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Araştırmanın amacı: Birleşik Metal İş üyelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal olarak durumunu, 
sendikaya, toplusözleşmeye dair yaklaşımlarını, ekonomik ve toplumsal gelişmeler karşısındaki 
tutumunu tespit ederek, sendikanın kısa, orta ve uzun vadeli politikalarını belirlerken her kademeden 
yöneticisine ve üyelerine bilimsel veriler temelinde hazırlanmış bir rapor sunmaktır.

Araştırmanın kapsamı: Araştırma toplusözleşmeden faydalanan 21 bin 217 üyeyi kapsamaktadır.

Araştırmanın yöntemi: Araştırma sistematik tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 1516 üye ile 
gerçekleştirilmiştir. Soru formu zarf içinde ilgili işyeri temsilcisi tarafından listede ismi olan üyeye 
teslim edilmiş, söz konusu soru formu 7 gün içinde listede ismi olan üye tarafından doldurarak, yine 
kapalı bir biçimde üzerine isim yazmadan temsilciye iade edilmiştir.  Araştırmada anketör kullanılmamış, 
işçinin soru formunu, görece geniş bir zamanda, işyerinin dışında doldurması amaçlanmıştır. İşçiler 
araştırmanın amacı ve kapsamına dair bilgilendirilmişlerdir.

Sistematik tesadüfi örnekleme, belli bir anakütleden bilgisayar destekli ya da kimi sayısal tekniklerle 
anakütleyi temsil ettiği düşünülen bir kitlenin tesadüfen seçilmesidir. Tesadüfi olması araştırmanın 
yanlı sonuç vermesinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.  

Araştırma sonucunda kapalı zarflarda ve isimsiz olarak gelen anketler açılmıştır. Cevaplanan anket 
sayısı 1099’dur. Cevaplama oranı yüzde 72 olmuştur. Söz konusu anketlerin 118 tanesi kontrol soruları 
ve cevaplardaki tutarsızlıklar nedeniyle elenmiştir.

  

Geçerli anket oranın en yüksek olduğu şube Anadolu ve İstanbul 1’nolu şubelerdir. Kabaca şubelerin 
örgütlenme alanları şöyledir: Anadolu şube: İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu ile Karadeniz 
bölgesinde; Bursa şube: Bursa Yalova, Balıkesir, Çanakkale bölgesinde; Eskişehir şube: Eskişehir ve 
Bilecik’te; Kocaeli Şube, Gebze bölgesi hariç Kocaeli, Düzce, Sakarya bölgesi ve çevresinde; İzmir 
Şube: Ege bölgesinde; Gebze şube: Kocaeli Gebze bölgesinde; İstanbul 1 Nolu (Kartal Şube): İstanbul 
Anadolu yakasında; Trakya şube: İstanbul Avrupa yakası ve Trakya bölgesinde örgütlüdür. 
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Grafik 1- Metal sektöründe kadın işçilerin toplama oranı (SGK 4a)-SGK2015

 

Kadın üye oranı şubeler arasında anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Kadın üyelerin oranın 
yüzde 10 ve üzeri olduğu şubeler, Gebze, İstanbul Anadolu yakası ve Trakya şubeleridir. Bursa ve 
İzmir şubeleri de kadın üyelerin oranının yüzde 5’in üzerinde olduğu şubelerdir. 

Tablo 1- Sendika üyelerinin şube ve cinsiyete göre dağılımı

 
 

 

Sendika üyelerinin yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda ise sendika üyelerinin dörtte birinin 30 
yaş altı olduğu görülmektedir. Buna karşın sendika üyelerinin ağırlıklı bir kısmı (yaklaşık yarısı) 30-39 
yaş diliminde yer almaktadır. 50 yaş ve üzeri sendika üyelerinin oranının yüzde 3 düzeyinde kalması 
emeklilik yaşının 60-65 yaş düzeyine çıkartıldığı bir dönemde ayrıca ele alınmak durumundadır. 
40-49 yaş grubu da araştırma kapsamındaki sendika üyelerinin dörtte birini oluşturmaktadır. Kuşak 
tartışmalarının son derece güncel olduğu bir evrede yaş ve sendika üyeliği üzerinden daha detaylı 
bir analize ihtiyaç vardır. Böyle bir analiz bu kitabın kapsamında yer almamaktadır. Ancak Ek-
2’de 26 yaş ve altı ile 27 yaş ve üzeri işçilerin çeşitli özelliklerine göre karşılaştırılması grafiklerle, 
yorumlanmaksızın yer almaktadır. 
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Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 78,9’u evlidir. Bekar olanların oranı yüzde 18,6 oranında 
kalmaktadır. Evli olanların yaş ortalaması 37, bekarların yaş ortalaması ise 29 olarak gözlemlenmektedir. 

Grafik 4- Sendika üyelerinin medeni durumu

 

Araştırma kapsamındaki işçilerin yaklaşık dörtte biri görücü usulü ile evlenmiştir. Görücü usulü 
ile evlenenlerin yaş ortalaması 40 iken, anlaşarak evlendiğini söyleyenlerin yaş ortalaması 36’da 
kalmaktadır. 

Tablo 2- Sendika üyelerinin evlilik biçimlerine göre dağılımı 

Görülme sıklığı Yüzde Geçerli Yüzde
Eşimle anlaşarak 577 49,7 74,8

Görücü usulü ile 194 16,7 25,2

Toplam 771 66,4 100

Araştırma kapsamında sendika üyelerinin dörtte üçünün çocuğu vardır. 2 çocuğu olanlar yüzde 37 ile 
en büyük grup olarak görülmektedir. Tek çocuklu üyelerin oranı ise yüzde 27 düzeyindedir. 3 ve üzeri 
sayıda çocuğa sahip olanların oranı ise yüzde 11 olarak görülmektedir. 

Harita 1- Birleşik Metal İş üyelerinin doğdukları ile göre dağılımı
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Buna karşın tek başına yaşayanların oranı yüzde 2,8, 2 kişi yaşayanların oranı yüzde 12,2’dir. Tek 
başına yaşayanların yaş ortalaması 31 iken, iki kişi yaşayanlarda yaş ortalaması 33, üç kişi yaşayanlarda 
35, dört kişi yaşayanlarda 37’dir. 

Göç ve yerlilik

Araştırma kapsamındaki sendika üyelerinin yarısı doğduğu yerde çalıştığını ifade etmektedir. 1995 
yılındaki araştırmada bu oran yüzde 34 düzeyindeydi. Bu veri metal işçileri açısından göç olgusunun 
giderek azaldığını göstermektedir.

Grafik 7- Hangi nedenle yaşadığı yere geldi

 

Çalışmak için yaşadığı yere gelenlerin oranı yüzde 23, ailesinin kararı ile yaşadığı yere gelenlerin oranı 
ise yüzde 26’dır. 

Tablo 3- Şubelere göre hangi nedenle yaşadığı yere geldi

 
 

   

Yaşadığı yerde doğmuş olanların oranı şubelere göre anlamlı farklar yaratmaktadır. Anadolu şube 
yüzde 78 ile “Burada doğdum, büyüdüm” diyenlerin oranının en yüksek olduğu şubedir. Söz konusu 
şube ağırlıklı olarak, Mersin, Osmaniye, Kırşehir illerinde örgütlüdür. 
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Yaş gruplarına göre baktığımızda 35 yaş altı üyelerin, 35 yaş ve üstü yaşlardakine göre şehir merkezinde 
randevulaşarak buluşmayı daha fazla tercih etmektedir. Buna karşın sendikada görüşme eğilimi 35 
yaş altı üyelerde daha düşük görünmektedir. Aile gezmeleri 35 yaş ve üstünün daha çok tercih ettiği 
bir seçenekken, mahalledeki mekanlarda bir araya gelmek 35 yaş altı açısından daha caziptir. Köy 
ve hemşeri derneği 35 yaş ve üstü yaş grupları açısından 35 yaş altına göre daha fazla görüşülen bir 
mekandır.  Bu verilerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını Bağımsız T testi ile incelediğimizde 
yüzde 95 güven aralığında şehir merkezinde randevulaşarak buluşma, aile gezmeleri, köy, hemşeri 
derneğinde bir araya gelmek anlamlı düzeyde farklılık üretmektedir. Buna karşın sendikada görüşme 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark üretmemektedir.

Tablo 4-  Yaşa göre iş dışında görüşülen yer

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadın üyelerle erkek üyelerin arasında iş dışında iş arkadaşları ile görüşme açısından önemli farklar 
görülmektedir. 
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Grafik 11- Evden işe, işten eve ulaşım

 

Sendika üyesi işçilerin büyük bir kesimi işe servisle gitmektedir. İşe giderken birden fazla araç kullanan 
işçiler de bulunmaktadır. Servisle işe gidenlerin oransal olarak en yüksek olduğu Şube Eskişehir iken 
en düşük olduğun Şube Trakya şubedir. Trakya şube işe yaya olarak ulaşanların oranın en yüksek 
olduğu (yüzde 17) şubedir. Özel aracı ile işyerine ulaşım sağlayanların oranın en yüksek olduğu şubeler 
ise Trakya ve Bursa (yüzde 11,3) şubeleridir.

Tablo 5- Şubelere göre işe ulaşımda kullanılan araç

Gündelik hayat açısından en önemli konulardan biri işyerine ulaşım sorunudur. Çalışma süreleri içinde 
değerlendirilmeyen ulaşım süreleri, işçinin yaşam zamanından çalınan ilave bir zaman dilimi olarak 
görülmelidir. Sendika üyesi işçilerin yarısına yakını, gidiş ve dönüş süreleri dikkate alındığında, günde 
en az 1 saatlik süreyi yolda geçirmektedir. Günde 2 saatini yolda geçirenlerin oranı yüzde 4’tür. Buna 
karşın işe gidiş ve geliş süresi toplamda 30 dakikadan az olan işçilerin oranı sadece yüzde 20’dir.
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BÖLÜM 2

GELİR VE BİRİKİM
Araştırma kapsamındaki sendika üyesi metal işçilerinin gelir ve yaşam koşulları konusunda da detaylı 
bilgilere ulaşılmıştır. 

İşçinin aylık net iş geliri ortalama 2223 TL’dir. Buna göre Birleşik Metal İş üyesi bir işçi asgari ücretten 
yaklaşık yüzde 59 oranında daha fazla kazanca sahiptir. Hanehalkı geliri ise 3138 TL olarak tespit 
edilmiştir. 

Grafik 16- Esas işten elde edilen gelir miktarının gelir gruplarına göre dağılımı

 

Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 38’i asıl işinden elde ettiği aylık net gelirin (ikramiye dahil) 2000 
TL’den az olduğunu ifade etmiştir. 2000 ila 2999 TL arası gelire sahip olduğunu ifade edenlerin oranı 
yüzde 48 olarak görülmektedir. 3000 TL ve üzeri gelire sahip olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 
14 seviyesindedir. Anket uygulaması 2017 yılında bağıtlanan Elektromekanik İşverenleri Sendikası ile 
bağıtlanan TİS öncesinde gerçekleştirildiği için söz konusu artışlar anket sonuçlarına yansımamıştır.

Tablo 6- Hane halkı gelirinin gelir gruplarına göre dağılımı

Hanehalkı Gelir Grubu Sayı Yüzde
2000 TL’den az 132 17,2

2000-2999 TL 230 30

3000-3999 TL 216 28,2

4000 TL ve üzeri 188 24,5

Hanehalkı gelirinin işten elde edilen gelirden ortalamada yüzde 40 daha fazla olduğu görülmektedir. 
Hanehalkı geliri 2000 TL’den az olanların oranı yüzde 17 iken, 4000 TL ve üzeri hanehalkı gelirine 
sahip olanların oranı yüzde 24,5’tir. 

Ücret düzeyi açısından kadın ve erkek işçiler arasında Bağımsız T Testi sonuçlarına göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Bu fark hanehalkı geliri açısından da görülmektedir. Buna 
göre erkek işçi işten elde ettiği gelirde kadından yüzde 16 daha fazla ücret almaktadır. Araştırma 
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kapsamındaki kadın işçiler için düzenli net iş geliri aylık ortalama 1934 TL iken erkek işçilerde bu tutar 
2247 TL’dir. Buna karşın kadın işçilerin toplam hanehalkı geliri erkek işçilere göre daha yüksektir. Söz 
konusu tutar kadınlar için aylık ortalama 3679 TL iken erkekler için 3096 TL’dir. 

Grafik 17- Cinsiyete göre esas iş geliri ve hanehalkı geliri

 

Erkek işçilerle kadın işçiler arasında hanehalkı geliri üzerinden oluşan farkın temel nedeni aileden 
çalışan fert sayısıdır. Araştırma kapsamındaki erkek işçilerin yüzde 61,5’i tek gelirle geçinirken, 
kadınlarda bu oran yüzde 15 seviyesinde kalmaktadır.  Eşi çalışanların oranı erkeklerde yüzde 20 iken 
kadınlarda yüzde 63’tir. Tek gelir ve eşin çalışması erkek ve kadın işçiler arasında istatistiksel olarak 
da Bağımsız T Testi’ne göre anlamlı fark üretmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark üretmese 
de araştırmaya katılan kadınlar arasında kardeşi çalışanların oranı erkeklere göre daha fazla çıkmıştır. 

Tablo 7- Hanede diğer gelir getirenlerin cinsiyete göre dağılımı
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Tablo 8- Kıdem ve esas iş geliri

Buna karşın araştırma kapsamında eğitim düzeyi ile ücret arasında doğrudan bir ilişki tespit 
edilememiştir. Bunun nedenlerinden biri kıdem süresi ile eğitim düzeyi arasındaki negatif yönlü 
ilişkidir. Yani kıdem süresi artıkça yaş ve gelir artmakta, yaş arttıkça eğitim düzeyi düşmektedir. Ayrıca 
kıdem süresi ile net gelir arasında da somut bir ilişki söz konusudur. Bu dolayımla kıdem süresinin 
eğitimin önüne geçtiği söylenebilir.

Grafik 20- Eğitim düzeyi ve esas iş geliri

 

Grafikte görüldüğü gibi eğitim gelir açısından ayrıştırıcı bir unsur değildir. Ancak meslek lisesi 
mezunlarının diğer eğitim kategorilerinden pozitif yönde ayrıştığını söylemek mümkündür. 

Yaşam koşullarını belirleyen bir başka etken ise köyden erzak gelip gelmemesidir. 1994 yılında 
gerçekleştirilen üye kimlik araştırmasında (BM 1995) Birleşik Metal İş üyelerinin yüzde 14’ünün 
köyden erzak getirdiği görülmekteydi. Ancak bu oran günümüzde yüzde 4,4 düzeyine gerilemiş 
durumdadır. Bugünkü Trakya şubeyi oluşturan Topkapı, Sefaköy ve Mecidiyeköy şubelerinde köyden 
erzak getirenlerin oranı sırasıyla yüzde 18,3, yüzde 22 ve yüzde 17,9 iken günümüzde Trakya şube 
için bu oran yüzde 1,9’dur. Gebze’de yüzde 8,1 olan köyden erzak getirenlerin oranı yüzde 2,9’a 
gerilemiştir. 1994 yılında İzmir şubede yaklaşık her dört işçiden biri köyden erzak getirirken bu oran 
günümüzde yüzde 6,1’dir. Eskişehir Şube için yüzde 17,4 olan oran yüzde 9,1’e gerilemiştir.
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Grafik 21- Köy ile kurulan ilişki 

 

Buna karşı köyle ilişkisi devam eden sendika üyesi işçilerin oranının yüksek olduğu şubeler de 
bulunmaktadır. Eskişehir Şube yüzde 9,1’lik oranla köyle bağını sürdürenlerin en çok olduğu şubedir. 
Eskişehir şubeyi yüzde 6,8 ile Kocaeli, yüzde 6,1 ile İzmir şube takip etmektedir.

Tablo 9- Köyden gelen erzak

Söz konusu değişkeni ikamet edilen ile göre ele aldığımızda ise Bilecik yüzde 11,8, Düzce yüzde 12,5, 
Kırşehir yüzde 22,2, Manisa yüzde 18,2’lik oranla öne çıkmaktadır. Ankara’da köyden kışlık erzak 
gelen işçi gözlemlenmezken, İstanbul’da söz konusu oran yüzde 2,2’dir. Gözlem sayısı düşük olduğu 
için il verilerinin güvenilirliği düşüktür. 
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Tablo 10- Yaş grubuna göre kredi kartı ödeme durumu

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Yaş gruplarına göre kredi kartı nedeniyle en ciddi sorun yaşayan yaş grubu 30-39 yaş grubudur. 
Bu gruptaki işçilerin yüzde 3 kredi kartı nedeniyle mahkemelik durumdayken, yüzde 4’lük kesimi 
borcunu ödeyemediği için kullanamadığı kartı olduğunu söylemektedir. Asgari limit ödeyenlerin oranı 
bu grup için yüzde 19’dur. Toplamda 30-39 yaş grubunun yaklaşık dörtte birinden fazlası kredi kartı 
nedeniyle sorun yaşamaktadır. Kredi kartı olmayanların oranı 30 yaş altı ve 50 yaş üzeri için daha sık 
görülmektedir (sırasıyla yüzde 29, yüzde 33).

Tablo 11- Şubelere göre borç zorlama durumu

Şubelere göre baktığımızda borçların kendilerini hiç zorlamadığını söyleyenlerin oranın en yüksek 
olduğu şubenin yüzde 13,1 ile Eskişehir şube olduğu görülmektedir. Eskişehir şubeyi yüzde 7,9 ile 
Anadolu şube takip etmektedir. Anadolu şube aynı zamanda borçlardan en çok etkilenen şube (yüzde 
54) konumundadır. İstanbul Anadolu yakasında örgütlü olan  1 Nolu şube Anadolu şubeyi takip 
etmektedir. 
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Tablo 12- Ortalama esas iş geliri ve ortalama hane geliri açısından maddelere sahiplik durumu  

Hanehalkı geliri açısından ortanca ücret 3000 TL’dir. Sendika üyesi işçileri hanehalkı gelirine göre 
“3000’den az” ve “3000 ve üzeri” şeklinde iki kategoriye böldüğümüzde, bağımsız t testi üzerinden 
elde ettiğimiz sonuçlara göre, istatistiksel olarak anlamlı farklar çıkmaktadır. Gelire göre anlamlı bir 
fark yaratmayan değişkenler çamaşır makinesi, 5 yaşından yaşlı otomobil ve televizyondur. Buna 
karşın diğer maddeler için önemli farklar görülmektedir. 3000 TL’den daha az geliri olanlarda akıllı 
telefona sahip olanların oranı yüzde 84 iken, 3000 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda bu oran yüzde 
93’tür. Bulaşık makinesi 3000 TL’den az hanehalkı gelirine sahip olanların dörtte üçünde varken, bu 
oran 3000 TL ve üzeri hanehalkı gelire sahip olanlarda yüzde 84’tür. İnternet bağlantısı 3000 TL’den 
az gelire sahip olanların yüzde 35’inde varken, 3000 TL ve üzeri gelire sahip olanların yüzde 62’si 
internet bağlantısına sahiptir. 3000 TL’den daha az hanehalkı gelirine sahip olanlarda 5 ve 5 yaşından 
daha küçük otomobil sahibi olanların oranı yüzde 6,2, 3000 TL ve üzeri geliri olanlarda 5 ve 5 yaşından 
daha küçük otomobil sahibi olanların oranı yüzde 14 olarak görülmektedir.
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Tablı 13- Medyan gelire göre çeşitli maddelere sahiplik oranı

Yaşa göre de sahip olunan eşya ve maddelerin istatistiksel olarak anlamlı fark ürettiği görülmektedir. 
Anlamlı fark üretmeyen ürünler bulaşık makinesi, 5 yaşından yaşlı otomobil ve diz üstü bilgisayardır. 
35 yaş altı işçiler yüzde 93,3 oranla 35 yaş üstündeki işçilere göre daha yüksek oranda akıllı telefon 
kullanmaktadır. 35 yaş üstü işçiler için akıllı telefon kullananların oranı yüzde 82,5’tir. Masaüstü 
bilgisayara sahip olan işçilerin oranı 35 yaş ve üzeri işçilerde 35 yaş altı işçilere göre anlamlı düzeyde 
düşüktür. Ev telefonu 35 yaş altı işçilerde yüzde 9,5 iken 35 yaş üstü nüfusta yüzde 23’e ulaşmaktadır. 
İnternet bağlantısı da 35 yaş ve üstü yaş grubu açısından 35 yaş altına göre daha çok sahip olunan 
bir hizmettir. Televizyon sahipliği ise 35 yaş ve üstü yaş grubu için daha yüksek görünmektedir. Bu 
veri akıllı telefonun yaygınlaşması ile birlikte bilgisayar, telefon ve televizyon kullanımının azaldığı 
şeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 14- Yaşa göre bazı maddelere sahiplik oranları

Cinsiyet, istatistiksel olarak sahiplik açısından anlamlı bir farka yol açmazken, medeni durum sahiplik 
açısından ayrıştırıcı bir unsurdur. Bilgisayar (masaüstü, dizüstü), internet bağlantısı, televizyon, 
5 ve 5 yaşından küçük otomobil sahipliği medeni duruma göre, istatistiksel olarak, anlamlı bir fark 
üretmemektedir.
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Tablo 15- Medeni duruma göre sahip olunan maddeler

Buna karşın çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ürünler açısından, bekleneceği gibi, medeni 
duruma göre anlamlı farklar bulunmaktadır. Televizyon kullanımını da daha çok evlilerin tercih ettiği 
görülmektedir. Evli olanların otomobil sahipliği oranı daha yüksektir.

Ev sahipliği ve konut 

Araştırma kapsamındaki sendika üyelerinin yüzde 39’u ev sahibidir. Ev sahipliği açısından ipotekli 
konut konusu önemli ve ayrıştırıcı bir meseledir. Bu nedenle sendika üyelerinin bir kısmı kendi evim 
seçeneğindense, “bankanın”, “ipotekli” vb. ifadeleri kullanmayı tercih etmiştir. Konut kredisi borcu ev 
sahipliği durumunu muğlaklaştırmaktadır. İşçilerin yüzde 33 ailesinin evinde kaldığını, yüzde 28’i ise 
kirada oturduğunu ifade etmektedir. 
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Tablo 16-  Yaşanılan evin sahiplik durumunun dağılımı

Ev sahipliği, yaş gruplarına göre ele aldığımızda anlamlı farklar üretmektedir. 29 yaşa kadar öncelikli 
olarak oturulan ev yüzde 40 ile aile evidir. Yüzde 34 ise kiracıdır. Buna karşın bu yaş gurubu için ev 
sahipliği oranı yüzde 27 seviyesinde kalmaktadır. Yaş grubu ilerledikçe, ailesinin evinde kalanlarla, 
kiracı olanların oranı azalmakta, ev sahipliği artmaktadır. 

Grafik 30- Yaş grubuna göre ev sahiplik oranı

 

Ev sahipliği ve konut kredisi arasındaki ilişki yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde çarpıcı sonuçlar 
vermektedir. Oturduğum ev kendime ait diyenlerin yüzde 44’ünü konut kredisi borcu bulunmaktadır. 

Konut kredisi borcu olmadan ev sahipliği durumu yüzde 22 oranına gerilemektedir. Yaş grubuna 
göre dağılıma baktığımızda 29 yaşa kadar olan işçiler arasında konut kredisi borcu olmadan ev sahibi 
durumunda bulunanların oranı yüzde 11’dir. 50 yaş üstü grup hem ev sahipliği hem de konut kredisi 
borçluların oranı açısından son derece yüksek orana sahiptir.
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Grafik 38- Yaş grubuna göre eğitim düzeyi

 

Eğitim durumuna göre araştırma kapsamındaki işçilerin şubelerindeki ağırlığına baktığımızda, meslek 
lisesi mezunlarının oransal olarak en fazla olduğu şube (yüzde 65 ile) Bursa şube olarak görülmektedir. 
Meslek lisesi mezunlarının en az bulunduğu şube ise yüzde 30 ile Kocaeli’dir. Lisans mezunları yüzde 
4 ile en çok İstanbul 1 No’lu (Kartal) şubedeyken ön lisans mezunlarının en fazla olduğu şube İzmir’dir 
(yüzde 14). 

Tablo 17- Şubelere göre eğitim düzeyi

Ortaokul veya altı eğitim seviyesine sahip işçiler ise yüzde 40 oran ile en çok Kocaeli şubededir. 
Kocaeli şubeyi İstanbul 1 (Kartal) ve Eskişehir şube takip etmektedir. Diğer liselerden mezun olmuş 
olanların da en yoğun olduğu şube yüzde 23 ile Kocaeli’dir.
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Tablo 18- Gazete okuma tercihleri

Okuma tercihi sırasında Sözcü gazetesi yüzde 29 ile dördüncü, Hürriyet gazetesi yüzde 27 ile beşinci 
sıradadır. Hürriyeti sırasıyla Sabah, Milliyet ve Habertürk gazetesi takip etmektedir. Cumhuriyet 
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gazetesi işçilerin yüzde 13,5’inin tercihidir. Takvim gazetesi Cumhuriyeti yüzde 13,2 ile takip 
etmektedir. Geleneksel İslamcı gazeteler Yeni Şafak yüzde 4, Milli Gazete yüzde 3,6, Akit yüzde 0,8 
okunma tercihine sahiptir. Sosyalist çizgide yer alan Evrensel gazetesi yüzde 4,2, Birgün yüzde 2,5 
oranında tercih edilmektedir. Aydınlık ve Yeniçağ yüzde 1,7 oranında tercih edilirken, Ortadoğu ve 
Özgürlükçü Demokrasi gazeteleri yüzde 1,3 oranında tercih edilmektedir.  

Tablo 19- Yaşa göre gazete okuma tercihleri

Gazete okuma tercihleri yaşa göre farklılık gösterebilmektedir. Tablo 19’da seçilmiş gazeteler için yaşa 
göre okuma tercihleri görülmektedir. Buna göre Posta gazetesi her yaş grubu için en çok tercih edilen 
gazete konumundadır. Ancak 29 yaşa kadar olan genç işçiler Posta gazetesini diğer yaş gruplarına 
göre daha fazla tercih etmektedir. Fotomaç da genç işlerin diğer yaş gruplarına göre daha fazla tercih 
ettikleri gazetelerdendir. Yaş grubu yükseldikçe söz konusu gazeteyi okuyanların oranı azalmaktadır. 
Hürriyet ve Sabah gazetesi tersine bir eğilime sahiptir. Söz konusu gazeteler yaş arttıkça daha fazla 
tercih edilmektedir. Sözcü okumayı tarcih edenlerin oranı 29 yaşa kadar işçiler için yüzde 19 iken, 50 
yaş ve üzeri yaş grubu için yüzde 44’tür. Hürriyet için söz konusu oran en küçük yaş grubu için yüzde 
20, en yüksek yaş grubu için yüzde 40 şeklindedir. Sabah gazetesinde yaş grubuna göre ciddi bir oynama 
görülmemekte, gazete okuma tercihi yüzde 23-yüzde 29 oranında bir değişiklik göstermektedir.

Yaşa göre gazete okuma tercihinde en ciddi oranların yaşandığı gazete tercihi Cumhuriyet’tir. 29 yaşa 
kadar gençlerin içinde Cumhuriyet okuma tercihi yüzde 8 iken, 50 yaş ve üstü yaş grubunda söz konusu 
oran yüzde 36’dır. Takvim gazetesi de yaş grubu yüksek olanların daha fazla tercih ettiği bir gazetedir. 
Milli Gazete yüzde 5,1 ile gençler tarafından daha çok tercih edilirken, Yeni Şafak yüzde 8 ile 50 yaş ve 
üzeri yaş grubunda daha çok okuyucu bulmaktadır. Evrensel 30-39 yaş grubunda yüzde 5,2’lik oranla 
tercih edilirken, Birgün yüzde 4 ile 50 yaş ve üzeri için daha çok okuyucu bulmaktadır. 
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Grafik 40- Cinsiyete göre gazete okuma tercihleri

  

Kadınlarla erkekler arasında gazete okuma tercihleri arasında anlamlı farklar görülmektedir. En ciddi fark 
Fotomaç okumayı tercih edenlerdedir. Erkeklerde yüzde 34 olan bu oran, kadınlar için yüzde 7’dir. Posta 
gazetesi kadınlarda da erkekler gibi en çok tercih edilen gazetedir. Sözcü kadınlar tarafından daha az 
tercih edilirken, Cumhuriyet ve Hürriyet kadınların erkeklere göre daha fazla tercih ettikleri gazetelerdir.

Tablo 20- Şubeye göre gazete okuma tercihleri

Posta gazetesinin en çok tercih edildiği şube yüzde 62 ile Eskişehir şube iken, Fotomaç en çok Kocaeli 
şubede tercih edilmektedir. Sözcü gazetesi İzmir Şube için yüzde 40 ile okunması en çok tercih edilen 
ikinci gazetedir. Bursa şubede Hürriyet gazetesi yüzde 38 ile öne çıkarken, Sabah, Takvim, Millî Gazete 
ve Yeni Şafak en çok Kocaeli şubede tercih edilmektedir. Cumhuriyet yüzde 20 ve Evrensel yüzde 10 
tercihle İstanbul 1 No’lu şubede öne çıkarken, Birgün yüzde 6’lık oranla en çok Gebze şubeye bağlı 
işçiler arasında tercih edilmektedir.
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yüzde 11 iken, tek geliri sahip olanlarda bu oran yüzde 6’dır. Sinemaya gitme oranı birden çok gelirli 
haneler için yüzde 51 iken, tek gelirli haneler için yüzde 29 düzeyindedir.

Borç miktarı da sosyal etkinlikleri etkileyen unsurlardan biridir.

Borçları kendilerini hiç zorlamayan araştırma kapsamındaki sendika üyesi işçiler daha fazla oranda 
kitap okumakta, sinemaya ve tiyatroya gitmektedir. 

Grafik 44- Borç zorlama durumuna göre son 1 yıl içinde sinema, tiyatroya giden ve kitap 
okuyanların oranı

 

Araştırma sonuçlarına göre bekarlar evlilere göre, kadınlar erkeklere göre daha fazla kültürel etkinlikte 
bulunmaktadır. Kadınlarda kitap okuyanların oranı yüzde 50 iken, erkeklerde bu oran yüzde 32’dir. 
Bekarlar yüzde 11,5 ile evlilere göre daha fazla oranda tiyatroya gitmekte, yüzde 46 ile daha fazla 
oranda kitap okumakta ve yüzde 63 ile daha fazla oranda sinemaya gitmektedir. 

Tablo 21- Cinsiyet ve medeni duruma göre son 1 yıl içinde sinema, tiyatroya giden ve kitap 
okuyanların oranı   

   

  

 

  

 

Eğitim durumu ve kültürel etkinliklere katılım arasında da net bir ilişki görülmektedir. Meslek lisesi 
mezunları düz lisans mezunlarına göre daha az kültürel etkinlikleri gerçekleştirirken özellikle kitap 
okuma konusunda lisans ve ön lisans mezunları diğerlerine göre önemli oranda ayrışmaktadır. 
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Grafik 55- Taraftarı olunan spor kulübünün yaşa grubuna göre dağılımı 

 

Yaş gruplarına göre spor kulübü taraftarlığı oranlarına baktığımızda genç işçilerde öncelikli tercihin 
yüzde 37 ile Galatasaray olduğu görülmektedir. Fenerbahçe diğer yaş gruplarındaki ağırlığını 
yitirmiş görülmektedir. Beşiktaş taraftarlarının oranının da daha genç yaş gruplarında fazla olduğu 
görülmektedir. Trabzonspor gözlem sayısı az olmakla birlikte 40-49 yaş grubunda, diğer yaş gruplarına 
göre, daha fazla görülmektedir. Fenerbahçe gözlem sayısı az ve hata payı yüksek olmakla birlikte 50 
yaş ve üzeri işçilerde büyük bir desteğe sahiptir.

Tablo 22- Ailenin geldiği bölgeye göre taraftarı olunan spor kulübü

Ailenin geldiği bölgeye göre taraftarı olunan takım dağılımına bakıldığında, Galatasaray’ın Ege bölgesi, 
Doğu Anadolu ve Balkan kökenliler arasında daha fazla destek bulduğu görülmektedir. Fenerbahçe ise 
Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu kökenlilerde daha fazla öne çıkmaktadır. Trabzon yine gözlem sayısı 
az olduğu için hata payı yüksek olmakla birlikte Karadeniz kökenlilerde görece bir ağırlığa sahiptir. 
Beşiktaş, yine gözlem sayısı az ve hata payı yüksek olan Güneydoğu Anadolu kökenliler arasında en 
çok taraftara sahip olan takım olarak görülmektedir.
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Tablo 23- İşteki statüye göre aile kökeni 

 

 

Söz konusu veriyi 35 yaş altı ve üstü olarak iki farklı yaş grubuna böldüğümüzde iki veri arasında 
farkların açığa çıktığı görülmektedir. İstatistiksel olarak sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için 
gözlem sayısı önemlidir. Bu nedenle kendi hesabına çiftçi, serbest çalışan, ücretli işçi gibi gözlem 
sayısı görece yüksek değişkenler üzerinden bir değerlendirme yaparsak, 35 yaş üstü ve altı yaş grupları 
için aile kökeni “kendi hesabına çalışan çiftçi” olanların oranında radikal bir azalmanın olduğu 
(yüzde 21’den yüzde 12’ye) görülürken, “ücretli işçi” kategorisinin yüzde 45’ten yüzde 52,4’e çıktığı 
görülmektedir. 
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Tablo 24- Yaş ve işteki statüye göre aile kökeni

 

İşteki statüye göre aile kökenini üçlü bir kategori (ücretli-yevmiyeli/memur-yönetici-kendi hesabına 
çalışan) içinde toparlamak işlevsel olacaktır. Buna göre kendi hesabına çalışan çiftçi, serbest çalışan 
ve esnaf, “kendi hesabına çalışan”, ücretli işçi, yevmiyeli, yevmiyeli çiftçi, ücretli çiftçi “ücretli işçi”, 
ücretli memur, ücretli yönetici ve ücretli yönetici memur “memur-yönetici” olarak ele alınacak, işveren 
kategorisi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Tablo 25- Yaş temelinde ve kategorik olarak aile kökeni

Bu sınıflandırmaya göre 35 yaş altı ve üstü işçiler karşılaştırıldığında aile kökenine göre işteki statülerin 
farklılaştığı görülmektedir. 35 yaş altı işçilerde aile kökeni ücretli ve/veya yevmiyeli olanların oranı 
artarken, kendi hesabına çalışanların oranı azalmaktadır.
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Grafik 57-  Ailenin işteki durumunun şubelere göre dağılımı

 

Şubelere göre dağılıma baktığımızda ikinci kuşak işçilerin en yoğun olduğu bölge Gebze Şubesi olarak 
görülmektedir. Gebze Şubesi’ni İstanbul Anadolu yakasında örgütlü olan İstanbul 1’nolu Şube takip 
etmektedir. Eskişehir ve Bursa Şubeleri aile kökeni kendi hesabına çalışan olanların oranının ücretli 
işçi kategorisinden daha fazla bir orana sahip olduğu şubeler olarak görülmektedir. 

Tablo 26- Aile büyükleri “kendi hesabına çiftçi” kategorisinde olanların şubelere göre oranı

Aile kökenine göre “kendi hesabına çalışan çiftçi” kategorisine baktığımızda en düşük oran yüzde 
8 ile İstanbul 1’nolu şubededir. En yüksek oranlar ise Eskişehir (yüzde 31) ve Anadolu yüzde 23,5) 
şubelerindedir. Bursa Şubesi yüzde 13 ile esnaf kökenli aileden gelen işçilerin en fazla olduğu şube 
olarak görülmektedir. 
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Grafik 58- İşçilerin ailelerinin geldiği bölgeye göre dağılımı

 

Aileniz nereden geliyor sorusuna verilen cevapta araştırma kapsamındaki metal işçilerinin en çok 
yüzde 24 ile Karadeniz kökenli olduğu görülmektedir. Karadeniz’i yüzde 22 ile İç Anadolu ve yüzde 
16.3 ile Ege takip etmektedir.

Dini ödevleri yerine getirme düzeyi

Din kimlik oluşumunun önemli bir unsur olarak görülmektedir. Buna karşın hassasiyet gösterilen bir 
konudur. Bu hassasiyet gözetilerek soru formuna “cevap vermek istemiyorum” şıkkı da eklenmiştir. 
Sendika üyelerinin yüzde 16,5’i bu soruya cevap vermek istemediğini ifade etmiştir. Dini ödevlerinin 
hepsini yerine getirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 10 olarak görülmektedir. Dini ödevlerini 
olabildiğince sık yerine getirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 37,5’tir. Buna karşın “dinle pek ilgimin 
olduğunu söylenemez” diyenlerin oranı yüzde 3,2’dir.

Tablo 27- Dini ödevleri yerine getirme düzeyi

Cevap vermek istemiyorum diyenler dağıtıldığında söz konusu oran grafikteki gibidir. Dini ödevlerinin 
hepsini yerine getirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 12,2 iken, olabildiğince sık yerine getirdiğini 
söyleyenlerin oranı yüzde 27,2’dir. 
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Grafik 59- Dini ödevleri yerine getirme sıklığı (dağıtılmış)

 

Geçtiğimiz dönem dini hassasiyetlerin arttığı bir dönem olmuş ve Ortadoğu coğrafyasında yaşananlarla 
dinsel kimliğin tehdit altında olduğu fikri kamuoyunda sürekli olarak işlenen bir konu haline gelmiştir. 
Dinin gündelik hayatta daha görünür olduğu bir süreçte sendika üyelerinin de öncelikli aidiyet 
hissettikleri kimliğin dinsel kimlik olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 28- Öncelikli kimlik

 

Nitekim araştırmaya katılan sendika üyelerinin yüzde 46’sı kendini öncelikli olarak dinine göre 
tanımladığını ifade etmektedir. Bu oran 2008 yılında yapılan araştırmada yüzde 24 seviyesindeydi. 
Kendisini doğduğu yere göre tanımlayanların oranı da yüzde 12’den yüzde 16’ya yükselmiştir. Buna 
karşın sosyal sınıfıma göre kendimi tanımlarım diyenlerin oranı yüzde 43’ten yüzde 14’e gerilemiştir. 
2008 yılında araştırmanın yapıldığı dönem ile 2017 yılı arasında politik iklim olarak ciddi farklılıklar 
bulunmaktadır. Toplumsal olarak kimlik temelinde keskin ayrımların oluştuğu görülmektedir. Bu durum 
sendika üyelerinin kendilerini tanımladıkları diğer kimlikleri sınıfsal kimliklerinin önüne taşımıştır.  
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Şubelere göre öncelikli kimlik farklılık gösterebilmektedir. Kendini öncelikli olarak “dinime göre” 
tanımlayan diyen sendika üyelerinin en yüksek orana sahip olduğu şube yüzde 66 ile Kocaeli şubedir. 
Kocaeli şubeyi Gebze ve Bursa şubeleri takip etmektedir. 

Tablo 29- Şubelere göre öncelikli kimlik

 
 

   
 

 
 

Kendini öncelikli olarak doğduğu bölgeye göre tanımlayanların oranının en yüksek olduğu şube yüzde 
23 ile Trakya şubedir. Trakya şubeyi Bursa ve İzmir şube takip etmektedir. Kendimi öncelikli olarak 
milliyetime göre tanımlarım diyenlerin yoğunlaştığı şube de yüzde 32 ile Trakya şubedir. Trakya şubeyi 
yüzde 38,5 ile İzmir şube takip etmektedir. Kendisini öncelikle sınıfsal kimliği ile ifade edenlerin 
oransal olarak ne çok olduğu şube yüzde 20 ile İstanbul 1 Nolu (Kartal) şubedir. Kendisini en az oranda 
sosyal sınıfı ile tanımlama eğiliminde olanların olduğu şube ise yüzde 7 ile Kocaeli şubedir.
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BÖLÜM 6

ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKAYA BAKIŞ
Çalışma hayatı gündelik hayatımızın önemli bir kısmını belirleyen bir zaman dilimidir. Hayatımızın 
çalışma hayatı dışında kalan kısmını idame ettirebilmek için emek gücümüzü belli bir zaman dilimi 
için işverene satarız. Bu zaman dilimi bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak bizi etkileyen unsurları 
içinde barındırır. İş yerindeki yaşantımız açısından, çalışma deneyimimiz, o işyeri ile kurduğumuz 
ilişki, kaç yıldır aynı firmada çalıştığımız, nasıl iş bulduğumuz, ek iş yapıp yapmadığımız, çalışma 
süreleri, yaptığımız işin tanımlı olup olmaması, işsizlik, sendikal mücadele deneyimi, sendika ile 
ilişkiler, sendikaya yaklaşım, örgütlü davranma kapasitesi gibi pek çok unsur belirleyici olmaktadır. 
Bu bölümde çalışma hayatı farklı boyutları ile birlikte ele alınacaktır. 

Kıdem süresi, toplam çalışma deneyimi ve iş değiştirme sıklığı

Çalışma hayatı açısından temel konulardan biri kıdem süresidir. Araştırma kapsamındaki sendika 
üyelerinin yüzde 5,5’i 1 yıldır mevcut işinde çalışmaktadır. Bu oran son 3 yıl içinde işe başlayanlarda 
yüzde 24,1’dir. Buna göre sendika üyelerinin yaklaşık dörtte biri çalıştığı işte yenidir. Sendika 
üyelerinin yaklaşık 5’te biri ise 10-15 yıldır mevcut işinde çalışmaktadır. 10 yıl ve üzeri süredir mevcut 
işinde çalışanların oranı yaklaşık yüzde 40’tır.

Tablo 30- Kıdem süresi

Toplam çalıma deneyimine baktığımızda ise 10 yıl ve üzeri süre ile çalışma deneyimine sahip olanların 
oranı yüzde 64’e ulaşmaktadır. Mevcut işinde 10 yıl ve üzeri süre ile çalışanların oranının yüzde 40 
olduğu düşünülürse, tek bir iş ile çalışma hayatının tamamlandığı dönemin geride kaldığı net olarak 
görülmektedir. 
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Tablo 31- Ülkelere göre çok uzun sürelerle çalışanların toplam çalışanlar içindeki oranı
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 Tablo 32- Çeşitli kategorilere göre ortalama haftalık çalışma süresi

 

 

 

 

Eğitim düzeyine göre ön lisans ve diğer liseler 52 saatin üzerinde bir haftalık çalışma süresine sahip 
iken, lisans mezunları için bu değer 49,6’dır. Kıdem süresi 5 yıl ve altı olanlarda haftalık çalışma 
süresi 52,3 ile diğer yaş gruplarına göre anlamlı bir farka sahiptir. 29 yaşa kadar haftalık çalışma süresi 
ortalamada 52.7 iken, 40 yaş üzeri için bu değer 50 saatin altındadır. 
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Tablo 33- Sizce Birleşik Metal İş Sendikası işçi haklarını yeterince koruyor mu?

 

Bu şubelerdeki üyelerin sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 10’u sendikalarının işçi haklarını hiçbir zaman 
yeterli düzeyde korumadığı fikrindedir. 1 Kasım seçimindeki siyasi parti tercihlerine göre sendikaya 
işçi hakları konusunda tam bir güven duyanların oranı CHP’liler arasında yüzde 45, MHP’lilerde yüzde 
38, Ak Parti seçmenlerinde yüzde 28’dir. Yaş grubuna göre 36 yaş üzeri 35 yaş üzerine göre sendikaya 
daha fazla güvene sahiptir.

Sınıf bilinci 

Araştırma kapsamındaki sendika üyeleri, işçilerin ve sendikaların mücadelelerinin kazanımlarının 
ne olabileceği sorusuna yüzde 92 ile ücret zammı cevabı vermektedir. Sosyal hakların mücadelenin 
kazanımlarından olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 90’dır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği de yüzde 71 ile 
mücadele sonucu elde edilecek kazanımlar arasında sayılmaktadır. Buna karşın eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik gibi kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde sendikaların ve işçilerin mücadelesinin önemli 
olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 48’de kalmaktadır. Parlamentoda işçiler lehine düzenlemelerin 
yapılmasında mücadelenin önemi yüzde 43, demokrasi kültürünün geliştirilmesinde yüzde 36 oranında 
taraftar bulmaktadır. Bu durum sendika üyelerinin ağırlıklı olarak işyeri temelli bir mücadeleyi 
önemsediğini ortaya koymaktadır. 
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Gönen tesisleri, Gebze, Trakya ve İstanbul 1 Nolu (Kartal) şubelerinde görece daha yüksek beğeniye 
sahiptir. Sapanca tesislerini beğenenlerin oranı Gebze, İstanbul 1 Nolu (Kartal) ve Kocaeli şubelerinde 
diğer şubelere göre daha yüksektir. Yakınlık burada önemli bir etken olarak görülmektedir. Eğitim 
faaliyetlerini beğenenlerin oranının yüksek olduğu şubeler Anadolu, Bursa ve Trakya, Eskişehir ve 
İzmir şubelerdir. 

Tablo 34– Şubelere göre sendikanın faaliyetleri ve olanaklarının beğeni oranı

 
 

 

 

Eğitime katılım ile eğitim faaliyetlerinden memnuniyet arasında Bağımsız T Testine göre pozitif ve 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Grafik 94- Sendikal eğitimlere katılım oranı

 

Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 47’si sendika tarafından düzenlenen en az bir eğitime 
katılmıştır. En çok katılım sağlanan eğitim işyeri yeni üye eğitimleridir. Bu eğitimlere işçilerin 
yüzde 18’i katılmıştır. Komite eğitimi yüzde 17’lik katılım oranı ile ikinci sıradadır. Grev eğitimine 
katılanların oranı ise yüzde 15’tir. İşçilerin yüzde 13’ü genç işçi eğitimlerine katılmıştır. 
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Toplu sözleşmeler 

Araştırma kapsamındaki işçilere yapılan ve mevcutta uygulamada olan Toplu iş sözleşmesinden (TİS) 
memnun olup olmadıkları da sorulmuştur. İşçilerin yüzde 40’lık bir kesimi Toplu iş sözleşmesini idare 
eder bulmaktadır. TİS’ten memnunum diyenlerin oranı yüzde 27’dir. Buna karşın TİS’ten memnun 
olmayanların oranı yüzde 33 seviyesinde kalmaktadır. Sendikanın faaliyetleri arasında memnuniyet 
düzeyini en yüksek olduğu alan olmasına rağmen, mevcut sözleşmeden memnun olanların görece 
düşük olması, iki değişkenin ayrı noktalara işaret etmesinden kaynaklanmaktadır. Sendikanın TİS 
sürecini iyi yönettiğini veişlediğini düşünen bir işçi, yürürlükteki TİS’ten memnun olmayabilir. 

Grafik 95- Toplu sözleşmeden memnuniyet

 

Toplu sözleşmeden memnun olmadığını ifade edenlerin oranı tekil işyerlerinde yüzde 25, MESS 
işyerlerinde yüzde 42, EMİS işyerlerinde yüzde 28 seviyesindedir. Tekil işyerlerinde TİS’ten 
memnun olanların oranı memnun olmayanların üzerindeyken, MESS ve EMİS işyerlerinde memnun 
olmayanların oranı memnun olanların üzerindedir. Ancak her üç TİS bakımından memnuniyetsizlik 
MESS kapsamında bile yüzde 50’yi aşmamaktadır.

Tablo 35- TİS’in kapsamına göre memnuniyet

  

TİS’ten memnuniyet düzeyi ile Birleşik Metal’in sendikal hakları yeterince koruduğu fikri, genel 
merkez memnuniyeti ve şubelerden memnuniyet arasında sırasıyla 0.378, 0.457, 0.451 oranında güçlü 
bir bağlantı (korelasyon) olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 36- TİS’ten memnun olmama nedenlerinin TİS kapsamına göre dağılımı  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

TİS’ten memnun olmayan işçilere bunun nedenleri ve kendilerine verilen çeşitli yargılara katılıp 
katılmadıkları sorulmuştur. Ankette söz konusu değerlendirmeye, TİS’i idare eder bulan ya da beğenen 
üyelerden de çok sınırlı sayıda işçi de görüş belirtmiştir. Tekil işyerlerinde TİS’i başarısız olarak 
bulanların yüzde 52’si işçilerin işverene karşı ortak tutum geliştirememeleri gösterememelerini, yüzde 
55’si ise sendikanın daha fazlasını alması gerektiği fikrini ifade etmiştir. TİS’ten memnun olmayanlar 
arasında, grev yasağının TİS’te başarıyı engellediği fikrine katılanlar, MESS kapsamındaki işyerlerinde 
yüzde 61 iken, EMİS’e bağlı işyerlerindeki işçilerde bu oran sadece yüzde 17’dir. MESS kapsamındaki 
işçilerin o da TİS’i başarısız bulanların, sadece yüzde 18’i Türk Metal ile aynı sözleşmeye imza atmak 
zorunda olunduğunu düşünmektedir. “İşveren zaten bu hakları verecekti.” fikri kendine her üç kategori 
için de neredeyse taraftar bulamamaktadır. Yeterince eylem yapılmadığı ve işverenin alanı boş bulduğu 
fikri MESS kapsamındaki işyerlerinde, TİS’ten memnuniyetsiz olanlar arasında sadece yüzde 20’lik 
bir kesimde yandaş bulmaktadır. “Sendikanın daha fazla alması gerektiği” düşüncesi TİS’ten memnun 
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Tablo 37- TİS kapsamına göre TİS maddelerinin değerlendirmesi  

 

 

TİS’te zam oranları MESS kapsamında bulunan işçilerin yüzde 58’i tarafından yetersiz bulunmaktadır. 
Buna karşın EMİS ve tekil işyerlerinde memnuniyetsiz olanların oranı yüzde 41-42 seviyesinde 
kalmaktadır. Ücret adaletsizliği mevzusu tüm kategorilerde çoğunluğun yetersiz kalındığını düşündüğü 
alandır. Ancak söz konusu oran MESS kapsamındaki işyerlerinde daha yakıcı bir meseledir. Çalışma 
süreleri tekil işyerlerinde yapılan TİS’ler açısından yüzde 74’lük oranla genel bir memnuniyet 
yaratmaktadır.

Mücadele eğilimi

Araştırma kapsamındaki işçiler açısından mücadele eğilimi son derece yüksektir. Her dört işçiden 
biri “sonunda grevde olsa mücadelede kararlıyız.” demektedir. Yüzde 9’luk bir kesim ise bir an önce 
uzlaşma taraftarıdır.
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Grafik 99- Yaşa göre mücadel eğilimi

 

Araştırma kapsamında konut kredisi borcu, tüketici kredisi borcu, toplam borç miktarı, borcun zorlama 
durumu ile mücadele eğilimi arasındaki ilişki de sorgulanmıştır. Borç miktarı ile mücadele eğilimi 
arasında (0,108) tersine anlamlı bir ilişkinin (korelasyon) var olduğu, borç miktarı artıkça mücadele 
eğiliminin azaldığı (ya da tersinin olduğu) tespit edilmiştir. 

Tablo 38- Mücadele eğilimi

 

Sendikanın sosyal medya araçları
Sendikanın sosyal medya araçları arasında en çok takip edileni Facebook sitesidir. Yaklaşık her dört 
üyeden biri (yüzde 23) her gün Facebook sitesine bakmaktadır. İnternet sayfasını her gün takip eden 
üyelerin oranı yüzde 11, Twitter uygulamasını her gün takip edenlerin oranı yüzde 9’dur. Telefon 
uygulamasını her gün takip edenlerin oranı ise yüzde 3,3 olarak tespit edilmiştir.

Grafik 100- Sendikanın sosyal medya araçlarının kullanım oranı
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Aralık 2016’nın son haftası ile Ocak 2017’nin ilk haftası yapılan araştırmada “Bugün seçim olsa kime 
oy verirsiniz?” sorusu sorulmuştur. Sonuçlara göre Ak Parti araştırma kapsamındaki sendika üyeleri 
arasında söz konusu tarihler için yüzde 28,9’luk oranla en çok tercih edilen parti olmaya devam etmiştir. 
Ak Parti’yi yüzde 19,3 ile CHP, yüzde 18,3 ile MHP takip etmektedir. Araştırma sonuçlarında dikkat 
çekici sonuç kararsızın (yüzde 17,3) ve oy kullanmayacağım (yüzde 10,4) diyenlerin oranlarındaki 
yüksekliktir. 

Tablo 39- Bugün seçim olsa kime oy verirsniz

Çeşitli yargılara katılım

Birleşik Metal İş üyesi metal işçilerinin değer yargılarını ve siyasal, sosyal ve ekonomik olaylara 
karşı nasıl bir kimlik oluşturduğunu ortaya koymak açısından, farklı konulardaki yargılara ne ölçüde 
katıldıkları sorulmuştur. Söz konusu yargılar birbiri ile zıt ya da destekleyen, ancak mutlaka sahiplenen 
bir kesimin var olduğu yargılardır. Aynı sorular 2008 yılındaki araştırmada da işçilere sorulmuştur. Bu 
anlamda iki veri arasında bir karşılaştırma yapmanın olanağı mevcuttur. Ancak bu çalışma kapsamında 
bu veriler, ham hali ile EK-1’de verilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda ise söz konusu yargılara katılanları ve katılmayanlar kategorisinde soruların 
cevapları özetlenmiştir. Buna göre kıdem tazminatının fona devredilmesi en karşı olunan konu olarak 
karşımıza çıkmakta, farklı eğilimlerden sendika üyelerini tek bir başlık altında bir araya getirmektedir. 
Benzer bir biçimde kıdem tazminatının kaldırılmasının grev nedeni olduğu işçilerin çok büyük bir 
kesimi için (yüzde 81) paylaşılan bir düşüncedir. Türk’ün Türk’ten başka dostu yok fikri en çok destek 
bulan ikinci yargıdır (yüzde 80). Esneklik uygulamalarının işçiye zarar verdiği, taşeron işçileri ortak 
çıkara sahip olunduğu ve birlikte örgütlenmek gerektiği, kapitalizmin para kazanma hırsının düzeni 
olduğu ve değişmesi gerektiği işçilerin yüzde 70’ten fazlasının desteklediği fikirlerdir. Mühendislerin 
işçilere değil işverene yakın olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 75’tir. 
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Tablo 40- Çeşitli yargılara katılma/katılmama

 

 

 

Ailenin geliri az da bile olsa kadın evde oturmalı fikrine katılanların oranı yüzde 13 iken, Şeriat 
laiklikten daha iyi diyenlerin oranı yüzde 17’dir. İşçilerin yüzde 27’si Kürtler ayrı bir halktır, eşit 
haklara sahip olmalıdır derken, yüzde 44 güneydoğu sorununun ancak askeri yollarla çözüleceğine 
inanmaktadır. Yine yüzde 53’lük bir kesim ise bu ülkede yaşayan herkes Türk’tür, Türk değilim diyen 
ayrılıkçıdır fikrine katılmaktadır. Sosyalizm işçi sınıfını ideolojisidir fikrine katılan işçilerin oranı ise 
yüzde 36’dır. 
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EK 1- ÇEŞİTLİ YARGILARA KATILIM

Eşit Haklar Temelinde AB’ye Katılmalıyız

 

 

Şeriat Laiklikten İyidir  

 

 

Türkün Türkten Başka Dostu Yok
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Bu Ülkede Yaşayan Herkes Türk’tür Türk Değilim Diyen Ayrılıkçıdır 
Görülme Sıklığı Yüzde Geçerli Yüzde

Geçerli Hiç katılmıyorum 128 13,0 15,3

Katılmıyorum 179 18,2 21,4

Ne katılıyorum, ne katılmıyorum 108 11,0 12,9

Katılıyorum 186 19,0 22,2

Çok katılıyorum 235 24,0 28,1

Toplam 836 85,2 100,0

Cevapsız Sistemde 145 14,8  

Toplam 981 100,0  

Bu Ülkeyi Ya Seversin Ya Terkederin

Görülme Sıklığı Yüzde Geçerli Yüzde
Geçerli Hiç katılmıyorum 100 10,2 11,8

katılmıyorum 105 10,7 12,4

Ne katılıyorum, ne katılmıyorum 74 7,5 8,7

Katılıyorum 215 21,9 25,4

Çok katılıyorum 353 36,0 41,7

Toplam 847 86,3 100,0

Cevapsız Sistemde 134 13,7  

Toplam 981 100,0  

Kapitalizm Para Kazanma Hırsının Düzenidir. Degişmelidir.  
Görülme Sıklığı Yüzde Geçerli Yüzde

Geçerli Hiç katılmıyorum 36 3,7 4,4

katılmıyorum 45 4,6 5,5

Ne katılıyorum, ne 
katılmıyorum

137 14,0 16,7

Katılıyorum 313 31,9 38,3

Çok katılıyorum 287 29,3 35,1

Toplam 818 83,4 100,0

Cevapsız Sistemde 163 16,6  

Toplam 981 100,0  
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Doğduğumuz Yer Kendi Tercihimiz Değil Övünmek Saçma  
Görülme Sıklığı Yüzde Geçerli Yüzde

Geçerli Hiç katılmıyorum 129 13,1 15,9

Katılmıyorum 148 15,1 18,3

Ne katılıyorum, ne katılmıyorum 147 15,0 18,2

Katılıyorum 223 22,7 27,6

Çok katılıyorum 162 16,5 20,0

Toplam 809 82,5 100,0

Cevapsız Sistemde 172 17,5  

Toplam 981 100,0  

Tüm Dünya Halkları Kardeştir

Görülme Sıklığı Yüzde Geçerli Yüzde
Geçerli Hiç katılmıyorum 75 7,6 9,5

katılmıyorum 118 12,0 15,0

Ne katılıyorum, ne katılmıyorum 159 16,2 20,2

Katılıyorum 246 25,1 31,3

Çok katılıyorum 188 19,2 23,9

Toplam 786 80,1 100,0

Cevapsız Sistemde 195 19,9  

Toplam 981 100,0  

Kürtler Ayrı Bir Halktır Eşit Haklara Sahip Olmalı

Görülme Sıklığı Yüzde Geçerli Yüzde
Geçerli Hiç katılmıyorum 276 28,1 34,8

katılmıyorum 174 17,7 21,9

Ne katılıyorum, ne katılmıyorum 134 13,7 16,9

Katılıyorum 137 14,0 17,3

Çok katılıyorum 73 7,4 9,2

Toplam 794 80,9 100,0

Cevapsız Sistemde 187 19,1  

Toplam 981 100,0  
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Güneydoğu Sorunu Ancak Askeri Tedbirle Çözülür  

 

 

Devlet İşverenlerin İşçi Üzerinde Baskı Aracıdır  

 

 

Ailenin Geliri Az Bile Olsa Kadin Evde Oturmalı  
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Kadınlar Zorunlu Olmadıkça Çalışmamalıdır  

 

 

İdam Cezası Gereklidir. Kaldırılması yanlıştır  

 

 

Kamu Görevlisi Kadınlar Baş Örtüsü Takabilmeli  
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Erkek İşçinin Kadın İşçiden Çok Alması Doğal  

 

 

Esneklik Uygulamaları İşçiye Zarar Veriyor  

 

 

İşçilerle Devlet Memurlarının Çıkarları Birdir. 

Ortak Örgütlenmeliler.

 

 



137

Taseron İşçileri ile Çıkarımız Bir Birlikte Örgütlenmeliyiz  

 
 

Muhendisler Bize Değil İşverene Yakındır.  

 

 

Fazla Mesailer Fiziki ve Ruhsal Yıpranmamıza Neden Olmaktadır, 
Kaldırılmalıdır  
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Bu İşyerinde Çalışmaktan Gurur Duyuyorum  

 

 

Kıdem Tazminatının Kaldırılması Grev Nedenidir  

 

 

Kıdem Tazminatı Fona Devredilebilir  
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Sosyalizm İşçi Sınıfının İdeolojisidir.
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