum

120

24,2

Toplam

495

100,0

Sistem

135
630

“Tüm dünya halkları kardeştir” yargısına katılanların oranı yüzde 62,6 düzeyindeyken,
katılmayanların oranı yüzde 27,1 oranındadır. Bu fikre kesinlikle katılanlar yüzde 24,2 ile temsil
edilirken, kesinlikle katılmayanlar yüzde 10,5 düzeyindedir.
Kürtler ayrı bir halktır, eşit haklara sahip olmalıdır
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

170

35,7

Katılmıyorum

138

29,0

Fikrim Yok/ Kararsızım

56

11,8

Katılıyorum

76

16,0

Kesinlikle katılıyorum

36

7,6

Toplam

476

100,0

Sistem

154
630

“Kürtler ayrı bir halktır, eşit haklara sahip olmalıdır” yargısı yüzde 23,6 oranında destek bulurken, bu fikre
katılmayanların oranı yüzde 64,7 oranındadır. Söz konusu fikre kesinlikle katılanların oranı yüzde 7,6 düzeyinde
iken, kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 35,7 seviyesindedir.
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Güneydoğu sorunu ancak askeri tedbirlerle çözülür
Görülme sıklığı
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum

14,9

165

33,2

Fikrim Yok/ Kararsızım
Katılıyorum

Geçerli Yüzde
74
46

9,3

125

25,2

Kesinlikle katılıyorum

87

17,5

Toplam

497

100,0

Sistem

133
630

“Güneydoğu sorunu ancak askeri tedbirlerle çözülür” yargısı 42,7 oranında destek bulurken, bu fikri
desteklemeyenlerin oranı yüzde 48,1’dir. Bu fikre bütünüyle destek verenler yüzde 17,5 düzeyindeyken, kesinlikle
katılmayanlar yüzde 14,9 ile temsil edilmektedir.
Devlet, işverenlerin işçi üzerindeki baskı aracıdır
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

24

5,0

Katılmıyorum

86

17,8

Fikrim Yok/ Kararsızım

86

17,8

Katılıyorum

175

36,2

Kesinlikle katılıyorum

112

23,2

Toplam

483

100,0

Sistem

147
630

“Devlet, işverenlerin işçi üzerindeki baskı aracıdır” yargısına katılanların oranı yüzde 59,4 iken, katılmayanların
oranı yüzde 22,8’dir. BU fikre kesinlikle destek verenlerin oranı yüzde 23,2 iken, kesinlikle katılmayanların oranı
yüzde 17,8 seviyesindedir.
Ailenin geliri az bile olsa kadın evde oturmalı
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

122

24,4

Katılmıyorum

223

44,7

Fikrim Yok/ Kararsızım

45

9,0

Katılıyorum

69

13,8

Kesinlikle katılıyorum

40

8,0

Toplam

499

100,0

Sistem

131
630

“Ailenin geliri az bile olsa kadın evde oturmalı“ yargısı yüzde 21,8 oranında destek bulurken, bu fikre katılmayanların
oranı yüzde 69,1 düzeyindedir. Bu fikre kesinlikle katılmayanlar yüzde 24,4 oranı ile temsil edilirken, kesinlikle
katılanların oranı yüzde 8 düzeyinde kalmaktadır.
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Kadınlar zorunlu olmadıkça çalışmamalı
Görülme sıklığı
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok/ Kararsızım

Geçerli Yüzde
90

17,8

168

33,3

22

4,4

151

29,9

74

14,7

Toplam

505

100,0

Sistem

125

Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

630
“Kadınlar zorunlu olmadıkça çalışmamalı” fikrini destekleyenlerin oranı yüzde 44,6 seviyesindeyken, bu
fikre katılmayanların oranı yüzde 51,1’dir. Bu fikre kesinlikle destek verenler yüzde 14,7 iken, kesinlikle
katılmayanların oranı yüzde 17,8 düzeyindedir.
İdam cezası gerekli. Kaldırılması yanlıştır.
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

75

14,9

Katılmıyorum

82

16,3

Fikrim Yok/ Kararsızım

41

8,2

Katılıyorum

159

31,7

Kesinlikle katılıyorum

145

28,9

Toplam

502

100,0

Sistem

128
630

“İdam cezası gerekli. Kaldırılması yanlıştır” yargısına katılanların oranı yüzde 60,3 seviyesindeyken,
katılmayanlar yüzde 31,2 oranı ile temsil edilmektedir. Bu fikre kesinlikle katılanların oranı yüzde
28,9 iken, kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 14,9’dur.
Kamu görevlileri başörtüsü takabilmelidir
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok/ Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam
Sistem

Görülme sıklığı

88

Geçerli Yüzde
17,5

101

20,1

59

11,8

141

28,1

113

22,5

502

100,0

128
630

“Kamu görevlileri başörtüsü takabilmelidir” yargısı kendine yüzde 50,6’lık bir destek bulurken, bu
fikre katılmayanların oranı yüzde 37,6’dır. Söz konusu fikre kesinlikle katılanların oranı yüzde 22,5,
kesinlikle katılmayanların oranı ise yüzde 17,5 seviyesindedir.
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Erkek işçinin kadın işçiden fazla ücret alması doğaldır
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

117

24,2

Katılmıyorum

155

32,0

Fikrim Yok/ Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

42

8,7

110

22,7

60

12,4

Toplam

484

100,0

Sistem

146
630

“Erkek işçinin kadın işçiden fazla ücret alması doğaldır” fikrine katılanların oranı yüzde 35,1 iken,
katılmayanların oranı yüzde 56,2 düzeyindedir. Bu fikre kesinlikle katılanlar yüzde 12,4 ile temsil
edilirken, kesinlikle katılmayanlar yüzde 24,2 seviyesindedir.
Esneklik uygulamaları işçiye zarar veriyor
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

12

Katılmıyorum

30

2,5
6,3

Fikrim Yok/ Kararsızım

75

15,7

Katılıyorum

171

35,8

Kesinlikle katılıyorum

190

39,7

Toplam

478

100,0

Sistem

152
630

“Esneklik uygulamaları işçiye zarar veriyor“ fikrine katılan işçilerin oranı yüzde 75,5 iken, bu fikre
katılmayanlar yüzde 8,8 ile temsil edilmektedir. Bu fikre kesinlikle katılan işçilerin oranı yüzde 39,7
düzeyini bulurken, kesinlikle katılmayanlar yüzde 2,5 düzeyinde kalmaktadır.
İşçilerle devlet memurlarının çıkarı birdir, birlikte örgütlenilmelidir
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

17

3,5

Katılmıyorum

57

11,8

Fikrim Yok/ Kararsızım

45

9,3

Katılıyorum

200

41,3

Kesinlikle katılıyorum

165

34,1

Toplam

484

100,0

Sistem

146
630

“İşçilerle devlet memurlarının çıkarı birdir, birlikte örgütlenilmelidir“ fikrine katılanların oranı yüzde
75,4 düzeyindeyken, bu fikre katılmayanların oranı yüzde 15,3’tür. Söz konusu fikre kesinlikle
katılanların oranı yüzde 34,1 iken, kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 3,5 seviyesindedir.
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Taşeron işçilerle çıkarlarımız ortaktır, birlikte örgütlenmeliyiz
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

23

4,8

Katılmıyorum

53

11,1

Fikrim Yok/ Kararsızım

45

9,5

Katılıyorum

199

41,8

Kesinlikle katılıyorum

156

32,8

Toplam

476

100,0

Sistem

154
630

“Taşeron işçilerle çıkarlarımız ortaktır, birlikte örgütlenmeliyiz“ fikrine katılanların oranı yüzde 74,6
düzeyindeyken, bu fikre katılmayanların oranı yüzde 15,9’dur. Söz konusu fikre kesinlikle katılanların
oranı ise yüzde 32,8 iken, kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 4,8 seviyesindedir.
Beyaz yakalılar, bize değil işverene yakındır
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

13

2,8

Katılmıyorum

55

11,8

Fikrim Yok/ Kararsızım

66

14,1

Katılıyorum

201

43,0

Kesinlikle katılıyorum

132

28,3

Toplam

467

100,0

Sistem

163
630

“Beyaz yakalılar, bize değil işverene yakındır“ fikrine katılanların oranı yüzde 71,3 düzeyindeyken, bu
fikre katılmayanların oranı yüzde 14,6’dır. Söz konusu fikre kesinlikle katılanların oranı ise yüzde 28,3
iken, kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 2,8 seviyesindedir.
Fazla mesailer, fiziki ve ruhsal yıpranmamıza neden oluyor, kaldırılmalı.
Görülme sıklığı
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok/ Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Geçerli Yüzde
43

8,8

130

26,7

75

15,4

141

29,0

97

20,0

Toplam

486

100,0

Sistem

144
630

“Fazla mesailer, fiziki ve ruhsal yıpranmamıza neden oluyor, kaldırılmalı“ fikrine katılanların oranı
yüzde 49,0 düzeyindeyken, bu fikre katılmayanların oranı yüzde 35,5’dir. Söz konusu fikre kesinlikle
katılanların oranı ise yüzde 20,0 iken, kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 8,8 seviyesindedir.
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Bu işyerinde çalışmaktan gurur duyuyorum
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

19

3,9

Katılmıyorum

60

12,4

Fikrim Yok/ Kararsızım

85

17,5

Katılıyorum

217

44,7

Kesinlikle katılıyorum

104

21,4

Toplam

485

100,0

Sistem

145
630

“Bu işyerinde çalışmaktan gurur duyuyorum“ fikrine katılanların oranı yüzde 66,1 düzeyindeyken, bu
fikre katılmayanların oranı yüzde 16,3’tür. Söz konusu fikre kesinlikle katılanların oranı ise yüzde 21,4
iken, kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 3,9 seviyesindedir.
Kıdem tazminatının kaldırılması grev nedenidir
Görülme sıklığı
Kesinlikle katılmıyorum

Geçerli Yüzde
9

1,8

Katılmıyorum

35

7,1

Fikrim Yok/ Kararsızım

35

7,1

Katılıyorum

157

32,0

Kesinlikle katılıyorum

255

51,9

Toplam

491

100,0

Sistem

139
630

“Kıdem tazminatının kaldırılması grev nedenidir“ fikrine katılanların oranı yüzde 83,9 düzeyindeyken,
bu fikre katılmayanların oranı yüzde 8,9’dur. Söz konusu fikre kesinlikle katılanların oranı ise yüzde
51,9 iken, kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 1,8 seviyesindedir.
Sağlık ve Sosyal Güvenlik Yasaları işçilerin çıkarı için değiştiriliyor
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

219

45,9

Katılmıyorum

137

28,7

Fikrim Yok/ Kararsızım

55

11,5

Katılıyorum

41

8,6

Kesinlikle katılıyorum

25

5,2

Toplam

477

100,0

Sistem

153
630

“Sağlık ve Sosyal Güvenlik Yasaları işçilerin çıkarı için değiştiriliyor“ fikrine katılanların oranı
yüzde 13,8 düzeyindeyken, bu fikre katılmayanların oranı yüzde 74,6’dır. Söz konusu fikre kesinlikle
katılanların oranı ise yüzde 5,2 iken, kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 45,9 seviyesindedir.
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Sosyalizm İşçi Sınıfının İdeolojisidir
Görülme sıklığı

Geçerli Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

35

7,9

Katılmıyorum

68

15,3

Fikrim Yok/ Kararsızım

173

39,1

Katılıyorum

104

23,5

63

14,2

Toplam

443

100,0

Sistem

187

Kesinlikle katılıyorum

630

“Sosyalizm İşçi Sınıfının İdeolojisidir“ fikrine katılanların oranı yüzde 37,7 düzeyindeyken, bu fikre
katılmayanların oranı yüzde 23,2’dir. Söz konusu fikre kesinlikle katılanların oranı ise yüzde 14,2 iken,
kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 7,9 seviyesindedir.
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