
GİRİŞ

Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAREM), bilimsel üretimin toplumsal
dönüşümüne olumlu bir katkıda bulunmayı, kolektif  çalışmayı, üretimi ve paylaş-
mayı benimsemektedir. Tüm faaliyetlerinde sınıf  perspektifini esas alarak Tür-
kiye’nin toplumsal, siyasi ve ekonomik yapısını anlamaya yarayacak, içinde
bulunulan dönemin özelliklerini ortaya çıkaracak alan araştırmaları yapmayı he-
deflemektedir.  

Bu çalışmada, bahsedilen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen “İşçilerin İle-
tişim Teknolojileri ile İlişkileri” araştırmasının sonuçları paylaşılacaktır.  Ancak so-
nuçlara geçmeden önce Türkiye’de ve dünyada değişen koşullara göre sınıf
kavramının yaşadığı dönüşümden, değişen sendikal çerçeveden ve iletişim araçla-
rıyla işçi-sendika ilişkisinden kısaca bahsedilecektir.

1980’li yıllardan itibaren dünyada üretimden başlayarak bütün yaşam alanlarına
yayılan bir dönüşüm söz konusudur. Bu dönüşüm yalnızca yapısal ve kurumsal
değil, aynı zamanda toplumsaldır da. Toplumun birimleri arasındaki ilişkiler ve güç
dengeleri sürekli değişmektedir. Bu değişim hem sınıflar arası hem de sınıf  içi iliş-
kilerde büyük farklılaşmaları getirmektedir. Emek ile sermaye arasındaki çekişme,
kapitalizmin gücünü iyice artırmasıyla birlikte sermayenin daha üstün bir konuma
gelmesiyle devam etmektedir. Bugün işçi sınıfının “sınıf ” bilincinden uzaklaşma-
sından ve tüm kazanımlarından vazgeçmesinden veya kazanımlarını yitirmesinden
bahsedilmektedir. Bu durum esnek üretim, teknolojik gelişmeler, globalleşme ile
birlikte üretim yapısında meydana gelen değişimlere, sermayenin üstünlüğü ile olu-
şan risk toplumu ve bireycilik kültürü üzerinden üretimin toplumsal örgütlenme-
sinin değişmesine, devletlerin minimalize olması, sağ ideolojilerin güç kazanması
ve serbest piyasa ekonomisinin işleyişine engel oluşturacak her türlü düzenlemenin
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geçersiz kılınması gibi ideolojik ve siyasal üst yapının değişmesine bağlanmaktadır1.
Bu değişimler ve yapısal çözülmeler işçi sınıfını sendikal örgütlenmeden ve hare-
ketten uzaklaştırmış, aidiyetsiz ve korunmasız bir hale sokmuştur.

Öte yandan sendikal örgütlenme de sınıflar arası ve sınıf  içi ilişkilerde olduğu
gibi dünyada görülen toplumsal değişimlerden etkilenmiştir. İkinci Dünya Sava-
şı’ndan 1970’li yıllara kadar sosyal refah devletinin oluşumu için sendikaların varlığı
desteklenmiş, işgücünün kalitesi arttırılmaya çalışılmıştır. Bu dönem yüksek istih-
dam düzeyinin, görece yüksek sendikalaşma oranlarının ve kolektif  dayanışma ve
eylemlerin görüldüğü bir dönemdir. Fordist üretim sistemi ile birlikte montaj hat-
larına ya da taşıyıcı bantlara dayalı üretim sistemi ortaya çıkmış ve işgücünün ka-
litesinden öte sayıca fazla olması önem kazanmıştır. Böylece büyük işçi sendikaları
ve toplu pazarlık sistemleri yaygınlık kazanmıştır. Ancak 1960’larla birlikte etkisi
artan küreselleşme emek-sermaye ilişkisinde köklü değişimler yaratmıştır. 1967’li
yıllarda krizin başlamasıyla da sermaye sınıfı krizi atlatmak üzere çözümü sabit
sermaye yatırımlarını parçalamakta ve dışarıda daha az maliyet ile yaptırabileceği
işleri özellikle geç kapitalistleşmiş ülkelere aktarmakta bulmuştur. Çok uluslu şir-
ketlerin varlığı, ekonomisi büyük devletler, finans ve üretim ağlarının dünya ça-
pında genişlemesi emeğin örgütsel parçalanışını hızlandırmış ve emek ile sermaye
arasındaki çıkar çatışmalarının yerini sınıf  içi çıkar çatışmaları almıştır. Sendikal
hareketin en güçlü olduğu dönemin hemen sonrasında yaşanan bu dönüşümler
1970’li yıllarda ‘sosyal taraflar’, ‘sosyal diyalog’ ve ‘şirketlerin sosyal sorumluluğu’
gibi kavramlarla yumuşatılarak işçi sınıfının tepkileri azaltılmıştır2. 

Türkiye’deki sendikal örgütlenme sürecine bakıldığında ise sendikalaşma süre-
cinin 1947 tarihli Sendikalar Kanunu’na dayandığını görülmektedir. Ancak tarıma
dayalı ekonomi, çok partili demokrasiye geçiş süreci, hukuki açıdan kesin bir işçi
tanımının yapılmaması ve sınıf  bilincinin eksikliği ile birlikte 1963’e kadar olan
dönemde sendikalı işçi ve çalışan sayısı yüz binlerle sınırlı kalmıştır3.  

1963 tarihli Sendikalar Kanunu’yla memurların da sendika hakkına kavuşmasının
sağlanması sendikalara geniş bir özgürlük alanı kazandırmıştır. 1970’ler boyunca
işçi hareketi ücret artışının yanı sıra daha ileri haklar için de mücadele etmiştir.
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Fakat özgürlük alanı genişledikçe ve işçi sınıfı hakları için güçlü bir biçimde mü-
cadele etmeye başladıkça, siyasi irade komünizm tehdidiyle yüz yüze kaldığını his-
setmiş ve sırasıyla 1971 muhtırası ve 1980 darbeleriyle –kendince– hem komünizmi
uzaklaştırmış hem de mücadeleci işçi sınıfını susturup, sendikaları uzlaşmacı kim-
liğe bürünmeye zorlayarak,  işçilerin ve çalışanların sendikalara yönelmesini bir
anlamda engellemiştir4. 1980’lerde piyasanın tek denetim mekanizması haline gel-
mesi,  küresel ve yerel siyasette sendikaların gerilemesi, işgücünün marjinalleştiril-
mesi, ‘yedek işçi ordusu’ sayesinde işverenlerin sendikalı işçi yerine geçici,
sözleşmeli işçileri tercih etmesi ve 1990- 2000’li yıllarda artan özelleştirmeler ile
sendikalar zayıflatılmıştır. Ayrıca medyanın sendikaları görünmez kılması, görünür
kıldığında ise şiddet ve anarşi ile eşleştirmesi bu süreci pekiştirmiştir5. 

Bugün ise resmi istatistiklere göre Türkiye’de sendikalı işçi oranı %59,88’dir6.
Ancak kayıt dışı çalışma ve sendikaların toplu sözleşme hakkı elde etmek için üye
sayılarını yüksek göstermeleri göz önüne alındığında gerçek sendikalı işçi rakamı-
nın resmi rakamların çok daha altında yer aldığı bilinmektedir. Sendikalaşma oran-
ları çok düşük olsa da, çıkarılan yeni yasalarla sendikalı işçi ve çalışanların haklarının
kontrol altında tutulması için verilen uğraş devam etmektedir. Sendikalar yalnızca
usul gereği varlıklarını sürdüren kurumlara dönüştürülmeye çalıştırılmaktadır.
Toplu pazarlığın önemini yitirmesi, işçi ve çalışan haklarının siyasi iradenin isteğine
uygun hale getirilmesi, her koşulda siyasi iradeyle uzlaşma yoluna gidilmesi sendi-
kaların işlevsizleştirilmesinin belli başlı yolları haline gelmiştir.

Siyasi iradenin önlenemeyen baskılarının yanı sıra sendikaların da çoğunlukla eski
mücadeleci kimliklerine uzak olduklarını görmekteyiz. Örneğin esnekliğe hukuki
bir zemin hazırlayan 4857 Sayılı İş Kanunu’nun çıkış sürecinde veya AKP iktidarı-
nın özelleştirmeye ilişkin tutumu karşısında sendikalar etkin bir politika oluştura-
mamış ve pasif  kalmıştır7. Ayrıca sendikaların en önemli amaçlarından biri olan
ideolojik bilinç uyandırmaya yönelik de hiçbir şey yapılmamaktadır. Bütçeleri yeterli
olmasına rağmen eğitim faaliyetlerine önem veren sendika sayısı yok denecek kadar
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azdır. Sendika yöneticiliği kavramı ise parti yöneticiliği kavramıyla eşdeğer tutul-
makta ve seçimden sonra yöneticiler ofislerine çekilmektedir. Toplumdan, aydın-
lardan hatta kendi üyelerinden uzak kalmayı tercih etmiş olan günümüz sendika
‘patronları’ işçi sınıfının depolitize olmasından fayda ummaktadır.

Sendikal örgütlenme toplumsal değişimlerin yanı sıra kitle iletişim teknolojileri-
nin hızlı değişim sürecinden de etkilenmektedir. Bilgi teknolojilerinin hızla geliş-
mesiyle işletmelerin, birçok işi bu vasıtayla çözerek iş tipinin dönüşümüne sebep
olması ve sendika üyeliğinde azalma olasılığı yaratması, işyerinde internet kullanı-
mının yaygınlaşmasıyla işyeri ile çalışan arasında fikir alışverişi, bilgi paylaşımı ya
da şikâyet bildirimi gibi konuların sanal ortamdan yürütülmesi ve çözüme kavuş-
turulmasında sendikanın etkinliğinin azalması, sendika-üye ilişkisinin yüz yüze hal-
den sanal ortama taşınması ve bu dönüşümün üye sayısında ciddi kayıplara sebep
olacağı düşünülmektedir8.  Ayrıca sendika yönetici ve uzmanları ile yapılan bir
araştırmaya göre bazı sendika yöneticileri sendikalar önündeki yasal, yapısal ve ör-
gütsel engeller çözülmedikçe yeni iletişim teknolojilerinin sendikal harekete katkıda
bulunabileceğine inanmamaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin sendikal örgütlen-
mede fazlasıyla kullanımında güvenlik, sınırsız özgürlük ve mahremiyetin ortadan
kalkması ile ilgili sorunların artacağını düşünmektedirler9.

Tüm bu tehditlere rağmen internet teknolojisinin sendikalar için aynı zamanda
fırsat alanı yarattığı da unutulmamalıdır. Birçok sendika yöneticisi yeni iletişim tek-
nolojilerinin bilgilerin arşivlenmesinde ve sendika bilgi sisteminin kurulmasında
önemli katkılar sunabileceğini düşünmektedir 10. Bilgi kaynaklarının çeşitliliğinden
üyelerin yararlanmasını ve sendikal siyaseti/ dünya siyasetini takip etmesini sağla-
mak, üyelerle ya da olası üyelerle dolaysız iletişime geçebilmek ve forumlar vası-
tasıyla tartışma olanakları yaratarak işçi ve çalışanları sorun çözümünde fikir
üretebilen taraf  haline getirebilmek, görsel eğitim uygulamak diğer fırsatlardandır.
Örneğin Anadolu Üniversitesi öğretim görevlilerince yapılan ve Petrol-iş tarafın-
dan yayınlanan bir çalışmada, 115 işçinin toplu pazarlık/TİS ile ilgili bilgi alma;
38 işçinin sendikaların sağladığı eğitim hizmetlerinden yararlanma, 32 işçinin diğer
üyelerle iletişim kurma, 28 işçinin baskı grubu oluşturacak şekilde internet ve e-
posta yoluyla kolektif  hareket etme/ettirme bilinçlenme/bilinçlendirme, 24 işçinin
kültürel faaliyetler hakkında bilgi alma, 22 işçinin sendikanın sağladığı e-yayınlardan
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yararlanma, 4 işçinin uluslararası kuruluşlarla temas kurma, 3 işçinin grev
kararı/oylamasına katılma faaliyetlerinde interneti kullandığı görülmektedir11. En
önemli ve birincil amacı işçileri bilinçlendirmek olan sendikaların işçilerin haber-
darlığını arttırmayı ve onları bilgilendirmeyi en kısa sürede ve en az maliyetle in-
ternet üzerinden gerçekleştirmesi mümkün gözükmektedir. 

Sendikal demokrasinin ve şeffaflığın sağlanması konusunda da yeni iletişim tek-
nolojilerinin katkıları görülmektedir. Bu teknolojiler sendika içi karar süreçlerinde
hızlı bir biçimde üyelerin fikrinin alınmasını, web sitesi üzerinden sendikal faali-
yetlerin, bilginin ve arşivin görünür kılınmasını, üyelerin sendikal yönetime ulaş-
masını kolaylaştırmaktadır12.

Bahsedilen tehdit ve fırsatlar, işçilerin kitle iletişim araçları ile olan ilişkileri tara-
fından yoğun bir biçimde etkilenmektedir. Örneğin sendikalı işçilerin internet üze-
rinden kurgulanmış sendikal faaliyetlere katılmayı tercih etmemesi durumda
internetin sendikalara sunduğu bu fırsat alanı işlemeyecektir.  Bu noktada sorul-
ması gereken sorulardan bir tanesi işçilerin kitle iletişim araçları ile ilişkisinin ne
durumda olduğudur. İşçilerin yeni iletişim teknolojilerine ulaşım olasılıklarında ça-
lıştıkları işkolu, yaşadıkları il, eğitim seviyeleri, yaşları, okula giden çocuklarının
olma durumu gibi faktörler belirleyicidir. İşçi sınıfının bahsedilen faktörler ekse-
ninde farklılaştığı ve homojen bir yapıya sahip olmadığı görülmektedir. Bu tablo
karşısında üyeleri hakkında yeterince bilgiye sahip olmayan sendika yöneticileri ve
uzmanları üyelerinin yeni iletişim teknolojilerine ulaşıp ulaşmadığı veya nasıl kul-
landığı konusunda tereddüt etmektedirler13. “İşçilerin İletişim Teknolojileri İle İliş-
kileri” araştırmasının çıkış noktası da bu soruya yönelmektedir. Araştırma 10 ilde
sürdürülmüş, 11 farklı işkolunda çalışan 1001 işçi ile görüşülmüştür. Görüşülen
işçilerin iletişim teknolojileri ile ilişkileri; televizyon izleme alışkanlıkları, gazete
okuma alışkanlıkları, internet kullanım alışkanlıkları alt başlıkları altında incelen-
miştir. Ayrıca işçilerin politik eğilimlerinin şekillenmesinde medyanın etkisinin öl-
çülebilmesi için Temmuz 2007 genel seçimlerindeki politik tercihlerine dair
sorulara da yer verilmiştir. 
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TEŞEKKÜR

Bu çalışma, araştırma fikrinin ortaya çıkışından basım aşamasına kadar pek çok
kişi ve kurumun emeği ve yardımı ile ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada fikirlerini bizimle
paylaşan sendikalı ve sendikasız işçilere, üyeleriyle buluşmamızı sağlayan sendikalara
ve sendika yöneticilerine, tüm TAREM çalışanlarına (projenin saha araştırması bö-
lümünü yöneten Şeyda Yaldız’a, koordinatör Gökhan Biçici’ye, tasarımcı Ertan Ay-
dın’a, Nilay Aydemir’e, Melis Tantan’a), saha araştırması süresince çalışan anketörlere,
kitabın bir nevi yardımcı yazarlığını üstlenen Ayşenur Emer’e, elbette desteğiyle bu
çalışmanın gerçekleşmesine katkı sağlayan Rosa Luxemburg Vakfı’na teşekkür ederiz. 
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1. BÖLÜM

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

1.1. Araştırma Amacı

Dünyada ve Türkiye’de iletişim teknolojileri son 15-20 yılda olağanüstü bir bi-
çimde gelişmiştir. Özellikle internetin bir iletişim aracı olarak yaygınlaşması top-
lumun haber alma kaynaklarını zenginleştirmiş, her türlü bilgiye çok kısa sürede
ve ucuz bir biçimde ulaşmayı mümkün kılmıştır. Bununla birlikte televizyon ve
gazete haberciliğindeki gelişmeler ve medyanın dördüncü kuvvet olarak kamuoyu
oluşumuna etkisi de televizyon ve gazetenin siyasal, toplumsal ve ekonomik geliş-
melerde belirleyici bir rol üstlenmesine yol açmıştır.

İletişim alanındaki bu gelişmeler tüm toplumsal kesimlerin yaşam biçimlerinde
önemli değişimlerin yaşanmasını beraberinde getirmiştir/getirmektedir. Bu araş-
tırmanın amacı ise Türkiye nüfusunun en geniş kesimini oluşturan ücretlilerin bu
süreçten nasıl etkilendiğini anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma kapsa-
mında ücretlilerin televizyon, gazete, internet gibi iletişim araçları ile kurdukları
ilişki biçiminin, bu araçları takip etme/kullanma alışkanlıklarının, politika ve güncel
hayatla ilgili değerlerinin oluşumunda bu araçlardan nasıl etkilendiklerinin üzerinde
durulmuştur. Özellikle politik eğilimlerinin şekillenmesinde medyanın etkisinin
ölçülebilmesi için Temmuz 2007 genel seçimlerindeki politik tercihlerine dair so-
rulara da yer verilmiştir.

1.2. Araştırma Evreni 

İşçilerin iletişim teknolojileri ile ilişkilerini anlamayı hedeflediğimiz bu araştır-
mada öncelikli olarak ücretli çalışanların büyük bölümünü oluşturan işçilerin ve



kayıt dışı çalışanların iletişim araçlarıyla olan etkileşimleri önemsenmiştir. Bu ne-
denle 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan
gerçek kişi” olarak tanımlanan, ‘işçi’ statüsünde çalışan ücretlilerle görüşülmüş,
memur statüsünde çalışanlar kapsam dışında bırakılmıştır.  

İletişim teknolojisindeki gelişmeler sendikaların yapısını, organizasyon anlayışını,
üyeleriyle ilişkilerini de değişime uğratmaktadır. Bu değişimin ne yönde gerçekleş-
tiğini takip edebilmek, sendika üyesi işçiler ile sendika üyesi olmayan sigortalı işçiler
arasında iletişim araçlarını kullanma/yararlanma bakımından farklılıklar olup ol-
madığını görebilmek için araştırma örnekleminde sigortalı çalışan ve herhangi bir
sendikaya üye olan işçilere daha çok yer verilmiştir. 

Araştırma evreni olarak belirlenen on il seçilirken ve örneklem planı oluşturu-
lurken ücretli çalışanlar arasındaki farklılıkların da yansıtılması hedeflenmiştir. Bu
amaçla örneklem seçiminde, çalışanların istihdam edildikleri işkolları, herhangi bir
sendikaya üye olma ve sigortalı olma durumları ölçüt olarak alınmıştır. Bu ölçütler
doğrultusunda inşaat, metal, dokuma/tekstil, genel işler (yerel yönetim), büro-ti-
caret, gıda sanayii, konaklama-eğlence, petro-kimya, eğitim, sağlık, haberleşme-
ulaşım işkollarından 583 sendikalı, 316 sendikasız-sigortalı, 102
sendikasız-sigortasız, toplam 1001 işçi ile görüşülmüştür. Örneklem kota kullanı-
larak belirlenmiştir ve araştırma işçilerin genelini temsil etmemektedir.  

1.3. Veri Toplama ve Değerlendirme Teknikleri

Araştırma evreninin belirlenmesi ve örneklem planının oluşturulmasının ardın-
dan Kasım 2007 ile Ocak 2008 ayları arasında saha çalışması gerçekleştirilmiştir.
Yüz yüze anket tekniğinin kullanıldığı saha çalışmasında, örneklem planı doğrul-
tusunda belirlenen işyerlerinde çalışanlara, tesadüfi seçme tekniği kullanılarak anket
formu uygulanmıştır. Anket formu, ankete katılanların sosyo-ekonomik özellikleri,
kitle iletişim araçlarına yaklaşımları, televizyon izleme, gazete okuma, internet kul-
lanma alışkanlıkları ve Temmuz 2007 genel seçimlerindeki siyasi tercihleri ve
bunun oluşumunda kitle iletişim araçlarının etkisini irdelemeye yönelik açık ve ka-
palı uçlu 61 sorudan oluşmuştur.

Saha çalışması anketörler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmasında elde
edilen bulgular, SPSS istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
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2. BÖLÜM 

ARAŞTIRMA BULGULARI

2.1. Sosyo-Ekonomik  Özellikler

Grafik 1: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Sendikalı Olma Durumu ve Süreleri

(N=1001)

Türkiye genelinde SSK kapsamında ücretli çalışan 5.349.828 kişinin 3.137.819’u,
yani yüzde 58,65’i sendikalıdır.14. Araştırma kapsamında da görüşülen işçilerin yarı-

sından fazlası (% 58,3) sendikalıdır. Dolayısıyla araştırmada yer alan sendikalı işçi
oranının, Türkiye genelindeki sendikalı işçi oranına benzer olduğu görülmektedir.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika üye sayısını 3.137.819
olarak yayınlamış olmasına karşılık, 2006 yılında bağıtlanan toplu iş sözleşmele-
rinden yararlanan işçi sayısını 304.392 olarak açıklamıştır15. Bu veri dikkate alındı-
ğında, Türkiye’de gerçek sendikalaşma oranının % 10’lara kadar düştüğü
görülmektedir. 

14 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki
İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı  İstatistikleri Hakkında Tebliğ,
2008, (Çevrimiçi)  http://www.calisma.gov.tr/article.php?category_id=50&article_id=665,
(20.04.2009).

15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yıllar İtibariyle Bağıtlanan Toplu İş Sözleşmeleri 2006,
(Çevrimiçi) http://www.calisma.gov.tr/articles.php?category_id=50, (20.04.2009).



TÜİK verilerine göre 11.809.000 ücretli çalışanın 6.607.074’ü SSK ve Emekli
Sandığı’na kayıtlıdır. Buna göre çalışanların % 39’u herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşuna kayıtlı olmadan çalıştırılmaktadır. Tarım dışı sektörlerde bu oran %
32,4’tür16. Araştırmada asıl olarak sendikalı işçilerin iletişim teknolojileri ile ilişki-
sine bakmak amaçlandığı için, sigortasız çalışanlara örneklemde düşük bir oranda
yer verilmiştir ( % 10,2). Dolayısıyla Türkiye geneline göre sigortalı işçi sayısı araş-
tırmamızda daha yüksek bir oranda yer almıştır. 

Tablo 1: İşteki Duruma ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam (%)

Mayıs 2007 verilerine göre istihdam edilenlerin % 50’sini ücretliler oluşturmak-

tadır17. Araştırma örneklemine, istihdam edilenlerin büyük çoğunluğunu oluşturan
ücretliler dâhil edilmiştir. Kendi hesabına çalışanlar ve işverenler 4857 sayılı İş Ka-
nunu’na göre “işçi” statüsünde olmadıkları için çalışma kapsamı dışında bırakıl-
mıştır. Ücretsiz aile işçileri de grubun kayıt dışılığının yüksekliği ve sendikalaşma
oranlarının düşüklüğü nedeniyle araştırma örneklemine dâhil edilmemiştir. 

Araştırmanın, kentli nüfus içindeki ücretiler arasında yapılması amaçlandığından,
tarım sektörü ve bu sektörde çalışan ücretliler örnekleme dâhil edilmemiştir. Ça-
lışma kapsamında sadece hizmetler, sanayi ve inşaat sektöründe çalışan ücretlilerle
görüşülmüştür.
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İşteki Durum May-06 May-07 May-08

Ücretli-Maaşlı-Yevmiyeli 55.9 57.7 58.5

İşveren-Kendi Hesabına 28.5 27.7 26.8

Ücretsiz Aile İşçisi 15.6 14.6 14.7

Ekonomik Faaliyet

Tarım 28.4 27.7 27.1

Sanayi 18.7 19.1 19.4

İnşaat 5.8 5.9 6.1

Hizmetler 47.1 47.3 47.4

16  TÜİK, Hane Halkı İşgücü Araştırması 2007 Yıllık Sonuçları (Çevrimiçi)
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=1901, (10.05.2009).

17   TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Dönemsel Sonuçları 2000-Ekim 2007, (Çevrimiçi)
http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=25&ust_id=8, (10.05.2009).



Tablo 2: İşkollarına Göre Sendikalaşma Oranı

Türkiye genelinde ücretlilerin yoğun olarak istihdam edildiği, yüz bin ve üzeri
işçinin çalıştığı işkolları inşaat, metal, dokuma/tekstil, genel işler (yerel yönetim),

Araştırma Bulguları  / 25

Sendikalara
Göre İşçi
Sayıları%

SENDİKALI
İŞÇİ SAYISI

İşkollarına
göre sendikalı
işçi oranı (%)ADI

TOPLAM 
İŞÇİ 

TARIM 95.095 2% 131.792 139%

MADENCİLİK 134.689 3% 88.879 66%

PETROL, KİMYA 241.794 5% 127.056 53%

GIDA SANAYİİ 361.140 7% 280.440 78%

ŞEKER 26.852 1% 26.350 98%

DOKUMA 589.460 11% 504.923 86%

DERİ 90.091 2% 17.328 19%

AĞAÇ 89.796 2% 25.982 29%

KÂĞIT 34.398 1% 21.703 63%

BASIN ve YAYIN 46.045 1% 9.287 20%

BANKA 155.129 3% 143.494 92%

ÇİMENTO, 167.772 3% 88.294 53%

METAL 659.098 12% 479.655 73%

GEMİ 15.908 0% 6.626 42%

İNŞAAT 756.367 14% 185.329 25%

ENERJİ 149.462 3% 125.999 84%

TİCARET, BÜRO 436.794 8% 152.898 35%

KARA 134.814 3% 34.486 26%

DEMİRYOLU 26.047 0% 22.097 85%

DENİZ 46.401 1% 13.947 30%

HAVA 29.918 1% 16.441 55%

ARDİYE 28.130 1% 7.475 27%

HABERLEŞME 51.761 1% 26.865 52%

SAĞLIK 90.674 2% 22.172 24%
KONAKLAMA 
ve EĞLENCE 325.758 6% 104.488 32%

MİLLİ SAVUNMA 30.562 1% 30.277 99%

GAZETECİLİK 15.640 0% 4.900 31%

GENEL İŞLER 463.201 9% 391.716 85%

TOPLAM İŞÇİ 5292796 100 3.090.899 58



ticaret-büro, gıda sanayi, konaklama-eğlence, petro-kimya, çimento, bankacılık,
enerji, karayolları ve madenciliktir18. 

Grafik 2: Örneklemin İşkolu Dağılımı (N=1001)

Araştırma örneklemi için ilk olarak Türkiye’deki ücretli çalışanların en çok is-
tihdam edildiği sekiz işkolu (Tablo 2) olan inşaat, metal, dokuma/tekstil, genel
işler (yerel yönetim), büro-ticaret, gıda sanayi, konaklama-eğlence, petro-kimya se-
çilmiştir. Ardından istihdamın yoğun olmadığı ama ücretler arasındaki farklılaş-
maları gösterebileceği düşünülen eğitim, sağlık, haberleşme-ulaşım gibi işkollarına
örneklemde yer verilmiştir (Grafik 2). 
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18 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki
İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Temmuz Ayı  İstatistikleri Hakkında
Tebliğ, 2007, (Çevrimiçi) http://www.calisma.gov.tr/article.php?category_id=50&article_id=665,
(19.04.2009).



Grafik 3: Örneklemin İllere Göre Dağılımı  (N=1001)

Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, İzmit/Gebze, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa,
Samsun, Eskişehir, Batman olmak üzere on farklı ilde gerçekleştirilmiştir. Bu iller
seçilirken araştırma kapsamındaki işkolları/sektörler açısından gelişmiş olmalarına
önem verilmiştir. Bununla birlikte her bir ilde görüşülen işçi sayısı o ildeki genel
işçi sayısı dikkate alınarak belirlenmemiş, tesadüfî olarak ortaya çıkmıştır. Araştır-

maya katılan işçilerin yarısından fazlası (% 58,3) ücretli çalışan nüfusun büyük ço-
ğunluğunun istihdam edildiği üç büyük ildendir. Özellikle İstanbul, ücretli ve
yevmiyeli çalışanların  % 77,9’luk payı ile Türkiye ortalamasının (% 54,2) üzerin-
dedir 19.  

Grafik 4: Örneklemin Cinsiyet Dağılımı (N=1001, %) 

Araştırmanın örneklemi oluşturulurken cinsiyet belirleyici bir etken olarak alın-
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19  Hürrem Aksoy v.d, İstanbul İstihdam Raporu, İstanbul, İstanbul Valiliği İl İstihdam Kurulu,
2007, sf. 58.   (Çevrimiçi) http://www.istanbul.gov.tr/images/duyurular/2007istihdam.pdf,
(28.04.2009).



mamıştır. Buna karşılık görüşülen kadın ve erkek işçi oranlarının Türkiye’deki iş-

gücünün cinsiyet dağılımına yakın olduğu söylenebilir. Türkiye genelinde istihdama
katılanların % 73,9’u erkeklerdir20. Araştırma kapsamında da benzer biçimde gö-
rüşülen işçilerin %77’sini erkekler oluşturmaktadır. 

Grafik 5: Örneklemin Yaş Dağılımı (N=1001, %) 

Türkiye genelinde toplam işgücünün % 18,1’ini 15-24 yaş grubundakiler oluştur-
maktadır 21. Araştırma örnekleminin de %12,5’ini genç nüfus oluşturmaktadır. Araş-
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20 TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması 2007 Yıllık Sonuçları 2007, (Çevrimiçi)
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=1901,  (10.05.2009).



tırma esnasında görüşülen işçilerin büyük çoğunluğu ise 25-44 yaşları arasındadır
(% 70,9). Gerçekleştirilen araştırmada 25-44 yaş aralığındaki nüfusun bu derece
yüksek olmasında örneklemde kayıtlı ve sendikalı işçilerin çoğunluğu oluşturması
etkilidir. Aynı nedenle 18 yaş altı nüfus da çok düşük düzeydedir (% 0,8). Oysa 18
yaşın altında, hatta çalışma çağındaki nüfus için alt sınır olarak kabul edilen 15 yaşın
altında birçok genç işçi kayıt dışı olarak işletmelerde istihdam edilmektedir.

Grafik 6: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Eğitim Durumları (N=1001,%) 

Türkiye’de toplam istihdam içerisinde yer alanların yaklaşık üçte ikisi lise ve dengi
meslek okullarının altında eğitim seviyesine sahiptir. Lise ve dengi meslek okulla-

rından mezun olanların oranı % 21,1, yükseköğretim mezunlarının oranı ise
%13’tür22.Araştırmada lise ve altı eğitim düzeyinde olanların oranı % 39,4 iken,
lise ve dengi meslek okullarından mezun olanların oranı %40,2’dir. Yükseköğretim
mezunlarının oranı ise %20,4’tür. Dolayısıyla araştırma kapsamında görüşülen iş-
çilerin eğitim düzeyinin, Türkiye’deki istihdamın ortalama eğitim seviyesine göre
yüksek olduğu söylenebilir. Örneklemdeki lise ve yükseköğretim mezunlarının
oranı, Türkiye’deki istihdamın lise ve yükseköğretim mezunları oranının yaklaşık
iki katıdır. Araştırmada böyle bir sonuç elde edilmesinde, araştırma evreni içeri-
sinde kayıtlı ve görece nitelikli işgücü istihdam eden işyerlerinin çoğunlukta olması
etkili olmuştur. Özellikle eğitim işkolunda çalışanların yükseköğretim mezunu ol-
duğuna dikkat çekmek gerekmektedir. 

Grafik 7: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Üye Oldukları Sendikalar (N=583, %)
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21  A.e.
22 TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Dönemsel Sonuçları 2000-Ekim 2007, (Çevrimiçi)
http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=25&ust_id=8, (10.05.2009).



Araştırma kapsamında görüşülen sendikalı işçilerin arasında ilk sırada Petrol İş
(%17) üyeleri gelmektedir. Bunu sırasıyla Birleşik Metal-İş (%16,6) ve Tez-Koop

İş (%15,4) üyeleri takip etmektedir. Görüşülen işçiler arasından en az üyesi bulu-
nan sendika ise Haber-İş’tir.
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Grafik 8: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Sigortalı Çalışma Süreleri (N=899, %) 

Türkiye’de işçilerin ortalama sigortalı çalışma sürelerini gösteren bir veri bulun-
mamaktadır. Araştırma kapsamında görüşülen sigortalı işçilerin ise yarısından faz-
lası 10 yılı aşkın bir zamandır sigortalı olarak çalışmaktadır (%51,6). Türkiye’de
istihdam edilen işçilerin yaklaşık yarısının kayıt dışı çalıştırıldığı göz önünde bu-
lundurulursa23, araştırma örnekleminde yer alan işçilerin toplam işgücü içinde gö-
rece olarak iyi durumda olan bir kesim olduğu ifade edilebilir. Araştırmada 10 yılı
aşkın süredir sigortalı çalışanların çoğunlukta olmasında, araştırmanın ağırlıkla ka-
yıtlı işyerlerinde ve sendikalı işçilerle yapılması etkili olmuştur. Görüşülen işçiler
arasında çalışma koşulları açısından görece en iyi şartlara sahip kesim olarak nite-
lendirebileceğimiz sendikalı işçilerde bile ortalama sigortalılık süresi ağırlıkla 10
yıldır. 
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23TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması 2007 Yıllık Sonuçları, (Çevrimiçi)
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=1901, (10.05.2009).



Grafik 9: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Medeni Halleri (N=1001, %)  

Araştırmada görüşülen işçilerin büyük çoğunluğunun evli olduğu görülmektedir
(% 72). Evli işçilerin oranının yüksek olmasında, genellikle 18 yaş ve üzerindeki
işçilerle görüşülmesi etkili olmuştur.

Tablo 3: 2006 Yılı Hane Yapısı (%)
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Tek kişilik hane 6

Çekirdek aile 80.7

Geniş aile 13

Öğrencilerden/işçilerden oluşan hane 0.3



Grafik 10: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Hanelerinde Yaşayan Kişi Sayısı

(N=1001, %)  

Araştırma kapsamında görüşülen işçilerin yaşadıkları hanenin yapısına bakıldı-
ğında, işçilerin önemli bir bölümünün dört veya daha fazla kişi ile birlikte yaşadığı
görülmektedir (% 64,5). Türkiye genelinde ortalama hane halkı büyüklüğü 4,5’tir24.
Dolayısıyla işçilerin hane halkı büyüklüğü ile Türkiye genelindeki ortalama açısın-
dan paralellik vardır. Türkiye’de 1980’li yıllardan bu yana hanede yaşayanların sayısı
giderek azalmakta, yani çekirdek aileye doğru bir dönüşüm yaşanmaktadır25. Aynı
eğilimin işçiler açısından da geçerli olduğu ifade edilebilir.

Tek kişilik hane sayısı Türkiye genelinde %6 oranındadır26. Araştırmada görüşülen
işçiler arasında ise bu oranın daha düşük olduğu görülmektedir. (% 3,3). Araştır-
maya katılan işçilerin % 28,2’sinin bekâr olduğu hatırlanırsa, tek kişilik hane sayısının
çok düşük olması, söz konusu bekâr işçilerin de aileleriyle ya da arkadaşlarıyla ya-
şamayı tercih ettiğini göstermektedir. Bu duruma yol açan faktörler arasında ev-
lenmeden aile yanından ayrılmama biçimindeki geleneksel davranışları ve alınan
ücretlerin ayrı bir evde yaşamaya olanak verecek düzeyde olmaması sayılabilir. 
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24 TÜİK, 2000 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Ankara, T.C
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 2003, sf. 237.
25A.e. sf. 53.
26 TÜİK, Aile Yapısı Araştırması, 2006, (Çevrimiçi)
ttp://www.TÜİK.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=41&ust_id=11, (23.04.2009).



Grafik 11: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Ortalama Aylık Hane Gelir Düzeyleri

(N=1001,%)

Araştırma kapsamında görüşülen işçilere ortalama aylık hane gelirleri sorulmuş-
tur. Buna göre işçilerin üçte birinden fazlasının gelirinin 1000-1500 YTL arasında
olduğu görülmektedir (%34). İşçilerin yine yaklaşık üçte birinin aylık hane halkı
gelirinin de 1500 YTL üzerinde olduğu görülmektedir. 

Türkiye genelinde lise mezunlarının ortalama aylık kullanılabilir hane gelirleri
3294 YTL’dir. Yüksek öğrenim mezunlarının ortalama aylık kullanılabilir hane ge-
lirleri ise 3782 YTL’dir27. Yukarıda görüldüğü gibi araştırmada görüşülen lise ve
yükseköğretim mezunu işçi oranı %60,6 düzeyindedir (Grafik 6). Buna karşılık
aynı eğitim düzeyinde işçilerin ortalama aylık hane gelirinin Türkiye genel ortala-
masına göre düşük olduğu görülmektedir. 
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27 TÜİK, Ferdin Eğitim Durumuna Göre Yıllık Kullanılabilir Hane Gelirinin Dağılımı Verileri, 2005,
(Çevrimiçi) http://www.TÜİK.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=24&ust_id=7, (24.04.2009).



Grafik 12: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Sendikalı ve Sigortalı Olma Duru-

muna Göre Ortalama Aylık Hane Gelir Düzeyleri (N=1001,%) 

İşçilerin sendikalılık ve sigortalılık durumlarına göre ortalama aylık hane gelirleri
incelediğinde sendikalı ve sendikasız sigortalı işçilerin üçte birinden fazlasının (sı-
rasıyla %34,3 ve %34,8) gelirinin 1000-1500 YTL arasında olduğu görülmektedir.
Sendikasız sigortalı işçilerin 1501-2000 YTL (% 27,5) ve 2000 YTL üzeri (%15,2)
gelir gruplarında diğer gruplara göre daha yüksek oranlara ulaştığı görülmektedir.
Sendikasız sigortalı işçiler arasında yüksek gelir seviyesindekilerin daha fazla ol-
ması, gelir seviyesi arttıkça sendikalı olma eğiliminin düştüğünü, çalışma yaşamında
bireysel tutumların arttığını göstermektedir. Sendikasız ve sigortasız işçilerin aylık
hane halkı gelirinin daha çok 500-999 YTL aralığında olduğu görülmektedir
(%38,2). Bununla birlikte sendikasız ve sigortasız işçilerin oranının 500 YTL altı
gelir grubunda sendikalı ve sendikasız sigortalı işçilere oranla daha düşük olması,
sigortalı işlerde ücret düzeylerinin göreceli olarak düşük tutulması ile açıklanabilir. 
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Grafik 13: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Konut Sahipliği Durumu (N=1001,%)

Araştırma kapsamında görüşülen işçilerin büyük bir oranı kendi evinde otur-
maktadır (% 61,6). Türkiye genelinde oturduğu evin sahibi olanların oranı ise %
67,6’dır28. Bu iki değer karşılaştırıldığında, işçiler arasında oturduğu evin sahibi
olma durumunun Türkiye geneline kıyasla nispeten düşük olduğu söylenebilir.
Türkiye genelinde oturdukları konutta kiracı olanların oranı % 23,9 iken29 araştır-
mada görüşülen işçiler arasında bu oranın % 38,4 olduğu görülmektedir. Buradan,
işçiler arasında kirada oturma oranının Türkiye nüfusuna göre daha yüksek olduğu
sonucu çıkarılmaktadır. 
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28 TÜİK, Konutun Mülkiyet Durumuna Göre Hanehalkı Sayısı Verileri, 2007, (Çevrimiçi)
http://www.TÜİK.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=40&ust_id=11, (23.04.2009).
29 A.e.



Grafik 14: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Türkçe Dışında Bildikleri Diller

(N=1001, %) 

Görüşülen işçilere Türkçe dışında herhangi bir dili bilip bilmedikleri sorulmuş-
tur. Açık uçlu olarak sorulan bu soruyu, çalışmaya katılan işçilerin %66,5’i sadece
Türkçe bildiğini ifade ederek yanıtlamıştır. Araştırmada Türkçenin yanı sıra Kürtçe
bilenlerin oranı %18,1’dır. Kürtçe dışında yabancı dil bilenlerin oranı ise %15,5’tir
ve farklı dillere yayılmıştır. 
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2.2. İletişim Araçları ile İlişki

Grafik 15: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Bilgi Edinmede Birinci Derecede

Etkili Buldukları İletişim Araçları (N=1001,%) 

Görüşülen işçilere grafikte belirtilen iletişim araçlarını, bilgi edinmede başvurma
derecelerine göre 1’den 6’ya kadar sıralamaları istenmiştir. Birinci sırada sayılan
iletişim araçlarının dağılımına bakıldığında, işçilerin bilgi edinmek için en fazla baş-
vurdukları aracın gazete olduğu görülmektedir (%32). Bunu televizyon %27,4’lük
oranla takip etmektedir. Bilgi edinmek için en az başvurulan araçlar ise radyo ve
dergi olmuştur. Nitekim RTÜK’ün bir araştırmasına göre bireyler radyodan en
çok müzik dinlemek için yararlanmaktadırlar (%49). Aynı araştırmada  “Radyo
dinlemek beni eğlendiriyor, hoş vakit geçirebiliyorum” ifadesine katıldığını belir-
tenlerin oranı %95; “Radyo dinlemek bilgi ve birikimimi arttırıyor” ifadesine ka-
tılanların oranı %85 civarındadır 30. Gazetenin en etkili bilgi edinme kaynağı olarak
görülmesi ise, eski bir iletişim aracı olması ve basılı olması nedeniyle somut ve ar-
şivlenebilir nitelik taşıması ile açıklanabilir. 
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30 RTÜK, Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması, 2007, sf. xv. (Çevrimiçi) 
http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=baae3e07-7c34-40cb-a48a-
1adc8b77fc2e, (23.04.2009).



Grafik 16: RTÜK’ÜN Araştırmasına Göre Toplumun İletişim Araçlarına Güven

Düzeyi        (%)

RTÜK’ün Ocak 2006 tarihinde açıkladığı araştırmasına göre, toplumun en gü-
venilir bulduğu iletişim araçları televizyon (%56,7) ve gazetedir (%56,5). Bu araş-
tırma toplumun genelinin radyo (%52,6) ve internet’e (%44,2) olan güven
seviyesinin de yüksek olduğu göstermektedir31. 
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Grafik 17: Araştırmada Görüşülen İşçilerin İletişim Araçlarına Olan Güveni

(N=1001,%)

Bu araştırmanın temel amacı, işçilerin iletişim teknolojileri ile ilişkilerini anlaya-
bilmektir. Bu çerçevede işçilerin iletişim araçlarına duydukları güvenin düzeyi
önemlidir. Bunu öğrenebilmek için işçilere birer iletişim aracı olan gazete, cep te-
lefonu, dergi, internet, televizyon ve radyoya ne kadar güvendikleri sorulmuş ve
“5-kesinlikle güvenilir buluyorum” ile “1-kesinlikle güvenilir bulmuyorum” olmak
üzere beş puanlı bir cetvelde yanıt vermeleri istenmiştir. Çıkan sonuçlara göre iş-
çilerin en fazla güvenilir bulduğu iletişim aracı gazetedir (%32,7). Bununla birlikte
diğer iletişim araçları (cep telefonu, internet, televizyon, radyo, dergi) açısından
yaygın kanaat “ne güvenilir ne de güvenilmez buluyorum” yönündedir. Tüm bu
iletişim araçlarına yönelik “güvenilir bulmuyorum” değerlendirmesini yapanların
oranı ise birbirine yakın düzeydedir. (Gazete: %16,6, cep telefonu: %16,1, dergi:
%16,5, internet: %12,4, televizyon: % 17,5, radyo: %16,4). Görüşülen işçiler açı-
sından gazetenin en güvenilir iletişim aracı olarak değerlendirilmesinde, gazetenin
eski bir iletişim aracı olmasının yanı sıra, elle tutulur, belge olarak saklanabilir, ar-
şivlenebilir niteliğinin olmasının da rolü olduğu söylenebilir. RTÜK verileri ile kı-
yaslandığında işçilerin toplumun geneline göre radyo ve internet gibi iletişim
araçlarına daha düşük düzeyde güvendikleri görülebilir. 
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Grafik 18: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre İletişim Araçlarına Olan

Güven (N=1001) 

Sendikalı ve sigortalı olma durumlarına göre işçilerin iletişim araçlarına duyduk-
ları güvene bakıldığında, sendikalı ve sigortasız işçilerin en çok güvendiği iletişim
aracının internet; sendikasız-sigortalı işçilerin ise gazete olduğu görülmektedir.
Her üç grubun da en az güvendiği iletişim aracının radyo olması dikkat çekicidir.

Sendikalı işçilerin tüm iletişim araçlarına olan güveni araştırma ortalamasının al-
tında iken, sendikasız sigortalı ve sigorta işçilerin iletişim araçlarına güveni ortala-
manın üzerindedir. Özellikle sigortasız/kayıt dışı çalışan işçilerin iletişim araçlarına
güveninin daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bu sonuç, sendikalı işçilerin
verilen sendikal eğitimlerle edindikleri bilinç sayesinde iletişim araçlarına daha eleş-
tirel, sorgulayıcı yaklaşması ile açıklanabilir. 
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Grafik 19: Yaş Gruplarına Göre İletişim Araçlarına Duyulan Güven (N=1001)   

Yaş gruplarına göre işçilerin iletişim araçlarına olan güvenine bakıldığında, 24
yaş ve altındaki genç işçilerin diğer yaş gruplarına kıyasla belirgin bir biçimde ile-
tişim araçlarına daha fazla güven duydukları görülmektedir. Buna karşın 45 yaş ve
üstündeki işçilerin ise iletişim araçlarına olan güven düzeyleri (gazete hariç tutu-
lursa) genel olarak diğer yaş gruplarından düşüktür. 

24 yaş ve altındaki işçiler interneti, 45 yaş ve üstündeki işçiler ise gazeteyi en
güvenilir araç olarak değerlendirmektedir. Bununla birlikte 25-34 ve 35-44 yaş
gruplarındaki işçilerin interneti daha güvenilir bulduğu, her dört yaş grubunun da
en az güvendiği iletişim aracının ise radyo olduğu göze çarpmaktadır. 
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2.2.1. Televizyon

Grafik 20: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Sendikalı ve Sigortalı Olma Duru-

muna Göre Televizyon İzleme Eğilimleri (N=1001, %)  

İşçiler arasında, televizyon izleme oranının en yüksek olduğu kesim sendikalı-
lardır (%98,5). Televizyon izleme oranının en düşük olduğu grup ise sendikasız
ve sigortasız çalışanlar olmuştur (%94,1). Sigortasız ve sendikasız işçilerin televiz-
yona duydukları güven derecesinin yüksek olduğu hatırlanacak olursa, bu grubun
diğer gruplara kıyasla daha az televizyon izlemesi bilinçli bir tutum olarak değil,
daha ziyade çalışma saatlerinin uzun olmasından kaynaklanan zorunlu bir durum
olarak değerlendirilmelidir. 
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Grafik 21: Yaş Gruplarına Göre Televizyon İzleme Eğilimleri (N=1001,%)

İşçiler arasında televizyon izleme oranının en düşük olduğu grup genç işçilerdir.
(%94). 35 yaş üstündeki işçilerin ise genç yaş grubuna göre daha yüksek oranda
televizyon izlediği dikkat çekmektedir. 
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Grafik 22: Eğitim Durumuna Göre Televizyon İzleme Eğilimleri (N=1001,%)

İşçilerin televizyon izleme alışkanlıklarında, eğitim düzeylerinin etkisinin çok
düşük olduğu görülmüştür. Buna karşılık televizyon izleme oranının en düşük ol-
duğu grup üniversite mezunları olmuştur. Bu noktada, eğitim düzeyinin artması
ile televizyon izleme oranının azalması arasında bir ilişki kurulabilir.
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Grafik 23: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Televizyon İzleme Süreleri

(N=1001,%)  

Araştırmaya katılan işçilerin önemli bir bölümü hafta içi 1-2 saat (%37,5) veya 2-
4 saat (%35,6) televizyon izlemektedir. Hafta sonu ise, 4 saat veya daha fazla süre
televizyon izleyenlerin oranında belirgin bir artış göze çarpmaktadır (%31,4). Bu
sonuçlar işçilerin televizyon izlememe ya da az izleme eğilimlerinin daha çok zaman
sıkıntısının yarattığı bir sonuç olduğunu göstermektedir. RTÜK’ün araştırmasında
toplum genelinde ortalama televizyon izleme düzeyinin hafta içi 5,09 saat, hafta
sonu ise 5,15 saat olduğu düşünülecek olursa, işçilerin televizyon izleme düzeyinin
özellikle hafta içinde toplum geneline göre daha az olduğu söylenebilir32.

46 / İşçiler ve Kitle İletişim Araçları

32   A.e. sf.12. 



Grafik 24: Araştırmada Görüşülen İşçilerin En Çok İzledikleri Televizyon Ka-

nalları  (N=977, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

Televizyon izlediğini ifade eden işçilere en çok izledikleri TV kanalları sorulmuş
ve birden fazla cevap alınmıştır. Buna göre en çok izlenen kanallar sırasıyla Kanal
D (%71,3), Atv (%67,1) ve Show TV (%55,4) olmuştur. En az izlenen kanallar
ise Kral TV (%5,9) ve Flash TV’dir (%8,5). Türkiye çapında yapılan reyting öl-
çümleri ile kıyaslandığında, işçilerin haber kanallarını toplumun geneline oranla
daha fazla izlediği görülmektedir. Örneğin RTÜK’ün araştırmasına göre en çok
izlenen kanallar arasında %7,4’lük paya sahip olan NTV, araştırmada görüşülen
işçiler arasında %40,5 oranında izlenmektedir33.  
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Grafik 25: Eğitim Düzeylerine Göre En Çok İzlenen Televizyon Kanalları 

(N=977, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

Eğitim düzeylerine göre işçilerin en çok izlediği kanallara bakıldığında, gerek
ilköğretim ve altı, gerek lise gerekse üniversite mezunları tarafından en çok izlenen
kanalların Kanal D ve Atv olduğu görülmektedir. Üniversite mezunu olan işçiler
Show TV, Star TV, Kanal 1, Kanal 7, Samanyolu TV ve Flash TV kanallarını daha
düşük oranda izlerken, NTV ve CNN Türk gibi haber kanallarını daha yüksek
oranda izlemektedirler. 
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Grafik 26: Yaş Gruplarına Göre En Çok İzlenen Televizyon Kanalları 

(N=977, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

Yaş gruplarına göre izlenen televizyon kanalları açısından en belirgin farklılık,
24 yaş ve altındaki genç işçilerle 45 yaş ve üstündeki yaşlı işçiler arasında TRT 1,
NTV, CNN Türk ve Kanaltürk gibi kanalların izleme oranlarında gözlemlenmek-
tedir. 45 yaş ve üstü işçiler bu kanalları daha yüksek oranda izlerken, genç işçilerin
bu kanalları oldukça düşük oranda izlediği görülmektedir. Haber kanallarındaki
izlenme oranları farklılığı, genç işçilerin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelere
diğer yaş gruplarına kıyasla daha az ilgi göstermelerinin bir işareti olarak yorum-
lanabilir. 
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Grafik 27: Cinsiyete Göre En Çok İzlenen Televizyon Kanalları  (N=977, %, Bir-

den Fazla Cevap Alınmıştır)

Kadın işçilerin Kanal D (%27), Atv (%22,8) gibi kanalları erkeklere göre daha
yüksek oranda izlediği gözlemlenmektedir. Buna karşın kadın işçilerin Samanyolu
TV (%3,7),  Kanal 7 (%0,5) gibi muhafazakâr kanalları erkeklere göre nispeten
daha düşük oranda izlediği dikkat çekmektedir. 
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Grafik 28: Araştırmada Görüşülen İşçilerin En Çok İzledikleri Televizyon Prog-

ramı Türleri (N=977, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır) 

Tablo 4: Araştırmada Görüşülen İşçilerin En Çok İzledikleri Program Türünün

RTÜK Araştırması ile Karşılaştırmalı Sonuçları (%)
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RTÜK TAREM Araştırması

Haber programları 74.8 80

Açık oturumlar 40.4 53.1

Spor programları 30 49.5

Yerli diziler 54.8 48.1

Belgeseller 40.8 43.1

Yabancı filmler 14.4 34.9

Yarışma programları 32.1 29.9

Komedi programları 42.2 22.1

Yerli filmler 37.3 18.6

Yabancı diziler 14.4 11.8

Dini programlar 40.5 11.4

Magazin programları 18.2 9.6

Ekonomi/Finans programları 15.4 9.6



Araştırma kapsamında görüşülen işçilere televizyonda en çok izledikleri program
türleri sorulmuş ve birden fazla cevap alınmıştır. Buna göre işçilerin en çok izlediği
program türlerinin başında haber programları (%80), açık oturumlar (%53,1) ve
spor programları (%49,5) gelmektedir. RTÜK araştırmasına göre ise toplum ge-
nelinin en çok izlediği program türleri haber programları (%74,8), yerli diziler
(%54,8) ve komedi programlarıdır (%42,2)34. Her iki çalışmanın sonuçları karşı-
laştırıldığında, işçilerin haber programlarına, açık oturumlara, spor programlarına,
belgesellere ve yabancı filmlere toplumun geneline oranla daha çok ilgi gösterdiği
görülmektedir. Buna karşılık işçiler arasında dinî programlara, magazin program-
larına, yerli filmlere ve komedi programlarına olan ilgi toplum geneline göre ol-
dukça düşük düzeydedir. Bu farklılık görüşülen işçilerin yaşadıkları dünyadan
haberdar olma kaygılarının yüksekliği ve daha bilinçli bir izleyici olmaları ile açık-
lanabilir. Özellikle dinî programlara ve magazin programlarına ilginin düşük olması
dikkat çekicidir. Ancak araştırmanın örneklemindeki kadın oranının, toplumun
genelindeki kadın oranından az olmasının bahsedilen sonuçlardaki etkisi göz ardı
edilmemelidir.

Grafik 29: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre En Çok İzlenen Televiz-

yon Programı Türleri (N=977, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)
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34 RTÜK, Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması, 2006, sf. 71, (Çevrimiçi)
http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=0f157d78-0884-47d4-9591-
3efc39178e05, (23.04.2009).



Gerek sendikalı (%84,5), gerek sigortalı (%72,6), gerekse sendikasız sigortasız
(%77,1) işçilerin en çok izledikleri program türü haber programlarıdır. Sendikalı
işçilerin, sendikasız işçilere oranla açık oturumlara (%65,7) ve belgesellere (%48,4)
olan ilgisi dikkat çekicidir. Bununla birlikte tüm işçi grupları içinde magazin prog-
ramlarına en az ilgi gösterenler de sendikalı işçilerdir. Buradan hareketle sendikalı
olan işçilerin bilinç düzeyinin diğer işçi gruplarına göre daha yüksek olduğu, siyasal
ve bilimsel konulara daha çok ilgi gösterdikleri ifade edilebilir. 

Tablo 5: Çalışılan İşkoluna Göre En Çok İzlenen Televizyon Programı Türleri

(N=977,%, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)
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Metal
Büro-
ticaret

Petro
Tekstil

Yerel
Gıda Eğitim

Haberleşme
Sağlık İnşaat

Otel 
konaklama

Kimya yönetim Ulaşım

Spor
programları

64 50.7 37.1 46.6 24 37.5 48.3 48.6 31.7 78.5 50

Haber 
programları

79.1 73 86.8 73.3 82 70.8 88.8 77.1 80.5 88.6 79.5

Yabancı
diziler

7.6 13.8 9.9 12.9 6 6.3 24.7 8.6 19.5 5.1 18.2

Yerli diziler 40.7 56.6 33.1 56 58 64.6 49.4 22.9 65.9 45.6 54.5

Yabancı 
filmler

31.4 27.6 29.8 44 56 33.3 42.7 37.1 31.7 29.1 40.9

Yerli filmler 14 13.8 11.3 32.8 34 25 13.5 14.3 22 25.3 15.9

Magazin 
programları

6.4 9.2 9.9 12.9 2 14.6 16.9 5.7 12.2 6.3 9.1

Yarışma 
programları

30.2 28.9 33.8 27.6 24 25 30.3 11.4 31.7 32.9 43.2

Komedi 
programları

18.6 18.4 22.5 20.7 38 10.4 24.7 17.1 31.7 22.8 34.1

Açık 
oturumlar

51.7 40.8 63.6 60.3 76 56.3 52.8 60 36.6 44.3 43.2

Dini 
programlar

14.5 15.1 5.3 15.5 4 29.2 1.1 5.7 14.6 10.1 9.1

Ekonomi 
Finans 

programları
7.6 9.2 12.6 1.7 4 16.9 25.7 7.3 15.2 11.4

Ev ve çocuk
programları

1.7 3.3 7.3 2.6 4.2 6.7 2.9 9.8 1.3 4.5

Belgeseller 42.4 38.2 53 37.9 22 41.7 53.9 65.7 58.5 26.6 43.2

Yemek 
programları

1.2 2 4.6 2.6 2.1 7.9 2.9 4.9 4.5

Sağlık pro-
gramları

13.4 7.9 19.2 11.2 6 14.6 12.4 8.6 29.3 2.5 25

Realite show
programları

1.2 4.6 1.3 2.6 4.5 2.4 1.3 9.1



Haber programlarının en çok izlenen program türü olması gerçeği çalışılan iş-
kollarına göre de değişmemektedir. Ancak ikinci en çok izlenen programlar işko-
lundan işkoluna farklılık göstermektedir. Metal (%64) ve inşaat (%78,5) işçileri
spor programlarını daha yüksek oranda izlerken; petrokimya (%63,6), tekstil
(%60,3), yerel yönetim (%76) işçileri açık oturumları; büro ticaret (%56,6), gıda
(%64,6), sağlık (%65,9) ve otel eğlence (%54,5) işçileri yerli dizileri; eğitim (%53,9),
sağlık (%58,5) ve haberleşme (%65,9) işçileri ise belgeselleri tercih etmektedir. 

Grafik 30: Oy Kullanma Durumuna Göre En Çok İzlenen Televizyon Programı

Türleri  (N=977, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır) 

Temmuz 2007 genel seçimlerinde oy kullanmayan işçiler haber programlarını
(%86,3), açık oturumları (%59,5), belgeselleri (%48,6), ekonomi finans program-
larını (%15,1) ve yarışma programlarını (%35,9) oy kullanan işçilerden daha yüksek
oranda takip etmektedir. Takip ettikleri televizyon programları itibariyle siyasi ve
toplumsal olaylardan haberdar oldukları varsayılan işçi grubunun, oy kullanmayan
grup olması dikkat çekicidir.
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Grafik 31: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Yaygın Medya Kanalları Dışındaki

Televizyon Kanallarını İzleme Eğilimleri   (N= 977, %)

Çalışmaya katılan işçilere yaygın medya kanalları dışındaki televizyon kanallarını
izleme alışkanlıkları hatırlatmalı olarak sorulmuştur. Buna göre yukarıdaki grafikte
gösterilen Cem TV, DEM TV, Hayat TV, Yol TV, Su TV, Düzgün TV ve Ulusal
Kanal kanallarının bilinme oranlarının düşük olmasının yanı sıra, bu kanalları bi-
lenlerin de izlemeyi tercih etmediği görülmektedir. Söz konusu kanallar arasında
Cem TV diğerlerine oranla daha yüksek oranda izlenmektedir (%24,6). Görüşülen
işçiler tarafından diğerlerine kıyasla daha yüksek oranda bilinen Ulusal Kanal ise,
bilinmesine rağmen daha düşük izleyici oranına sahiptir (%51,2). 
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Grafik 32: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Yaygın Medya Kanalları

Dışındaki Televizyon Kanallarının İzlenme Oranları (N=Biliyorum ve İzliyorum

Cevap Sayısı 1267,  %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır) 

Yaygın medya kanalları dışındaki kanallar için “biliyorum ve izliyorum” yanıtını
verenler çoğunlukla sendikalı işçilerdir. Örgütlü olmayan sigortalı işçiler bu kanal-
lara en az ilgi gösteren kesimdir. Bu sonuçta örgütlü olmayan sigortalı işçi grubu-
nun diğer işçi gruplarına göre siyasal ve sınıfsal bilincinin düşük düzeyde olması
etkili olabilir. 
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Grafik 33: Yaş Gruplarına Göre Yaygın Medya Kanalları Dışındaki Televizyon

Kanallarının İzlenme Oranları (N:Biliyorum ve İzliyorum Cevap Sayısı 1267,  %,

Birden Fazla Cevap Alınmıştır)  

Gençlerin (24 yaş ve altındakiler) ve 25-34 yaş arasındakilerin yaygın medya ka-
nalları dışındaki TV kanallarını daha az bilmesi dikkate değer bir sonuçtur. Cem
TV (%30,6) ve Su TV’nin (%26,7) özellikle 35-44 yaş kuşağında ortalamanın çok
üzerinde bir ilgi gördüğü tespit edilmiştir. Bu yaş grubu Ulusal Kanal (%24,2) ve
Yol TV (%21,8) kanallarını da yüksek oranda izlemektedir. 45 yaş ve üstündeki iş-
çilerin de söz konusu kanalları izleme oranı daha genç yaş gruplarına göre nispeten
yüksektir. 
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Grafik 34: Oy Verilen Partiye Göre Yaygın Medya Kanalları Dışındaki Televizyon

Kanallarının İzlenme Oranları (N:Biliyorum ve İzliyorum Cevap Sayısı 1267,  %,

Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

2007 genel seçimlerinde bağımsız adaylara oy veren işçiler yaygın olmayan tel-
evizyon kanallarını daha çok izlemektedir. Buradan işçilerin televizyon kanalı ter-
cihleriyle oy verme davranışları arasında bir paralellik olduğu sonucu çıkarılabilir.
Seçimlerde bağımsız adaylara oy verenlerin yarısından fazlası da Dem TV’yi takip
etmektedir. CHP-DSP’ye oy veren işçilerin önemli bir bölümünün de Cem TV’yi
takip ettiği görülmektedir (%33,8).
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Grafik 35: Araştırmada Görüşülen İşçilerin 2007 Genel Seçimleri Döneminde

Televizyon İzleme Sıklığı (N=977, %)

İşçilere 22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimler döneminde televizyon izleme
sıklıklarının artıp artmadığı sorulmuştur. Buna göre işçilerin yarısına yakını (%48)
seçim döneminde televizyon izleme süresinde bir değişiklik olmadığını söylerken,
%41,7 gibi yine yüksek olarak nitelendirilebilecek bir kesimi de televizyon izleme
süresinin arttığını belirtmiştir. 
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Grafik 36: Oy Verilen Partiye Göre Seçim Döneminde Televizyon İzleme Sıklığı

(N=977, %)

Bağımsız adaylara oy verdiğini belirten işçiler, genel seçimler öncesinde normal
dönemlere göre daha çok televizyon izlediğini ifade etmiştir (%59,8). Bu oran
diğer partilere oy verenlere kıyasla daha yüksektir. Yine MHP’ye oy veren işçilerin
de yarısı seçim döneminde daha fazla televizyon seyretmiştir (%50,6). Seçim dö-
neminde televizyon izleme oranı değişmeyen işçiler daha çok AKP seçmenleri
arasında yer almaktadır (%56,3).
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Grafik 37: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Seçim Döneminde Televizyon Prog-

ramlarının Siyasi Parti Tanıtımlarına Dair Görüşleri (N=Cevap Verenler 954, %) 

İşçilerin yarısından fazlası seçim döneminde televizyonda yayınlanan program-
ların siyasi partileri yeterince tanıtmadığı görüşündedir. Grafik 43’te de görüleceği
üzere görüşülen işçilerin %70’inden fazlası televizyon yayınlarının kişisel politik
tercihlerinde etkili olduğunu söylemiştir. Politik tercihlerde etkili olduğu düşünülen
televizyon yayınlarının, siyasi partiler tarafından yeterince kullanılamadığı söyle-
nebilir.
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Grafik 38: Yaşa Göre Seçim Döneminde Televizyon Programlarının Siyasi Parti

Tanıtımlarına Dair Görüşler (N=Cevap Verenler 954, %)

24 yaş ve altındaki genç işçilerin yarıya yakını (%45) seçim döneminde siyasi
partilerin televizyon kanallarındaki tanıtımlarından habersizdir. Dolayısıyla tüm
yaş grupları içinde seçim dönemindeki programlara en ilgisiz grubu gençler oluş-
turmaktadır. Ayrıca yaş düzeyi arttıkça seçim programlarına ilgi ve bu programların
yetersiz olduğuna dair kanaat de artış göstermektedir. 
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Grafik 39: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Seçim Döneminde Tel-

evizyon Programlarının Siyasi Parti Tanıtımlarına Dair Görüşler (N= Cevap Ve-

renler  954, %)

Seçim döneminde siyasi partilerin televizyon aracılığıyla yaptığı tanıtımlar hak-
kında fikri olmadığını beyan eden, dolayısıyla bu konuda en az bilgi sahibi olan
kesim sigortasız işçilerdir (%50). Televizyondaki siyasi parti tanıtımlarını en fazla
takip eden, ancak bunları yetersiz bulan kesim ise sendikalı işçilerdir. Bu veriler
örgütlü olmanın bilinç düzeyini ve politikaya ilgiyi artırdığı sonucuna işaret etmek-
tedir.
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Grafik 40: Oy Verilen Siyasi Partiye Göre Seçim Döneminde Televizyon Prog-

ramlarının Siyasi Parti Tanıtımlarına Dair Görüşler (N= Cevap Verenler 954,%) 

Seçim döneminde televizyondaki programların siyasi parti tanıtımlarını yeterince
yapmadığını düşünenler daha yüksek oranda bağımsız adaylara (%82,3) ve MHP’ye
(%73,1) oy verenlerdir. Televizyonda parti tanıtımlarının yeterince yapıldığını dü-
şünenlerin oranı AKP seçmenleri arasında yüksektir. 
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Grafik 41: Televizyonda Yayınlanan Programların Siyasi Parti Tanıtımlarının Ye-

terli Görülmeme Nedenleri (N=547, %)

Televizyonda yayınlanan programların siyasi partileri tanıtmada yeterli bulmayan
547 işçiye bunun sebebi açık uçlu olarak sorulmuştur. Buna göre bu düşünceyi
paylaşan işçilerin yarıya yakını sebep olarak “medyanın taraflı/ yanlı yayın yapma-
sını” göstermektedir. Bu durum görüşülen işçilerin seçim döneminde bilgi edinme
konusunda televizyon programlarına yeterince güvenmediklerini göstermektedir. 
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Grafik 42: Televizyon Yayınlarının Genel Politik Eğilimlere Etkisine Dair Gö-

rüşler (N=1001,%) 

Televizyon yayınlarının politik eğilimleri ne kadar etkilediği sorusuna görüşülen
işçilerin yarıya yakını çeşitli düzeylerde etkili olduğu yanıtını vermiştir. Buna göre
işçilerin %25,3’ü televizyon yayınlarını “kısmen etkili” bulurken, %16’sı bu yayınları
“etkili”, %7,5’i “kesinlikle etkili” olarak değerlendirmiştir. Buna karşılık görüşülen
işçilerin %50’sinden fazlası televizyon yayınlarının genel politik eğilimlere etkisi
olmadığını düşünmektedir. 
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Grafik 43: Televizyon Yayınlarının Kişisel Politik Eğilimlerine Etkisine Dair Gö-

rüşler (N= 1001, %)

Televizyon yayınlarının kişisel politik eğilimlerini etkilediğini düşünen işçilerin
oranı, bu yayınların toplumun genelinin politik eğilimlerini etkilediğini düşünen-
lerin oranından daha fazladır. İşçilerin yaklaşık üçte ikisi (%70,6) televizyon ya-
yınlarının farklı düzeylerde (kısmen etkili, etkili, ya da kesinlikle etkili) politik
eğilimlerini etkilediğini ifade etmiştir. Bu sonuç işçiler arasında televizyonun politik
eğilimleri belirlemede oldukça etkili bir araç olduğunu göstermektedir. 
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Grafik 44: Cinsiyete Göre TV Yayınlarının Kişisel Politik Eğilimlerine Etkisine

Dair Görüşler (N=1001, %)

Erkek işçiler televizyon yayınlarının kişisel politik eğilimlerini daha fazla etkilediği
düşüncesindedir (%72,6). 
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Grafik 45: Yaşa Göre TV Yayınlarının Kişisel Politik Eğilimlerine Etkisine Dair

Görüşler  (N=1001, %)

35-44 yaş grubundaki işçilerin politik tercihlerini belirlerken TV yayınlarından
daha fazla etkilendiği gözlemlenmektedir. TV yayınlarının politik tercihlerinde en
az etkili olduğu yaş grubunun ise 24 yaş ve altı grubu olduğu görülmektedir. 
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Grafik 46: Eğitim Düzeyine Göre TV Yayınlarının Kişisel Politik Eğilim-

lerine Etkisine Dair Görüşler (N=1001, %) 

Kişisel politik tercihleri çeşitli düzeylerde (kısmen etkili, etkili ya da kesinlikle
etkili) belirlemede TV yayınları en çok ilköğretim ve altı mezunlarında etkilidir
(%77).
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Grafik 47: Televizyon Kanallarında İşçilere Yönelik Programlara Yer Verilmesine

Dair Görüşler (N=1001, %)

İşçilerin önemli bir çoğunluğu (%84) televizyon kanallarında kendilerine yönelik
programların olmadığı düşüncesindedir. Bu düşünce, toplumun büyük çoğunlu-
ğunu oluşturan işçilerin/ücretlilerin görsel medyaya yönelik bir eleştirisi olarak da
okunabilir. 
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Grafik 48: Televizyon Kanallarında İşçi Hakları ve Sendikalarla İlgili Görülmek

İstenen Program Türleri (N=1001,%, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

Görüşülen işçiler televizyon kanallarında en yüksek oranda haklarını ve sorun-
larını anlatan programların yer almasını istemektedir. Grafik 89’da da belirtildiği
gibi işçiler, işçilere yönelik gazetede de yine yüksek oranda haklarını anlatan ha-
berleri görmek istemektedir (%54,2). Bu durum görüşülen işçilerin çoğunun hak-
larını bilmediklerini, bilmek istediklerini ve çeşitli kanallardan bu bilgiyi talep
ettiklerini göstermektedir.
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2.2.2. Gazete

Grafik 49: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Gazete Okuma Alışkanlığı

(N=1001, %)

Araştırma kapsamında görüşülen işçiler arasında gazete okuduğunu belirtenlerin
oranı yüksektir (%88). Araştırmadan elde edilen bulgular yaklaşık olarak her 10
işçiden 9’unun gazete okuduğunu göstermektedir. İşçiler arasında gazete okuma-
yanların oranı % 12 iken, Türkiye genelinde kentli nüfusun %35’i gazete okuma-
maktadır 35. Dolayısıyla işçilerin gazete okuma alışkanlığının kentte yaşayanların
geneline göre daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür. 
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Grafik 50: Yaş Gruplarına Göre Gazete Okuma Oranları (N=1001, %)

25 yaş ve altındaki genç işçiler ve 45 yaş ve üstündeki üst yaş grubundaki işçilerin
gazete okuma alışkanlığının 25-44 yaş arasındaki orta yaş kuşağına göre daha düşük
olduğu görülmektedir. 25-34 yaş arasındakiler en yüksek oranda gazete okuyan-
lardır (%89,9). Bu yaş grubunu 35-44 yaş arasındakiler (%88,9) takip etmektedir.
45 yaş ve üstü işçilerin %86,2’si, 25 yaş ve altı işçilerin %85,7’si gazete okuru du-
rumundadır. BİAK verilerine göre ise, işçiler arasında gerçekleştirilen bu araştır-
madan farklı olarak, kentli nüfusun genelinde 45 yaş ve üstündekilerin daha fazla
gazete okuyucusu olduğu bilinmektedir36.
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Grafik 51: Eğitim Düzeylerine Göre Gazete Okuma Oranları (N=1001, %)

Görüşülen işçiler arasında, beklentilere uygun biçimde, eğitim düzeyi arttıkça
gazete okuma alışkanlığının da arttığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla en çok ga-
zete okuyanlar üniversite mezunlarıdır (%95,6). Bunu sırasıyla lise (%94,5) ve ilk-
öğretim ve altı (%78,4) mezunları takip etmektedir.
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Grafik 52: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Gazete Okuma Oranları

(N=1001, %)

Görüşülen işçiler arasında gazete okuma alışkanlığının en düşük olduğu kesim
sendikasız-sigortasız işçilerdir (%73,5). 
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Grafik 53: Oy Kullanma Durumuna Göre Gazete Okuma Oranları (N=1001, %)

Temmuz 2007 genel seçimlerinde oy kullanan işçilerin gazete okuma oranı, oy
kullanmayanlara kıyasla daha yüksektir. 
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Grafik 54: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Gazete Okuma Sıklığı (N=885, %)

Gazete okuduğunu belirten işçilerin önemli bir çoğunluğu (%56,7) hemen
hemen her gün gazete okumaktadır. Haftada bir gazete okuyanların oranı ise sa-
dece %6,3’tür. Bu sonuca göre görüşülen işçilerin haftalık ortalama gazete okuma
sıklığının oldukça yüksek olduğu dikkati çekmektedir.

Türkiye kentli nüfusunun %23’ünün düzenli (haftada 6-7 gün gazete okuyanlar),
%42’sinin düzensiz gazete okuyucusu (haftada 5 kez ya da daha az gazete oku-
yanlar) olduğu göz önüne alınacak olursa, işçiler arasında gazete okuma sıklığının
Türkiye kentsel alan nüfusunun üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır37. 
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Tablo 6: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Gazete Okuma Sıklığı ile Hafta Sonu

Televizyon İzleme Süreleri Arasındaki İlişki (N=864, %) 

Tablo 7: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Gazete Okuma Sıklığı ile Hafta İçi
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Günde ortalama kaç saat televizyon izliyorsunuz (hafta sonu)

Hiç

seyret-

miyorum

Yarım

saatten

az

Yarım

saat 1–2 saat

arası

2- 4 saat

arası

4 saat ve 

1 saat

arası
üzeri

Ne sıklıkta

gazete

okuyor-

sunuz

Hemen

hemen

her gün

2.7 2.7 6.3 20.8 30 37.6

Haftada

4–5 gün
1.6 3.1 7.8 24.8 36.4 26.4

Haftada

2–3 gün
2.7 2.7 12.2 22.3 33 27.1

Haftada

1 ve

1den az

1.9 1.9 14.8 20.4 33.3 27.8

Gazete okuma sıklığı arttıkça hafta sonu televizyon izleme eğilim de artmaktadır. Buna
paralel olarak hemen hemen hergün gazete okuyan işçiler en uzun süre televizyon sey-
redenlerdir. Bu işçilerin çoğu günde 4 saat ve üzerinde televizyon izlemektedir. (%77.6)

Günde ortalama kaç saat televizyon izliyorsunuz (hafta içi)

Hiç

seyret-

miyorum

Yarım 

saatten az

1 –2 saat
2- 4 saat

arası

4 saat ve

üzeri
Yarım saat-

1 saat arası arası

Ne sıklıkta

gazete

okuyor-

sunuz

0.6 3.3 10 36.1 41.2 8.8
Hemen

hemen

her gün

Haftada 

4–5 gün
1.6 3.1 10.1 42.6 33.3 9.3

Haftada 

2–3 gün
2.7 4.8 12.2 36.7 27.7 16

Haftada 1 ve 
1.9 9.3 7.4 33.3 37 11.1

1den az



Televizyon İzleme Süreleri Arasındaki İlişki (N=864, %) 

Hemen hemen her gün gazete okuyan işçiler aynı zamanda hafta içi de en çok
televizyon izleyen gruptur. Buna karşın hafta sonundan farklı olarak bu gruptaki
işçilerin televizyon izleme süreleri düşmektedir. Hafta sonu 4 saat ve daha fazla
televizyon izleyenler çoğunluktayken, hafta içi 1-2 saat arası televizyon izleyenler
çoğunluktadır. Görüşülen işçilerin çalışma saatlerinin televizyon izleme alışkan-
lıklarını etkilediği görülmektedir. 

Grafik 55: Okunan Gazetelerin Hafta İçi ve Hafta Sonu Temin Biçimleri

(N=885,%)

Okunan gazetenin işçinin kendisi tarafından ya da aile bireyleri tarafından satın
alınma eğilimi hafta sonu daha yüksekken, işyerinde alınan gazeteyi okuma oranı
hafta sonu doğal olarak düşmektedir. İşçiler okudukları gazeteyi gerek hafta sonu
gerekse hafta içi çoğunlukla kendileri temin etmektedirler. Hafta içi %36,9’u, hafta
sonu ise %43,8’i gazetelerini kendileri satın almaktadır. Hafta içi işyerinde alınan
gazeteyi okuyanlar %27,6 iken, hafta sonu bu oran %15,2’ye düşmektedir. Dola-
yısıyla hafta içi işçilerin neredeyse üçte biri işyerinde alınan gazeteyi okumaktadır.
Bununla birlikte internet’ten gazete okuma alışkanlığı işçiler arasında oldukça dü-
şüktür. Bu yöntemle gazete okumada hafta sonu (%1,3) ve hafta içi (%1,9) çok
belirgin bir fark olmamaktadır. Türkiye kent nüfusunun %10,3’ü gazetesini inter-
net üzerinden okumaktadır38. Bu sonuçla kıyaslandığında işçilerin internet üzerin-
den gazete okuma alışkanlığının genel kentli nüfusa göre düşük olduğu
görülmektedir. 
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Grafik 56: Gazetede En Çok Okunan Bölümler (N=885, %, Birden Fazla Cevap

Alınmıştır) 

Görüşülen işçiler gazetede en çok haberleri ve güncel olayları takip etmektedir.
Çalışmada görüşülen işçilerin yarısından fazlası gazetede spor haberlerine ve köşe
yazılarına ilgi göstermektedir. İşçilerin üçte birine yakın kısmı da gazeteden eko-
nomi haberlerini okumaktadır. İşçilerin gazetede en az okuduğu bölümlerin ma-
gazin ve kültür sanat haberleri olduğu görülmektedir. 
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Grafik 57: Cinsiyete Göre Gazetede En Çok Okunan Bölümler (N=885,%, Birden

Fazla Cevap Alınmıştır)

Kadın ve erkek işçilerin gazetede en çok okuduğu bölümler haberler ve güncel
olaylardır. Ancak erkekler %80,7 oranı ile kadınlardan daha çok haber bölümlerini
okurken; kadınlar  %74,5’lik pay ile erkeklerden daha çok güncel olayları takip
etmektedir. Kadın ve erkek işçilerin gazetede okudukları bölümler açısından en
belirgin ayrılık spor haberlerindedir. Erkeklerin %64,5’i spor haberlerini okurken,
kadınlarda bu oranın sadece %13 olduğu görülmektedir. Kadınlar magazin, sağlık
ve kültür sanat haberlerini erkeklere kıyasla daha yüksek oranda takip etmektedir.
Köşe yazılarının ve ekonomi haberlerinin ise daha çok erkek işçiler tarafından
takip edildiği dikkati çekmektedir. 
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Grafik 58: Eğitim Durumuna Göre Gazetede En Çok Okunan Bölümler

(N=885, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

Tüm eğitim düzeylerindeki işçilerin gazetede en çok okuduğu bölümler haberler
ve güncel olaylardır. Haberlere ilgi açısından değişik eğitim seviyesindeki işçiler
arasında dikkate değer bir farklılık görülmemekle beraber, güncel olayların en çok
üniversite mezunlarınca takip edildiği görülmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça eko-
nomi haberlerini, köşe yazılarını ve kültür sanat haberlerini okuma oranının artması
dikkat çekicidir. Buna karşılık üniversite mezunlarının spor ve magazin haberlerini
en az okuyan kesim olması, araştırmanın ilgi çekici sonuçlarından birisidir. 
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Grafik 59: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Gazetede En Çok Oku-

nan Bölümler (N=885, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

Sendikalı işçiler spor ve magazin haberlerine sigortalı ve sigortasız işçilere göre
daha az rağbet ederken; haberlere, ekonomi haberlerine, köşe yazılarına diğer iş-
çilerden daha fazla ilgi göstermektedir. Sigortalı işçiler ise spor ve magazin haber-
leri ile güncel olayları en çok okuyan kesim olurken, genel haberleri ve ekonomi
haberlerini diğer işçilerden daha az takip ettikleri görülmektedir. 
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Grafik 60: Gazetenin Güncel Olaylar Hakkındaki Fikirlerine Etkisi Üzerine Gö-

rüşler (N=885, %)

Araştırmada görüşülen işçilerin yarısından fazlası (%54) gazetenin güncel olaylar
hakkındaki fikirlerini değiştirmeyeceğini düşünmektedir. İşçilerin yaklaşık üçte biri
(%36) ise gazetenin güncel olaylar hakkındaki fikirlerini değiştirebileceği görüşün-
dedir. 
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Grafik 61: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Gazetenin Güncel Olay-

lar Hakkındaki Fikirlerine Etkisi Üzerine Görüşler (N=885,%)

Sendikalı işçilerin büyük çoğunluğu (%60,5) gazetenin güncel olaylar hakkındaki
fikirlerini değiştirmeyeceğini ifade ederken, bu oran sendika üyesi olmayan sigor-
talılarda %46,3, sigortasız işçilerde ise %45,3’te kalmaktadır. Gazetenin güncel
olaylar hakkındaki fikirlerini değiştirebileceğini düşünenlerin oranı, sendikalı ol-
mayan sigortalı işçiler arasında daha yüksektir. Bu veriler sonucunda, sendika üyesi
işçilerin sendika üyesi olmayan sigortalı ve sigortasız işçilere göre gazete haberle-
rinden daha az etkilendiği söylenebilir. 
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Grafik 62: Yaşa Göre Gazetenin Güncel Olaylar Hakkındaki Fikirlerine Etkisi

Üzerine Görüşler (N=885,%) 

24 yaş ve altı ile 25-34 yaş grubundaki işçiler diğer yaş gruplarına göre daha fazla
oranda gazetenin güncel olaylar hakkındaki fikirlerini etkilediğini düşünmektedir.
35-44 ile 45 yaş ve üstü işçi grubunun yarısından fazlası ise gazetenin fikirlerini
değiştirmediğini ifade etmektedir. 
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Grafik 63: Türkiye Basın Okurluk Araştırmasına Göre En Çok Okunan Gazeteler

(N=48100,%)  

Kaynak: BİAK

Grafik 64: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Okudukları Gazeteler (N=885, %,

Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

İşçilere okudukları gazeteler sorulmuş ve birden çok cevap vermeleri istenmiştir.
Buna göre işçiler arasında en çok okunan gazeteler sırasıyla Hürriyet, Milliyet,
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Sabah,Posta ve Cumhuriyet’tir. BİAK verilerine göre Türkiye genelinde kentli nü-
fusun içinde en çok okunan gazeteler sırasıyla Posta (%8,1), Hürriyet (%6,1),
Sabah (%5,3), Zaman (%4,3) ve Fanatik (%3,2) olmuştur39. Bu sonuçlar karşılaş-
tırıldığında çalışma kapsamında görüşülen işçilerin toplum genelinden farklı olarak
Zaman ve Fanatik gazetelerini daha az tercih ettikleri görülmektedir. Yine Milliyet,
Cumhuriyet, Radikal, Gündem, Evrensel, Birgün gibi gazetelerin okunma oranları
işçiler arasında, toplum geneli ile kıyaslandığında daha yüksektir. 

Grafik 65: Yaşa Göre Okunan Gazeteler (N=885, %, Birden Fazla Cevap Alın-

mıştır) 

Görüşülen işçilerin çoğunlukla en çok okuduğu gazete Hürriyet’tir. 24 yaş ve

altındaki gençlerin Hürriyet’ten sonra Sabah, Posta, Milliyet ve Radikal’i tercih et-
tikleri görülmektedir. Toplum genelinde ise gençler (18-24 yaş arası) en çok Posta,
Fanatik, Zaman, Sabah ve Fotomaç gazetelerini okumaktadır40. İşçi gençlerin diğer
gençlerden farklı olarak spor gazetelerini ve Zaman gibi dinî içerikli gazeteleri ter-
cih etmedikleri dikkati çekmektedir. Bu da araştırmaya katılan işçi gençlerin, gençliğin
genelinden daha fazla haberlere ilgi duymasıyla açıklanabilir. 25-34 ile 35-44 yaş gru-
bundaki işçiler sıralaması değişmekle birlikte ilk beşte Hürriyet, Sabah, Milliyet,
Posta ve Cumhuriyet’i tercih etmektedir. Türkiye kentli nüfusunun genelinde ise
bu yaş gruplarının en çok okudukları gazeteler sırasıyla Posta, Hürriyet, Sabah,
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Zaman ve Fanatik’tir41. Görüldüğü üzere orta yaş grubundaki işçiler bu yaş gru-
bundaki genel okuyucu profilinden farklı olarak dinî içerikli bir gazete olan
Zaman’ı ve spor gazetesi Fanatik’i öncelikli okumamaktadır. 45 yaş ve üstündeki
işçilerin en çok okudukları ilk beş gazete sırasıyla Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet,
Radikal ve Evrensel’dir. Aynı yaş grubundaki kentli nüfusun ilk beş tercihi ise Hür-
riyet, Posta, Sabah, Zaman ve Milliyet’tir42. 45 yaş ve üstündeki işçiler aynı yaş gru-
bundaki kentli nüfustan farklı olarak Cumhuriyet, Radikal, Evrensel gibi sol politik
çizgide yayın yaptığı bilinen gazeteleri daha fazla oranda okumaktadır. 

Yaş gruplarının gazete okuma alışkanlıklarında çarpıcı bir nokta ise genç ve yaşlı
işçilerin gazete tercihleri arasındaki farktır. Gençler Milliyet (%34,2), Cumhuriyet
(%14,9), Radikal (%20,2), Birgün (%8,8) gibi gazeteleri diğer yaş gruplarındaki iş-
çilerden daha az okumaktadırlar. 45 yaş ve üstündeki işçiler ise Milliyet (%44,5),
Cumhuriyet (%36,5), Radikal (%28,5), Evrensel (%26,3), Gündem (%24,1), Bir-
gün (%19,7), Zaman (%16,8) gazetelerini gençlerden ve diğer yaş gruplarından
daha fazla takip etmektedir. Bu tablo daha üst yaş grubundaki işçilerin yazı-makale
ağırlıklı gazeteler ile sağ-sol politik çizgisi belirgin olan gazeteleri diğer işçilerden
daha çok tercih ettiklerini göstermektedir. 

Grafik 66: Eğitim Düzeyine Göre Okunan Gazeteler (N=885, %, Birden Fazla

Cevap Alınmıştır)
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İlköğretim ve altı düzeyinde eğitim almış işçiler daha çok Posta (%41,4), Hürriyet
(%34,3), Sabah (%33,3) gibi gazeteleri okurken; bu eğitim düzeyindeki işçilerin en
az ilgi gösterdiği gazeteler Birgün (%4,9) ve Radikal (%9,7) olmuştur. Lise mezunu
işçiler ise Hürriyet (%49,3), Milliyet (%41,2) ve Posta (%37,5) gazetelerini takip
etmektedir. Bu eğitim düzeyindekiler arasında Birgün (%9,2) ve Vatan (%14,4) ga-
zetelerini okuyanlarının oranının düşük olduğu görülmektedir. Üniversite mezun-
larının ilk tercihi de %55,4 oranıyla Hürriyet gazetesi olmuştur. Bunu %47,2 ile
Milliyet, %46,7 ile Radikal izlemektedir. Üniversite mezunu işçiler Cumhuriyet,
Birgün, Evrensel, Gündem gibi gazeteleri daha alt seviyede eğitim almış işçilerden
daha fazla okumaktadır. Sonuç olarak görüşülen işçiler arasında eğitim düzeyi art-
tıkça yazı-makale ağırlıklı, sol eğilimli gazetelerin daha fazla talep edildiği söylene-
bilir. 

Grafik 67: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Okunan Gazeteler

(N=885, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

Sendika üyesi olan işçilerin sürekli takip ettiği ilk üç gazete Milliyet (%44), Hür-

riyet (%42,2) ve Posta’dır (%34,5). Örgütlü işçilerin Cumhuriyet, Radikal, Evren-
sel, Gündem, Birgün gibi sol eğilimli olarak bilinen, işçi haberlerine daha çok yer
veren gazeteleri diğer işçilerden daha çok okudukları göze çarpmaktadır. Bu
durum örgütlü olmanın ve sınıf  bilincinin gazete tercihlerini etkilediğini gösterir
niteliktedir. Sendika üyesi olmayan sigortalı işçiler ise en çok Hürriyet (%53,3),
Milliyet (%32,5) ve Posta (%36,3) okumaktadır. Bu grubun Radikal, Gündem,
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Evrensel, Birgün gibi sol eğilimli gazeteleri diğer işçilerden daha az okuması dikkat
çekicidir. 

Kayıt dışı çalışan işçiler ise en çok Sabah (%44), Hürriyet (%37,3) ve Posta
(%34,7) gazetelerini tercih etmektedir. Sigortalı olmayan işçiler Milliyet, Cumhu-
riyet ve Vatan gibi gazeteleri diğer işçilere kıyasla daha az tercih etmektedir. 

Grafik 68: Oy Verilen Partiye Göre Okunan Gazeteler (N=885, %, Birden Fazla

Cevap Alınmıştır) 

Temmuz 2007 genel seçimlerinde CHP ve DSP gibi sosyal demokrat olarak bi-
linen partilere oy veren işçiler en çok Hürriyet, Cumhuriyet ve Milliyet okurken;
bu grubun Zaman, Gündem, Birgün gazetelerini tercih etmedikleri görülmektedir. 

Genel seçimlerde MHP’ye oy veren işçiler ise en çok Hürriyet, Milliyet ve Sabah
gazetelerini tercih etmektedir. Bu işçilerin Birgün, Evrensel, Gündem gibi gaze-
teleri hiç okumaması, politik tercihlerin gazete seçimlerini etkilediğine işaret et-
mektedir. 

Genel seçimlerden %46,7 oy oranıyla iktidar partisi olarak çıkan AKP’ye oy
veren işçilerin en çok tercih ettiği gazeteler Posta (%45,1), Hürriyet (%45,1) ve
Sabah (%43,1)’tır. AKP seçmenlerinin Zaman gazetesini okuma düzeyleri oldukça
yüksek iken (%32,8), bu grubun Evrensel, Gündem, Birgün gazetelerini en az
okuyan grup olduğu göze çarpmaktadır. 
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Sol/Sosyalist partilere (TKP, İP,  ÖDP, EMEP) oy veren ya da boş oy kullanan
işçilerin en çok okuduğu gazeteler sırasıyla Cumhuriyet (%48,9), Hürriyet (%46,8)
ve Milliyet’tir (%42,6). Bu işçilerin Radikal, Evrensel, Birgün ve Gündem gazete-
lerini takip etme oranının da oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu gruptaki-
lerin Zaman gazetesini hiç takip etmemesi dikkat çeken bulgular arasındadır.

Genel seçimlerde bağımsız adaylara oy veren işçiler ise en çok Gündem (%75,4),
Radikal (%60,7) ve Evrensel (%49,2) okumaktadır. 

Genç Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Doğru Yol Partisi
(GP+SP+BBP+DYP) gibi merkez sağda ya da radikal sağda yer alan partilere oy
veren işçiler en çok Posta (%50), Zaman (%46,7) ve Milliyet (%30) gazetelerini
tercih ederken; Birgün, Evrensel, Gündem gibi gazeteleri hiç okumamaktadır. 

Sonuç olarak Hürriyet, Milliyet, Posta, Sabah gibi gazeteler tüm seçmenlerce
okunmaktadır. Bununla birlikte Birgün, Zaman, Evrensel, Gündem gibi gazete-
lerin okunma oranlarında oy verilen partinin sağ ya da sol çizgide olmasına göre
belirgin kırılmaların olduğu görülmektedir. 

Grafik 69: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Dünya Görüşlerine En Yakın Bul-

dukları Gazete (N=885, %, Grafiğe En Yüksek Orana Sahip 10 Gazete Alınmıştır)

Araştırmada görüşülen işçilerin dünya görüşlerine en yakın buldukları gazetenin
Cumhuriyet (%14,4) olduğu görülmektedir. Bunu az bir farkla Hürriyet (%12,5)
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ve Posta (%11,3) gazeteleri takip etmektedir. Birgün, Radikal, Evrensel gibi sol
politik çizgideki gazeteler ise işçilerin en düşük oranda dünya görüşlerine yakın
buldukları gazetelerdir. Bununla birlikte Hürriyet, Posta, Sabah, Milliyet gibi ga-
zetelerin ana hatlarıyla liberal politik bir çizgide yayın yaptıkları düşünülürse, işçi-
lerin üçte birinden fazlasının kendini bu şekilde tanımladığı söylenebilir. 

Grafik 70: Eğitim Düzeyine Göre Dünya Görüşüne En Yakın Bulunan Gazete

(N=885, %, Grafiğe En Yüksek Orana Sahip 10 Gazete Alınmıştır )

İlköğretim ve altında eğitim alan işçiler dünya görüşlerine en yakın gazetenin
Posta olduğunu söylerken (%18,8), bunu Sabah (%12,3) ve Cumhuriyet (%11,7)
gazeteleri takip etmektedir. Lise mezunu ve en eğitimli grup olan üniversite me-
zunu işçiler Cumhuriyet gazetesini dünya görüşlerine daha yakın bulmaktadır. 
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Grafik 71: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Dünya Görüşüne En Yakın Bu-

lunan Gazete (N=885,%, Grafiğe En Yüksek Orana Sahip 10 Gazete Alınmıştır)

Sendikalı işçilerin dünya görüşlerine en yakın bulduğu gazete Cumhuriyet’tir
(%17,5). Sendikasız ancak sigortalı olan işçiler Hürriyet ve Sabah gibi liberal çiz-
gide yayın yapan gazeteleri dünya görüşlerine daha yakın bulmaktadır. Sigortasız
çalışan işçiler ise Sabah gazetesini dünya görüşlerine en yakın buldukları gazete
olarak göstermişlerdir
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Grafik 72: Oy Verilen Partiye Göre Dünya Görüşüne En Yakın Bulunan Gazete

(N=885, %, Grafiğe En Yüksek Orana Sahip 10 Gazete Alınmıştır)

CHP-DSP seçmeni işçiler Cumhuriyet’i (%32,8), MHP’li işçiler ise Hürriyet’i
(%17,6) dünya görüşlerine yakın bulmaktadır. AKP’ye oy verenlerin %22,6’sı,
GP+SP+BBP+DP gibi diğer sağ partileri destekleyenlerin %30’u Zaman gazete-
sini dünya görüşlerine en yakın gazete olarak değerlendirmiştir. Sol partilere
(TKP+İP+EMEP+ÖDP) oy veren veya boş oy kullanan işçiler Evrensel’i
(%21,3), bağımsız adaylara oy verenler ise Gündem’i (%39,3) dünya görüşlerine
yakın bulmaktadır. 
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Grafik 73:  Gazetelerde Yapılan Siyasi Parti Propagandalarından Etkilenme

(N=885, %)

Çalışmaya katılan gazete okuyucusu işçilerin yarısından fazlası gazetelerde ya-
pılan siyasi parti propagandalarını okuduklarını, ama etkilenmediklerini belirtmiş-
lerdir (%53). Söz konusu propagandalardan etkilendiğini belirtenlerin oranı sadece
%7’dir. 

Grafik 43’te de görüleceği gibi görüşülen işçilerin üçte ikisine yakını (%70,6)
televizyon yayınlarının kişisel politik eğilimlerini etkilediğini ifade etmektedir. Ga-
zetelerdeki siyasi parti propagandalarından etkilenme düzeyinin sadece %7’de kal-
ması televizyonun kitle iletişimindeki etkinliğini göstermektedir. 
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Grafik 74: Eğitim Düzeyine Göre Gazetelerde Yapılan Siyasi Parti Propaganda-

larından Etkilenme (N=885,%)

İlköğretim ve altı mezunu işçilerin %49,2’si, lise mezunu işçilerin %54,9’u, üni-
versite mezunlarının ise %51,3’ü gazetelerde yapılan siyasi parti propagandalarını
okuduğunu ancak etkilenmediğini belirtmiştir. Bu propagandalardan etkilendiğini
dile getirenlerin oranı eğitim düzeyi arttıkça düşüş göstermektedir.
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Grafik 75: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Gazetelerde Yapılan Si-

yasi Parti Propagandalarından Etkilenme (N=885,%)

Gazetelerde yapılan siyasi parti propagandalarını en çok okuyan ancak etkilen-
meyenler sendikalı işçilerdir (%60,1). Sendika üyesi olmayan işçilerin ise bu pro-
pagandaları okumamayı tercih ettiği dikkat çekmektedir. Siyasi parti
propagandalarından en çok etkilendiğini belirten kesim örgütlenme bilincinin zayıf
olduğu sigortasız işçilerdir. 
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Grafik 76: Yaşa Göre Gazetelerde Yapılan Siyasi Parti Propagandalarından Et-

kilenme (N=885,%)

Gazetelerde yayınlanan siyasi parti propagandalarını “okuduğunu ancak etki-
lenmediğini” belirtenlerin 45 yaş ve üstündeki işçiler arasında daha yaygın olduğu
görülmektedir. Gazetelerde yayınlanan bu propagandalardan etkilenenler veya
bunları hiç okumayanlar ise 24 yaşın altındaki genç işçiler arasında daha fazladır.
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Grafik 77: Siyasi Partilerin Yayın Organlarını Takip Etme Alışkanlığı

(N=1001, %)

Çalışma kapsamında görüşülen işçilerin büyük çoğunluğu (%81) siyasi partilerin
yayın organlarını takip etmemektedir. Bu sonuç, işçiler arasında siyasi partilerin
düşüncelerini birincil kaynaktan öğrenme yönünde bir çabanın bulunmadığını gös-
termektedir. 
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Grafik 78: Oy Verilen Partiye Göre Siyasi Partilerin Yayın Organlarını Takip

Etme Alışkanlığı (N=1001,%)

Görüşülen işçiler arasında siyasal partilerin yayın organlarını en çok takip eden-
ler, 2007 genel seçimlerinde bağımsız adaylara oy veren işçiler olmuştur (%41,8).
Yine TKP+İP+ÖDP+EMEP gibi sol partilere oy verenler ve boş oy kullanan iş-
çilerin %30,8’i de partilerin yayın organlarını takip ettiklerini ifade etmişlerdir. Si-
yasi partilerin yayın organlarına en ilgisiz olan işçiler AKP seçmenleridir. Temmuz
2007 seçimlerinde AKP’ye oy veren işçilerin sadece %8’i parti yayınlarını takip
etmiştir.
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Grafik 79: Yaşa Göre Siyasi Partilerin Yayın Organlarını Takip Etme Alışkanlığı

(N=1001,%)

Üst yaş gruplarına doğru çıkıldıkça, siyasi partilerin yayın organlarını takip etme
alışkanlığı artış göstermektedir.
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Grafik 80: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Siyasi Partilerin Yayın

Organlarını Takip Etme Alışkanlığı (N=1001,%)

Sendikalı işçilerin diğer işçi gruplarına göre daha yüksek oranda siyasi partilerin
yayın organlarını takip ettiği görülmektedir. Daha önceki verilerin de gösterdiği
gibi, sendikalı işçiler politik konularda diğer işçi gruplarına göre daha fazla ilgili
görünmektedirler.
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Grafik 81: Gazetelerin İşçi Sorunlarıyla İlgilenmesine Dair Görüşler (N:1001, %) 

İşçilerin büyük bölümü piyasada işçilerin sorunlarıyla ilgilenen bir gazete bu-
lunmadığını düşünmektedir.
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Grafik 82: Yaşa Göre Gazetelerin İşçi Sorunlarıyla İlgilenmesine Dair Görüşler

(N:1001, %)

45 yaş ve üstündeki işçiler, piyasadaki gazetelerin işçi sorunlarına yönelik yete-
rince yayın yapmadığını diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek oranda düşün-
mektedir (%89). 
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Grafik 83: Eğitime Göre Gazetelerin İşçi Sorunlarıyla İlgilenmesine Dair Gö-

rüşler (N:1001, %)

Farklı eğitim düzeylerindeki işçi gruplarının gazetelerin işçi sorunlarıyla ilgilen-
mesine yönelik düşüncelerinde istatistikî açıdan anlamlı farklılık görülmemektedir. 

İşçiler ve Kitle İletişim Araçları / 107



Grafik 84: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Gazetelerin İşçi Sorun-

larıyla İlgilenmesine Dair Görüşler (N:1001, %) 

Sigortasız işçiler ile sendika üyesi olmayan sigortalı işçiler arasında gazetelerin
işçi sorunlarıyla yeterince ilgilenmediği görüşü, sendikalı işçilere kıyasla daha yay-
gındır. 
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Grafik 85: İşçilere Yönelik Yayın Yaptığı Düşünülen Gazeteler (N=188, %, Bir-

den Fazla Cevap Alınmıştır)

Evrensel, görüşülen işçilerin üçte biri (% 32,3) tarafından işçilere yönelik yayın
yapan bir gazete olarak nitelendirilmektedir. Evrensel’i % 29,1 ile Cumhuriyet, %
20,6 ile de Radikal gazeteleri takip etmektedir. Zaman, sadece % 2,6’lık bir pay ile
işçilere yönelik yayın yapan gazeteler arasında sayılmış ve listede son sırada yer al-
mıştır.
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Grafik 86: Sadece İşçilerin Sorunlarını Yansıtan Bir Gazete Olmasını İsteme Du-

rumu  (N=1001, %)

Görüşülen işçilerin dörtte üçlük bölümü (% 74) kendi sorunlarını yansıtan bir
gazetenin yayınlanmasını istemektedir. 

110 / İşçiler ve Kitle İletişim Araçları



Grafik 87: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Sadece İşçilerin Sorun-

larını Yansıtan Bir Gazete Olmasını İsteme Durumu (N=1001, %)

İşçilerin sorunlarını yansıtan bir gazete olması yönündeki istek en çok sendikalı
işçilerden gelmektedir (% 79,2). Sigortasız işçilerin bu konuda sendikalı ve sendi-
kasız ancak sigortalı olan işçilere göre daha az istekli olduğu görülmektedir.
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Grafik 88: Yaşa Göre Sadece İşçilerin Sorunlarını Yansıtan Bir Gazete Olmasını

İsteme Durumu (N=1001, %)

İşçilerin problemlerini yansıtan bir gazete olmasını isteyenlerin 45 yaş ve üstün-
deki işçiler arasında daha düşük oranda bulunduğu görülmektedir. Politikaya daha
çok ilgi duyan bu grubun içerisinde sol tandanslı kişiler kadar sağ tandanslı parti-
lere oy vermiş veya bu eğilimde gazeteleri okuyan kişiler bulunduğu için söz ko-
nusu sonuç şaşırtıcı değildir.
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Grafik 89: Sadece İşçilerin Sorunlarını Yansıtan Gazetenin İçeriğine Dair Gö-

rüşler (N=738, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır) 

Çalışmada görüşülen işçiler, işçilere yönelik bir gazetede en fazla işçi haklarını
anlatan haberlere yer verilmesini istemektedir (% 54,2). Bu sonuç işçilerin yasal
haklarına dair bilgilenme eksikliği hissettiklerini göstermektedir. Böyle bir gaze-
tenin aynı zamanda gerçekleri yazan, objektif  yayıncılık yapan bir çizgisinin olması
istenmektedir (% 9,2).
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2.2.3. İnternet

Grafik 90: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Bilgisayar Sahibi Olma Durumu

(N=1001,%)

Araştırma kapsamında görüşülen işçilerin yarısının (% 49,4) evinde bilgisayar
olmadığı görülmüştür. Evinde masaüstü bilgisayarı olanların oranı % 44,4 iken,
% 6 oranında işçinin dizüstü bilgisayarı bulunmaktadır. Türkiye genelinde ise
evinde masaüstü bilgisayarı olanların oranı % 26’dır43. Bu sonuçlar karşılaştırıldı-
ğında, araştırmaya katılan işçilerin bilgisayar sahipliğinin toplum geneline göre
daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Grafik 91: Yaşa Göre Bilgisayar Sahibi Olma Durumu (N=1001,%)

Genel olarak görüşülen işçilerin yaş grubunun yükselmesiyle bilgisayar sahipli-
ğinin azaldığı görülmektedir. Bilgisayar sahipliği, özellikle 35 yaş ve üstündeki iş-
çilerde daha düşüktür. Bu durum üst yaş grubundaki işçilerin diğer iletişim
araçlarına göre daha yeni bir araç olan bilgisayara yeterince ilgi duymaması ile açık-
lanabilir. 
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Grafik 92: Cinsiyete Göre Bilgisayar Sahibi Olma Durumu (N=1001,%)

Kadın işçiler arasında bilgisayara sahip olma oranı, erkek işçilere kıyasla daha
yüksektir. Kadınların % 65,1’i bilgisayar sahibi iken, erkek işçilerde bu oran %
46,1’e düşmektedir. Bu sonuç kadının da çalıştığı ailelerin teknolojiye daha açık
olması ya da bilgisayar gibi araçları alabilecek maddi yeterliliğe sahip olması ile
açıklanabilir. 
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Grafik 93: Eğitim Durumuna Göre Bilgisayar Sahibi Olma Durumu (N=1001,%)

Görüşülen işçiler arasında eğitim düzeyinin artmasıyla bilgisayar sahipliğinin de
artış gösterdiği görülmektedir. İlköğretim ve altı eğitim düzeyinde olan işçiler ara-
sında evinde bilgisayar bulunma oranı oldukça düşükken, bu oran üniversite me-
zunları arasında oldukça yüksektir (% 74,1). Bu durum eğitim düzeyinin teknoloji
ile ilişkiyi olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.  
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Grafik 94: Gelir Durumuna Göre Bilgisayar Sahibi Olma Durumu (N=1001,%)

Eğitim düzeyinde olduğu gibi, gelir düzeyinin artması da bilgisayar sahipliği ora-
nını olumlu yönde etkilemektedir. Gelir düzeyi en düşük olan işçiler arasında bil-
gisayar sahipliği oranı % 26’da kalırken, bu oran 2000 YTL ve üzerinde geliri olan
işçilerde % 80’e kadar çıkmaktadır. 
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Grafik 95: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Bilgisayar Sahibi Olma

Durumu  (N=1001,%)

Sendika üyesi işçiler arasında bilgisayarı olmayanların oranı, sendika üyesi ol-
mayan sigortalı işçiler ve sigortasız işçilere göre daha yüksektir. Sendikalı işçilerin
% 54,4’ü bilgisayar sahibi değilken, sendika üyesi olmayan sigortalı işçilerin %
40,2’si bilgisayar sahibi değildir. 
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Grafik 96: Araştırmada Görüşülen İşçilerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları

(N=1001, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır) 

Görüşülen işçilerin büyük çoğunluğu yeni bir iletişim teknolojisi olan internet’i
kullanmaktadır (% 67). Toplum genelinde internet kullanım oranının % 26,67 ol-
duğu göz önünde bulundurulacak olursa, işçilerin bu iletişim teknolojisini kullan-
mada hayli ileride olduğu söylenebilir 44. 
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Grafik 97: Cinsiyete Göre İnternet Kullanma Alışkanlıkları (N=1001, %, Birden

Fazla Cevap Alınmıştır) 

Kadın işçiler arasında internet kullanımı erkeklere kıyasla daha yüksektir. Kadın
işçiler arasında internet kullanım oranı % 70’in üzerindeyken, bu oran erkeklerde
% 57,5’te kalmıştır. Bu durum çalışan kadınların eğitim düzeyinin yüksek olması
ve kadının da çalıştığı ailelerde gelir durumunun daha yüksek olması ile açıklana-
bilir. TÜİK verilerine göre ise Türkiye genelinde ücretli/maaşlı işgücünü oluşturan
nüfus arasında da kadınların % 42,39’u, erkeklerin ise % 26.58’i internet kullan-
maktadır45 .Hem kadınlar hem de erkekler internet’e daha çok ev ve işyerlerinden
bağlanmaktadır. İnternet kafeye gitme oranının kadınlar arasında daha az olduğu
görülmektedir. 
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Grafik 98: Yaşa Göre İnternet Kullanma Alışkanlıkları (N=1001,%, Birden Fazla

Cevap Alınmıştır) 

Araştırmaya katılan işçiler arasında yaş düzeyinin artmasıyla internet kullanımı-
nın azaldığı görülmektedir. Genç işçiler (24 yaş ve altındakiler) arasında internet
kullanım oranı % 90’a yaklaşırken, bu oran 45 yaş ve üstündeki işçilerde yüzde
30’lara kadar gerilemektedir. Bu da gençlerin yeni iletişim teknolojilerini kullan-
maya daha yatkın olduklarını göstermektedir. Toplum genelinde de bilgisayar ve
İnternet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. Bu yaş grubunu
25-34 yaş grubu izlemektedir.46

24 yaş ve altındaki işçilerde işyerinde internet kullanma oranı yüksekken (%
45,1); diğer yaş gruplarında evden internete bağlanma oranı fazladır. Evde inter-
nete bağlananlar en fazla oranla 25-34 yaş grubu işçilerdir(% 44,9). Genç işçi gru-
bunun internet kafeleri kullanımı diğer yaş gruplarına göre daha yaygındır (%
36,1).
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Grafik 99: Eğitim Düzeyine Göre İnternet Kullanma Alışkanlıkları (N=1001,%,

Birden Fazla Cevap Alınmıştır ) 

Eğitim düzeyi arttıkça internet kullanma alışkanlığında da artış görülmektedir.
İlköğretim ve altı mezunu olan işçilerin % 31,7’si internet kullanma alışkanlığına
sahipken, üniversite mezunlarında bu oran % 90,7’ye yükselmektedir. TÜİK ve-
rilerine bakıldığında yükseköğrenim gören bireylerin internet kullanımının % 82,89
oranıyla diğer eğitim seviyelerinden daha yüksek olduğu görülmektedir47. Tüm
eğitim düzeylerinde evde internet kullanma alışkanlığı daha yaygındır. Bununla
birlikte eğitim düzeyi arttıkça evde/işyerinde internet kullanma oranı da artmak-
tadır. Lise mezunlarının diğer eğitim gruplarına göre internet kafeleri daha fazla
kullandığı söylenebilir (% 16,6).
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Grafik 100: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre İnternet Kullanma Alış-

kanlıkları (N=1001,%, Birden Fazla Cevap Alınmıştır) 

İnternet kullanma alışkanlığı olmayan işçilerin büyük bölümü sendika üyesidir
(% 47,5). İnternet kullanımı sendika üyesi olmayan sigortalı işçilerde diğer işçilere
göre daha yaygındır. Herhangi bir sendikaya üye olan işçiler internet’e daha çok
evde bağlanırken (% 33,4), sendika üyesi olmayan sigortalı işçiler (% 45,9) ve si-
gortasız işçiler (% 34,3) işyerinde bağlanmaktadır. 
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Grafik 101: Araştırmada Görüşülen İşçilerin İnternete Bağlanma Sıklığı

(N=607,%)

İnterneti kullanan işçilerin yarısından fazlası internete her gün bağlandığını dile
getirmektedir (% 51,9). Toplum genelinde ise internet kullanan hane halkı birey-
lerinin % 61,1’i interneti hemen hemen her gün kullanmaktadır48. 
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Grafik 102: Türkiye Toplumunun Genelinde İnternet Kullanım Amaçları (%) 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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Grafik 103: Araştırmada Görüşülen İşçilerin İnternet Kullanım Amaçları

(N=607,%, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

Araştırma kapsamında görüşülen ve internet kullanım alışkanlığı olan işçilerin
yarısından fazlası internet’i haber okuma amacıyla kullanmaktadır. İnterneti gazete
okuma amacıyla kullananların oranı %50,2 iken, e-mail alıp gönderme gibi haber-
leşme amacıyla kullananların oranı  % 44,4’tür. Toplum genelinde ise interneti
haber indirmek, gazete ve dergi okumak amacıyla kullanmak %79’luk bir paya sa-
hiptir. Mesaj gönderme ve alma oranı ise % 74’tür. Toplum geneline bakıldığında
interneti anlık ileti göndermek (chat, msn) için kullananların oranı % 69,7 iken
görüşülen işçiler arasında bu oran nispeten daha düşüktür (% 40,3).  Toplum ge-
nelinde (% 24) ve görüşülen işçiler arasında (% 21,6) oyun oynama amaçlı internet
kullanımı birbirine yakındır. Seyahat organizasyonu için internet’i kullananlar top-
lum genelinde % 23,6 iken, işçiler arasında sadece % 5,4’tür49. 
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Grafik 104: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Takip Ettikleri İnternet Siteleri

(N=247, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

Sürekli takip ettiği internet sitelerin olduğunu ifade eden 247 işçi, en çok ga-
zete/haber sitelerini takip etmektedir (% 66,4). Bunu “diğer” kategorisine giren
siteleri takip eden işçiler izlemektedir (% 33,2). E-posta siteleri de % 29,2’lik oranla
üçüncü sırada yer almaktadır. Sendikaların web siteleri % 22,27’lik bir takip oranına
sahiptir. Araştırma örneklemini oluşturan işçilerin büyük çoğunluğunun sendika
üyesi olduğu, işçilerin % 67’sinin de internet kullanıcısı olduğu göz önünde bu-
lundurulduğunda, sendikaların internet sitelerinin takip edilme oranının hayli
düşük olduğu görülmektedir. 
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Grafik 105: Bianet, Sendika.org, Sol.org İnternet Sitelerinin Takip Edilme Dü-

zeyi (N:607, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

Araştırma esnasında internet kullanan işçilere sol politik çizgide yayın yapan, iş-
çilerle ilgili haberlere/ makalelere, işçi sorunlarına daha fazla yer veren üç internet
haber portalını bilip bilmedikleri sorulmuştur. Buna göre işçilerin büyük çoğun-
luğunun Bianet, sendika.org, sol.org sitelerinin hiçbirini bilmediği (% 69,9) gö-
rülmüştür. Bu siteler arasında bilinirliği en yüksek olan, % 23,7 ile sendika.org web
sitesidir.
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Grafik 106: Yaşa Göre Bianet, Sendika.org, Sol.org İnternet Sitelerinin Takip

Edilme Düzeyi (N:607, %, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

Yaş gruplarına göre söz konusu sitelerin takip edilme düzeylerine bakıldığında,
genç işçilerin (24 yaş ve altı), bu internet sitelerini en az bilen/ takip eden kesim
olduğu görülmektedir. Buna karşılık 45 yaş ve üstündeki işçiler özellikle
sendika.org sitesini bildiğini/ takip ettiğini diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek
oranda belirtmektedir. Bu yaş grubundakilerin bu siteleri daha çok bilmesi ve iz-
lemesinde bu kuşağın politikayla daha çok ilgilenmesinin etkisi olabilir. 
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Grafik 107: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Bianet, Sendika.org,

Sol.org İnternet Sitelerinin Takip Edilme Düzeyi (N:607, %, Birden Fazla Cevap

Alınmıştır)

Bianet, sendika.org ve sol.org sitelerinin varlığından en çok sendikalı işçiler ha-
berdardır. Sendikalı işçiler arasında bu siteleri bilmeyenlerin oranı % 58 iken, sen-
dika üyesi olmayan sigortalı işçiler arasında bu oran % 83’e çıkmaktadır. Sendika
üyesi işçilerin bu siteleri daha fazla tanıyıp, izlemelerinde politik bilinçlerinin daha
gelişmiş olmasının etkili olduğu söylenebilir. Her üç siteyi de en yüksek oranda sen-
dikalı işçilerin takip ettiği ve sendika.org’un diğer sitelere kıyasla daha yüksek oranda
takip edildiği görülmektedir. 
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Grafik 108: Gazetelerin İnternet Sitelerini Takip Etme Alışkanlığı (N=607,%)

İnternet kullanan işçilerin yarısından fazlası (% 58) gazetelerin İnternet sitelerini
takip etmektedir. 
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Grafik 109: İnternet Siteleri Takip Edilen Gazeteler (N=607, %, Birden Fazla

Cevap Alınmıştır)

Görüşülen işçiler tarafından internet sitesi en çok takip edilen gazete Hürriyet’tir
(% 54,2). Milliyet (% 51,1) ve Sabah (% 33,2) gazetelerinin internet siteleri ise
Hürriyet gazetesinden sonra en çok takip edilen sitelerdir. Abonelik gerektiren
Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi işçilerin % 25,4’lük kısmı tarafından takip
edilmektedir. Evrensel, Gündem, Birgün gibi muhalif  gazeteler arasında internet
sitesi en çok takip edilen gazete Evrensel’dir (% 10,9).
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Grafik 110: Üye Olunan Sendikanın Web Sitesinin Olma Durumu (N=306,%) 

İnternet kullanan sendika üyesi işçilerin büyük bölümü (% 64) üyesi oldukları
sendikanın web sitesinin varlığından haberdardır. Buna karşılık % 29’luk azımsa-
namayacak bir kesim işçi de sendikasının web sitesi olup olmadığını bilmemektedir. 
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Grafik 111: Üye Olunan Sendikanın Web Sitesini Ziyaret Etme Sıklığı (N=194,%)

Üyesi olduğu sendikanın web sitesini bilen işçilerin % 40’ı bu siteyi haftada bir
kez ziyaret etmektedir. 
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2.3. Politik Eğilim 

Grafik 112: Araştırmada Görüşülen İşçilerin 2007 Genel Seçimlerinde Oy Kul-

lanma Durumu (N=1001,%)

Araştırma kapsamında görüşülen işçilerin büyük bir çoğunluğu (% 86) Temmuz
2007’de yapılan genel seçimlerde oy kullandığını belirtmiştir. Yüksek Seçim Kurulu
verilerine göre Türkiye genelinde seçimlere katılım oranı % 84,25’tir50. Dolayısıyla
çalışmada görüşülen işçilerin seçimlere katılım oranının, Türkiye genel katılım ora-
nına benzer olduğu görülmektedir. 
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Grafik 113: Yaşa Göre 2007 Genel Seçimlerinde Oy Kullanma Durumu

(N=1001,%) 

Yaş gruplarının 2007 genel seçimlerinde oy verme durumuna bakıldığında, özel-
likle 24 yaş ve altında olan genç işçilerin oy kullanma oranının düşük olduğu gö-
rülmektedir. Yaş düzeyi arttıkça seçimlerde oy kullanma oranı da artmaktadır. 45
yaş ve üzerindeki işçiler seçimlerde en çok oy kullanan yaş grubunu oluşturmak-
tadır (% 92,5). Araştırma kapsamında daha önce ortaya çıkan verilerin de göster-
diği gibi, genç işçilerin politikaya ilgisi, üst yaş gruplarına kıyasla daha sınırlıdır.
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Grafik 114: Eğitim Düzeyine Göre 2007 Genel Seçimlerinde Oy Kullanma Du-

rumu  (N=1001,%) 

Üniversite mezunlarının 2007 genel seçimlerinde oy kullanma oranının nispeten
daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna karşılık, eğitim seviyesi ve oy kullanma
arasında güçlü bir ilişkiye rastlanmamıştır. 
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Grafik 115: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre 2007 Genel Seçimlerinde

Oy Kullanma Durumu (N=1001, %)

Sendika üyesi olan işçiler arasında oy kullanma oranının oldukça yüksek olduğu
görülmektedir. Sendikasız ancak sigortalı işçilerde bu oran ortalama seviyelere ge-
rilerken, sigortasız işçiler arasında söz konusu oranın büyük düşüş gösterdiği dik-
kat çekmektedir.
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Grafik 116: Araştırmada Görüşülen İşçilerin Oy Kullanmama Sebepleri

(N=135,%) 

2007 genel seçimlerinde oy kullanmayan işçilerin (135 kişi) oy kullanmamalarına
gösterdikleri başlıca sebep “seçmen kâğıtlarının ellerine ulaşmaması”dır. “Hiçbir
partiye güvenmemek”, “politikayla ilgilenmemek” ve “tatilin bölünmek istenme-
mesi” oy kullanılmamasına gösterilen diğer sebeplerdir.
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Grafik 117: Yaşa Göre Oy Kullanmama Sebepleri (N=135,%)

Tüm yaş gruplarında oy kullanmamanın birincil sebebi olarak seçmen kâğıdının
gelmemesi gösterilmiştir. Bununla birlikte 25-34 ile 45 yaş ve üstü yaş grubundaki
işçilerde hiçbir partiye güvenmeme, ön plana çıkan diğer bir sebeptir.
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Grafik 118: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre Oy Kullanmama Se-

bepleri (N=135,%)

Gerek sendika üyesi işçiler gerekse sendika üyesi olmayan sigortalı ve sigortasız
işçiler için oy kullanmamanın en önemli sebebinin seçmen kâğıtlarının gelmemesi
olduğu görülmüştür. Buna karşın sendika üyesi olmayan sigortalı işçilerin % 25’i,
sendika üyesi işçilerin de % 22’si hiçbir partiye güvenmedikleri için sandık başına
gitmediklerini ifade etmiştir. Sigortasız işçilerin oy vermeme sebepleri arasında
seçmen kâğıtlarının gelmemesi en yüksek oranda yer alırken, bu oranı tatillerini
bölmek istememeleri, politika ile ilgilenmemeleri, yaşlarının tutmaması ve seçmen
kayıtlarının olmaması takip etmektedir.
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Grafik 119: Oy Verilen Siyasi Partiyi/ Milletvekili Adayını Tercih Etme Nedenleri

(N=866,%, Birden Fazla Cevap Alınmıştır)

Görüşülen işçilerin yarısından fazlası (% 53,7) oy verdikleri siyasi partiyi tercih
etmelerinde “parti ideolojisine kendilerini yakın hissetmelerinin” etkili olduğunu
belirtmiştir. Oy verme tercihleri etkileyen diğer nedenler ise sırasıyla “istikrar”,
“bugüne kadar yapılmış hizmetler”, “ekonomik durum” ve “kendini parti adayına
yakın hissetmek” tir. Konda’nın seçim öncesi yaptığı kamuoyu araştırmasında ise
seçmenlerin, oy verecekleri partileri belirlerken dikkate aldıkları en önemli 2 faktör
olarak “ekonomik durum ve beklentiler” (% 78,3) ve “yolsuzluk meselesi”ni (%
38,9) ifade ettikleri görülmüştür. Yine aynı araştırma sonuçlarına göre, parti ter-
cihlerini etkileyen nedenlerin sorulduğu seçmenlerin %41,8’i oy vereceği partinin
görüşüne en yakın parti olduğunu, %27,8’i partisinin politikalarını beğendiğini,
%12,7’si ise hep o partiye oy verdiğini belirtmiştir51.  Görüldüğü gibi toplum geneli
ve görüşülen işçiler için parti tercihleri büyük oranda görüş yakınlığına bağlı olarak
şekillenmektedir. 

Araştırma Bulguları  / 143

51 Bekir Ağırdır, “Sandığın İçindekini Ne Belirledi: 22 Temmuz 2007 Seçim Analizi”, (25- 28 Tem-
muz 2009 tarihleri arasında Radikal Gazetesinde yayınlanan yazı dizisi), 2009, sf.2-3, (Çevrimiçi)
http://www.konda.com.tr/html/dosyalar/sandigin_icindeki.pdf, (02.05.2009)



Tablo 8: Temmuz 2007 Genel Seçimlerinin Sonuçları (N: Geçerli Oy:

35.049.691,%)

Grafik 120: Araştırmada Görüşülen İşçilerin 2007 Genel Seçimlerinde Oy Ver-

dikleri Siyasi Partiler (N=866,%)
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PARTİ ADI OY SAYISI OY ORANI

Adalet Ve Kalkınma Partisi 16.327.291 46.58

Cumhuriyet Halk Partisi 7.317.808 20.88

Milliyetçi Hareket Partisi 5.001.869 14.27

Demokrat Parti 1.898.873 5.42

Bağımsızlar 1.835.486 5.24

Genç Parti 1.064.871 3.04

Saadet Partisi 820.289 2.34

Bağımsız Türkiye Partisi 182.095 0.52

Halkın Yükselişi Partisi 179.010 0.51

İşçi Partisi 128.148 0.37

Aydınlık Türkiye Partisi 100.982 0.29

Türkiye Komünist Partisi 79.258 0.23

Özgürlük Ve Dayanışma Partisi 52.055 0.15

Liberal Demokrat Parti 35.364 0.1

Emek Partisi 26.292 0.08



2007 Genel Seçimlerinde araştırma kapsamında görüşülen işçilerin % 33,8’i
DSP’nin de listelerinde yer aldığı CHP’ye oy verirken; % 26’sı AKP’ye, % 15,5’i
de bağımsız adaylara oy vermiştir. Türkiye genelinde AKP % 46,58’lik oy oranı
ile birinci çıkmıştır52 (Bkz. Tablo 8). Araştırma kapsamında en çok oy verilen parti
olarak CHP+DSP’nin çıkmasını örneklemde sendikalı işçilerin ve belli sendikala-
rın üyelerinin ağırlıklı olarak yer alması ile açıklamak mümkündür.

Grafik 121: Cinsiyete Göre 2007 Genel Seçimlerinde Oy Verilen Siyasi Partiler

(N=866,%)

CHP’ye oy verenlerin çoğunluğunu kadınlar oluştururken (% 42,6), AKP’ye oy
veren işçiler arasında az bir farkla da olsa erkeklerin çokluğu (% 26,5) dikkati çek-
mektedir.

MHP’ye (% 10,5) ve bağımsız adaylara (% 17,4) oy verenler arasında erkeklerin
oranı kadınlara kıyasla önemli ölçüde yüksektir. TKP ve ÖDP gibi sol partilere
oy veren kadınların oranı ise erkek işçilere kıyasla daha fazla olmuştur.
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Grafik 122: Yaşa Göre 2007 Genel Seçimlerinde Oy Verilen Siyasi Partiler

(N=866,%)

24 yaş ve altındaki genç işçilerin en yüksek oranda oy verdiği partinin AKP ol-
duğu görülürken, bunu CHP (% 27,5) ve bağımsız adaylar (% 15,4) takip etmek-
tedir. 25-34 yaş grubundaki işçilerin % 36’sının ve 35-44 yaş kuşağındakilerin de
% 36,3’ünün oyları CHP’ye giderken, bu yaş gruplarının ikinci tercih ettiği parti
AKP olmuştur. 45 yaş ve üstündeki işçilerin ise en yüksek oranda oy verdiği parti
CHP olurken, bağımsız adaylar da bu yaş grubundaki işçilerden önemli oranda
oy toplamıştır. Bu sonuçlarda dikkat çekici olan, genç işçilerin ağırlıklı olarak
AKP’ye oy vermelerine karşın, üst yaş grubundaki işçilerin tercihlerini CHP’den
yana kullanmış olmalarıdır. AKP’nin gençler arasında kabul gördüğü açıktır. TKP,
ÖDP, Genç Parti gibi partilerin de daha çok genç işçilerden oy topladığı gözlem-
lenmiştir.
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Grafik 123: Eğitim Düzeyine Göre 2007 Genel Seçimlerinde Oy Verilen Siyasi

Partiler (N=866,%)

İlköğretim ve altı düzeyinde eğitim seviyesine sahip olanların üçte birinden faz-
lası (% 35) AKP’ye oy verirken, bu grubun % 32,9’u da CHP için sandık başına
gitmiştir. Lise mezunu işçilerin oylarını en çok toplayan partinin CHP olduğu gö-
rülmektedir. Bu eğitim düzeyinde CHP’yi AKP takip etmektedir. Üniversite me-
zunlarının ise önemli bir çoğunluğu oyunu CHP’ye vermiştir. Üniversite
mezunlarının bağımsız adaylara da yüksek oranda oy verdiği dikkati çekmektedir.
AKP, üniversite mezunu işçilerin sadece % 11’i tarafından tercih edilmiştir. Bu
sonuçlar görüşülen işçilerde eğitim düzeyinin yükselmesiyle siyasi parti tercihleri-
nin de sağ görüşlü partilerden sosyal demokrat/sol çizgideki partilere/adaylara
kaydığını göstermektedir. 
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Grafik 124: Gelir Düzeyine Göre 2007 Genel Seçimlerinde Oy Verilen Siyasi Par-

tiler (N=866,%)

En düşük gelir düzeyine sahip (500 YTL altı) işçiler ağırlıklı olarak bağımsız
adaylara (% 35) ve AKP’ye (% 25) oy vermişlerdir. 500-999 YTL arasında geliri
olanların çoğunluğu ise CHP’ye (% 38,8) oy vermektedir. 1000-1500 YTL geliri
olan işçilere bakıldığında genel seçimlerde AKP  (% 30,4) ile CHP (% 28) yi tercih
ettikleri görülmektedir. 1501-2000 YTL ve 2000 YTL üstünde geliri olanlar ise
oy kullanırken çoğunlukla CHP’yi tercih etmişlerdir. 
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Grafik 125: Sendikalı ve Sigortalı Olma Durumuna Göre 2007 Genel Seçimle-

rinde Oy Verilen Siyasi Partiler (N=866,%)

Sigortasız kayıt dışı çalışan işçilerin % 28,6’sı bağımsız adaylara oy verirken, %
27,1’i AKP’yi tercih etmiştir. Sendika üyesi olmayan sigortalı işçiler ise öncelikle
AKP’yi (% 32,5) ve CHP’yi (% 31,7) tercih etmiştir. Sendikalı işçilerin ağırlıklı
olarak CHP’ye oy verdiği görülmüştür (% 36,6).
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Grafik 126: Seçim Döneminde Herhangi Bir Siyasi Partinin Çalışmalarına Ka-

tılma Durumu (N=1001,%)

Araştırma kapsamında görüşülen işçilerin önemli bir çoğunluğu (% 91) seçim
döneminde herhangi bir siyasi partinin seçim çalışmalarına aktif  olarak katılma-
mıştır. 
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Grafik 127: Yaşa Göre Seçim Döneminde Herhangi Bir Siyasi Partinin Çalışma-

larına Katılma Durumu (N=1001,%)

Araştırma kapsamında görüşülen işçiler arasında üst yaş grubundaki işçilerin
bir siyasi partinin seçim çalışmalarına aktif  olarak katılma oranı genç işçilere kıyasla
nispeten yüksektir. Bu bilgiler, daha önceki verilerin ışığında ileri sürülen “yaş iler-
ledikçe politikaya ilginin artması” yönündeki tezi destekler niteliktedir.
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Grafik 128: Seçim Döneminde Herhangi Bir Siyasi Partinin Çalışmalarında Alı-

nan Rol (N=93,%)

Temmuz 2007 genel seçimleri öncesinde bir siyasi partinin seçim çalışmasına
aktif  olarak katılan işçilerin büyük çoğunluğu sandık görevlisi olarak çalışmıştır
(% 34). % 31’lik bir bölümü ise mahalle çalışması yapmak, propaganda faaliyetle-
rine katılmak gibi roller üstlenmişlerdir.
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Ek-1: 

İşçiler ve Kitle İletişim Araçları Sempozyumu

Soru-Cevap Bölümü

Yunus Erduran: TAREM olarak bu raporla ilgili bir sonraki hedefimiz, önü-
müzdeki 3-4 ay içinde bunun tüm sonuçlarını detaylı bir biçimde kitaplaştırarak
sizlerle paylaşıyor olmaktır. Ama bu sırada biz, sizle ya da diğer kitle örgütleri ile
beraber bu sonuçlarla ne yapabiliriz, bu sonuçları nasıl kullanabiliriz, onları ister-
seniz son olarak tartışıp ondan sonra yemeğe geçelim.

Gökhan Biçici: Arada çok sayıda soru soruldu, bu aslında işi kolaylaştırdı. Belki
tartışmada söyleneceklerin küçümsenmeyecek bir bölümü ifade edildi. Ama biz
araştırmanın geneli üzerinden de biraz da işçi arkadaşlarla görüşmek istiyoruz.
Bazı işçi arkadaşlar var aramızda, arada söz alıp soru da sordular. Tersaneden, sağ-
lık iş kolundan, Haseki Hastanesi’nden katılanlar var. İşçilerin bu araçlarla ilişkisi
bakımından birtakım rakamlar ortaya koyduk. Ama bunun canlı hayatta karşılığı
ne ya da nasıl algılanıyor, biraz da bu sebeple ilgili arkadaşları davet ettik buraya.
O açıdan Ahmet ile başlayalım. Ahmet kendi evinde aynı zamanda site de yapan
bir arkadaş, Maltepe dikimevinde çalışan bir işçi.

Katılımcı: Herkese merhaba diyorum ilk önce, ben özellikle internet kullanımı
ile ilgili açıklamalardan başlamak istiyorum. Beş işçiden üç tanesinin evde, işye-
rinde, internet kafelerde bir şekilde internet kullandığı ve bunların ne şekilde kul-
lanıldığı belirtilmiş. Ama üzücü olan zaten o belirtilen kısım. Bana göre araştırma
yapılan bu kişilerin çoğunluğu, aslında kendini ilgilendiren, yani işçi sorunlarıyla
ilgilenen, onların bilgi alabilmelerini sağlayan yerleri bilmiyor. Onlarla herhangi bir
bağlantısı yok, ama onun dışında mesela chat yapma, arkadaşları ile vakit geçirme,
müzik programlarıyla uğraşma gibi şeylerde daha rahat vakit geçirebiliyor. Bu as-
lında interneti nasıl bilinçsiz kullandığımızın üzücü bir örneğidir. 

Gökhan Biçici: Peki, şimdi bir şekilde bu araçlar evlere giriyor, girmeye başladı.
Nasıl, ilk girme biçimi ne? Mesela sizin fabrikada çalışanların önemli bir bölümü
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çoluk çocuğa karışmış bir durumda. Evine bilgisayarın ilk girme biçimi hangi ih-
tiyaçtan yola çıkarak olmuş?

Katılımcı: Şimdi ilk önce bilgisayar alımı tabii ki çocuklarla ilgili. İşte derslerinde
yardımcı olsun, ilk amaç o. Tabii çocuğun biraz gelişmesinden dolayı, daha sonra-
dan biraz da çocuğun isteklerine bağlı olarak; çocuk arkadaşları ile görüşmek, oyun
oynamak vs. şekilde interneti kullanıyor. Ama çocuğun kullanmasından ziyade
önemli olan o bilgisayarı eve alan işçi arkadaşın kendisinin maalesef  internetten
yoksun olması. Bir internet bilgisinin olmaması, önemli olan sorun bu. Tamam
ben bilgisayarı çocuğuma aldım, çocuğum ders yapıyor falan, diye bir şey yok. Ço-
cuğu kendi halinde bilgisayarla baş başa bırakmış bir halde.   

Yunus Erduran: Çocuk bilgisayarla ne yapıyor?

Katılımcı: Çocuğun yaptığından bir şey anlamadığı gibi, kendisi de maalesef
internet kullanımında çok zayıf. Eğer öğretim düzeyi falan da söz konusu olursa,
gördüğünüz gibi internet kullanımı yok. Kendisi doğru düzgün bilgisayar başına
oturmaz, bir şey yapmaz, kendini geliştirecek herhangi bir şey yok. Söz konusu
olan sitelerle herhangi bir bağlantısı yok. Bana göre şu sonuçlar, çok farklı geldi
bana. Çok farklı geldi, artı televizyon ve gazete bölümüyle ilgili çok kısa bir şey
söylemek istiyorum. Televizyonda spor programlarından filan bahsedildi. Ama ga-
zetelerde spor gazetelerinden herhangi bir şey çıkmadı. Okunan gazetelerle, bö-
lümleri ile ilgili olarak söylüyorum yani işçi sorunlarıyla ilgili kısmı söylemiyorum.
Okunan gazetelerde en kötü ihtimal çok açık söylüyorum üç işçiden bir tanesi
spor gazetesi alıyor. 

Yunus Erduran: Söylemediler mi yoksa?

Katılımcı: Alıyorlar, yani şuradaki gösteriye bakalım spor gazetesi ile ilgili en
ufak bir şey yok ama bu bir gerçek. Sonuçlar nasıl öyle oldu bilmiyorum ama üç
tanesinden birinde spor gazetesi var. Yani bu yaklaşık % 30, % 40’lara gelir ama
gösterimde böyle bir şey görmedim. 

Gökhan Biçici: Ama şöyle bir şey olabilir mi? O gazeteyi alan sadece o gazeteyi
mi alıyor? Yoksa o gün Sabah’ı alıyor, Hürriyet’i alıyor, Zaman’ı alıyor, yarın da
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onu mu alıyor, yani onu bir gazete olarak mı alıyor?

Katılımcı: Günlük düzenli spor gazetesi alanlar var. 

Gökhan Biçici: Ama o mesela başka gazete alıyor mu? 

Katılımcı: Yok almıyor direkt spor gazetesi alanlar var. Üç kişiden bir tanesi
sadece spor gazetesi alıyor. Mesela bayanlar üzerinden baktığın zaman, bazı ba-
yanlar sadece magazin gazetesi alıyor. Magazin ağırlıklı işte içinde magazine daha
fazla yer veren gazetelerden alıyor. Şimdi mesela dergi bölümü var. Mesela maga-
zinle ilgili dergiler alınıyor, pek de öyle gazete oranın o kadar yüksek olduğunu
düşünmüyorum. Tabii bu benim kendi görüşüm. Yani kendi çevremdeki kişilerden
bahsediyorum. Gerek kendi işyerim gerek çevre iş yerlerindeki arkadaşlarımdan
dolayı.

Yunus Erduran: Şimdi Fotomaç ve Fanatik var. Gene tirajlardan gidiyorum.
230, 234, 230 civarı, yani Posta, Zaman, Hürriyet, Sabah, Takvim, Milliyet’ten
sonra gelen gazeteler. Dolayısıyla bizim, ana akışımızda ilk dört beş gazetede zaten
problemimiz yok. Onlarla beraber hareket ediyoruz. Oranlar farklılaşıyor. Mesela
Zaman gazetesi, buna göre baktığında bizde çok az temsil ediliyor. Çünkü bam-
başka parametreler ve bambaşka bir kitleye giriyoruz. Buradan baktığında bizde
Fanatik ve Fotomaç %3’lerde %5’lerdeydi. Muhtemelen genele yansıttığımızda iş-
çilerde, senin gördüğün derecede yaygın olmayan bir şey sonucu çıkıyor. 

Gökhan Biçici: Zaman’la ilgili parantez açmak lazım. Zaman’ın farklı bir abo-
nelik sistemi var. 

Yunus Erduran: Bakın şunu söylemeye çalışmıyorum. Türkiye’de AGB ölçüm-
leri tartışmalıdır. Tiraj rakamları tartışmalıdır. Türkiye’de ürettiğiniz her türlü
rakam, her türlü araştırma zaten tartışmalıdır. Tartışmaya son derece müsait bir
alandayız demeye çalışıyorum. Burada çok farklı parametreler ve çok farklı bakış
açıları var. Biz zaten çalışmanın işçilerin genelini temsil etmediğini, kotalı bir ör-
neklemi olduğunu en başta söyledik. Böyle bir çalışma yaptığınızda belli hata pay-
ları olur ama çok büyük bir şeyi kaçırmış olma olasılığınız olmaz. Yani yedinci,
sekizinci sıradaki gazeteler bizde on iki, on üçtür. Dolayısıyla çok rahat açıklaya-
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bileceğimiz bir rakam. Şu olsaydı, Posta var en çok satan gazete ve bizde Posta
yok. O zaman zaten ben durur ‘ben ne yapıyorum’ diye kendi kendime sorardım.
Sosyal okuyucular çok farklı bir parametre. Türkiye’de 500.000’in üzerinde kah-
vehane var. Bu kahvehanelere her gün 2-3 tane gazete girer. Kahvehane sahibi alır
ya da biri getirir bırakır orda. Biz diyoruz ki ‘ne okuyorsun?’, adamın verdiği ce-
vapları sıralıyoruz. Bu adam Hürriyet dedi, Posta dedi, Fanatik dedi, Zaman dedi,
Cumhuriyet dedi. Dizdiğiniz zaman buradaki genel tirajlara baktığınızda Fotomaç
veya Takvim, spor gazeteleri bizde çok ön plana çıkmıyor. Yani işçilerin genelini
düşündüğümüzde bu araştırma çerçevesinde öyle çok spor fanatikleri gibi gözük-
medi. Sen de diyorsun ki üç tanesinden bir tanesi okuyor, böyle çıkması lazım.

Katılımcı: Şimdi şöyle bir şey var. Bu tip sorularda genelde kendimizi olduğun-
dan daha iyi göstermeye çalışan bir toplumuz. 1200 kişilik bir fabrikadayız ve aileli
arkadaşlarımız var. Toplarsanız 15.000 kişiye yakın bir toplum demek. Bu toplu-
mun içinde görsel olarak spor gazetesi birinci planda. Genelden bahsetmiyorum,
sadece kendi görüşümüzü konuştuğumuz için şu anda. Bir ikincisi Zaman, Cum-
huriyet diyoruz. Fabrika genelinde, genelde ben kendim de dâhil olmak üzere,
spor gazetesi normal sabit alan bir insanım. Çünkü normalde de görüş ideolo-
jimde, eğlence kültürümde olduğu için. Ayrıca onun yanında bir tane daha gazete
alıyorum. Normalde her gün üç tane gazete alan bir insanım. 

Katılımcı: Geçenlerde gazetede izinlerle ilgili bir haber çıkmış. Ve başka hiçbir
gazetede yok, sadece o gazetede var. Arkadaşlar da geldiler “Ahmet böyle böyle
bir şey var iznimiz varmış” dediler. Dedim öyle bir şey yok, öyle bir şey olsa vali
var, televizyonda izliyorsunuz ediyorsunuz. Ben de genelde bu tip haberleri %99
internetten takip ederim. Hemen güncel dakika dakika haberleri alırım. Böyle bir
şey yok ama daha sonra gazeteye baktığımızda gerçekten gazetede yazıyor. Bunu
son örnek olarak söylüyorum, o yüzden pek gazetelerin yazdıklarını okumam, ga-
zeteye pek rağbet etmem, benim için öncelik internet daha sonra televizyondur.

Yunus Erduran: Aslında internetin güven endeksinde neden 2. sıraya geldiğini
de açıklayan bir şey bu. 

Katılımcı: Burada kişi bazında herhangi bir şey olmaz. İnternette her türlü ha-
beri istediğin zaman hemen elinin altında çok rahat bir şekilde bulursun.
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Yunus Erduran: Ama güven nasıl? Güven ilişkisi nasıl oluyor? Mesela gazetede
inanmam ama internette inanırım dediğin bir şey oldu mu?  

Katılımcı: Belli başlı bizim de kendimize göre gazetelerimiz ve haber sitelerimiz
var. Mesela spor haberi olarak bakarsak ‘ajans spor’ var. Dakika dakika spor haberi
yazar. Dakika dakika transfer yazar. Dakika dakika işte biri sakatlanmış onu yazar.
Haberlerde de öyledir. Belli haber programları vardır internet üstünden. Onları
takip ederim. Ve onlardan şaşmam. Şimdiye kadar da en ufak bir yanlış, yalan ya
da ekstra bir haber görmedim. Hâlâ aynı siteleri takip etmeye devam ediyorum.

Katılımcı: Haber açısından güvendiğiniz siteler hangileri? 

Katılımcı: Şimdi çok değişik siteler de var. Şu anda ben kendim de bir site ha-
zırlıyorum. Benim hazırlamış olduğum sitede de mesela spor haberi var. O da eks-
tradan bir durum olarak şey yapmıyoruz. 

Yunus Erduran: Bana sen biraz fanatiksin gibi geldi.

Katılımcı: Yok yok, benim arkadaşlarım beni çok iyi bilir. Benim spora düş-
künlüğüm vardır. Futbol severimdir ama fanatikliğim yoktur. Yani birisi yenilirse
üzülmem, birisi kazanırsa da havalara uçmam. Yani öyle bir şekilde takip ederim
futbolu. Belli zamanlarda, belli dönemlerde ben kendim de yapmışımdır. Lisanslı
kaleciyim. Tabii zamanında bir dönem ben de oynadın. Yani şu anda spor kulü-
bünde yöneticilik de yapıyorum. Belli bir koşuşturmacanın içerisindeyim yani. 

Yunus Erduran: Peki, haber açısından güvendiğiniz siteleri sormuştu bir katı-
lımcımız.

Katılımcı: Benim takip etmediğim ama arkadaşlarımın takip ettiği, düşünüyo-
rum da, dilimin ucunda söyleyeceğim şimdi, çıkaramıyorum bir türlü. Arkadaşla-
rımın tavsiye ettiği siteler oluyor. Mesela işte şu sitenin haber portföyü daha iyi
diyorlar. Bakıyorum hoşuma giderse onu da listeme alabiliyorum. Gazete sitele-
rinden hariç direkt haber yapan siteler var. Mesela ajans.com var. Ajans.com’un
bir gazetesi yok, bir dergisi yok, sadece internet üzerinden takip edebilirsiniz. 
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Yunus Erduran: Devam etmek ister misiniz?

Katılımcı: Göztepe Hastanesi’nde çalışıyorum işçi olarak. Araştırmada saha ça-
lışması örgütlü işçilerle hatta biraz da ileri işçilerle yapıldı gibi bir izlenim verildi.
Ama sonuçlarında, mesela işçi sorunları ile en fazla ilgilenen gazeteler sorusunda
katılımcıların % 79,6’sı işçi sorunları ile ilgili bir gazete ismi verememişler. Öyle
bir gazete yok bilmiyoruz. % 20,4’ü işçi sorunları ile ilgili gazeteler var, işte Ev-
rensel, Cumhuriyet, Radikal, Gündem olarak geçmiş. Bu üstelik örgütlü işçiler.
İleri işçiler arasında böyle yüksek oranda işçi sorunları ile ilgili gazete yok cevabı
gerçekten çok düşündürücü geldi bana. 

Yunus Erduran: Siz ne düşünüyorsunuz?

Katılımcı: Şimdi, işçi sorunları ile ilgili Evrensel gazetesini izlerim. Bir dönem
sürekli okuruydum. Son süreçte, söylemekte sakınca görmüyorum, 2007 1 Mayı-
sı’ndan önceki yayın çizgisi dolayısıyla artık almaktan vazgeçtim. Ama ondan ön-
cesinde sürekli okuruydum. Bence ileri işçiler arasında bu kadar işçi sorunları ile
ilgili gazete yok yanıtının yüksek olması düşündürücü. 

Yunus Erduran: Gökhan’ın tanımlaması, sendikalı ve sendikasız işçiler diye
böldüğümüzde % 60’a % 40’lık bir ayrımımız var. Sendikasız olan arkadaşları ise
sigortalı ve sigortasız diye ayırdık. Dolayısıyla sendikalara gittiğimizde görüştüğü-
müz arkadaşların içerisinde bir kısmı muhtemelen bahsettiğimiz arkadaşlar ama
genele yansıttığımızda bu trendi çok etkilemez. Etkili olsaydı televizyonda da aynı
şey olurdu. Genel refleks şöyle bir şey, ben biraz kalitatif  araştırmalardan bildiğim
tarafı söyleyeyim, şikâyet etmeyi severiz biz, halk olarak böyle bir karakterimiz var.
Bizle ilgilenen bir mecra yok, işte şunu bana vermediler, o olmadı, bu olmadı. Eğer
öyle bir okuma yapılacaksa, 10 işçiden 8’i bizim sorunlarımızla ilgilenen bir gazete
yok diyorsa, bunun duygusal tarafında böyle bir boşluğa işaret ediyor olmasını
görmeyi kendi adıma daha çok tercih ederim. Ha rakamlar 60’tır 90’dırdan ziyade
o rakam başlı başına orda bir boşluk olduğunu söylüyor olabilir. Bu hissiyat ile ge-
liyor olabilir, gerçekle destekleniyor olabilir, detayları çok uzun tartışılabilir. Haki-
katen bu gazetelerin işçi sorunlarına ne kadar yer ayırdığı, bu sorunun ne olduğu,
nasıl değiştirileceği gibi bir sürü parametre olabilir. Ben biraz öyle okudum kendi
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adıma. Yani televizyon ile birleştirildiğinde o korelasyonda şunu söyledim. Yani
biz hakikaten kendi meselelerimize sahip çıkan bir mecrada sağlam, hani onda se-
kizi yok diyor ya, onda sekizinin var kardeşim, şunlardır şunlardır diyebileceği bir
sahiplenme istiyoruz aslında. Belki biraz böyle, en azından ben kendi adıma böyle
bakıyorum. 

Gökhan Biçici: Ama orada ne ölçüde talep, ne ölçüde durum tespiti? Sonuçta
şunu diyebiliriz, %80’inin var olanları görmemesi üstelik sendikalı işçiler arasında
kötü bir şey diyebilirsin ama gerçekten bu kitlenin bu talebi olsa, arayışa dönüşse
bulamaz mı, bulur. Yani o iki eşiği doğru anlamak lazım. Yani ben arıyorum bula-
mıyorum değil. Var mı düşünüyor, yok. Yani niye yok, olsun hangileri bakayım,
bu gözle irdeleyim, hangisiyse onu alayım. Bu zaten artık bence politikleşme süreci
ile ilgili bir şey. 

Katılımcı:  Ama işçilerin orada çok politikleşmiş olması gerekmiyor. İşçilerin
sadece kendileri ile ilgili, kendilerinin yanında olan bir basın organından yana tavır
almaları lazım. Siyasi düşünceleri işçileri, tamam hemen sağ-sol ayrımına girme-
yeyim, aslında girmek de gerekiyor çünkü sonuçta sınıf  bilincine sahip olmuş iş-
çiler siyasi tercihlerini belli bir noktaya koymak zorunda. Zaten koyacaktır o
kendiliğinden. Ama şimdi benim çalıştığım iş yerinde 1500’ün üzerinde çalışan
var. Şimdi bizi ayırmışlar zaten işçi memur olarak. Ben memurları da işçi olarak
sayıyorum çünkü sonuçta onlar da çalışıyor bende çalışıyorum, aynı işi yapıyoruz.
Sadece birimiz işçi birimiz memur. İşte 3 tane Evrensel gazetesi satılıyordu. Ben
almıyorum 2 tane satılıyor hatta bazen bir tanesi geri gidiyor bir tane kalıyor. Has-
tanedeki bayide 7-8 tane Radikal bir o kadar da Cumhuriyet gazetesi satılıyor. Ça-
lışanları tanıyoruz, kimin hangi gazeteyi aldığını da iyi biliyoruz. Yani toplam 1500
civarında çalışan var, taşeron firmadakileri sayarsam bu 2000’lerin üzerine çıkıyor.
Satılan gazete sayısı çok düşük. Bunun sorumlusu birincisi işçilerdir, işçilerden
önce sendikacılar gelir. Özellikle profesyonel sendikacılar diyelim biz buna, çünkü
işçilerin o bilinci almaları lazım. Almamasındaki en birinci etken sendikacılardır.
Ben şimdiye kadar doğru dürüst öyle sendikada ciddi bir eğitim semineri görme-
dim. Kendi sendikamda görmediğim gibi zaten benim sendikamdan öyle bir bek-
lentim de yoktu, ama ilgiliyim biraz daha bakıyorum. Yok böyle bir şey ama yine
de umutlu olduğum bir yer var. RTÜK ve TAREM’in araştırmasındaki bu televiz-
yon programları biraz daha umut veriyor. Çünkü orada açık oturumlar biraz daha,
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sendikalı işçiler-sendikalı işçiler ayrımına girmeden, biraz daha umutlu, hâlihazırda
umut veriyor. Özellikle komedi-eğlence programlarından biraz daha uzak kalma-
ları, açık oturumlara biraz daha yakın olmaları bir umut. Arkadaşa internette güven
duyduğu siteler sorulmuştu, şimdi yakın olduğunuz yere güveniyorsunuz. Artık
eğitim sistemi size dayatıyor mecbursunuz, bilgisayar alacaksınız ve internetiniz
olacak. Çünkü okula giden çocuğunuz varsa buna mecbursunuz. Yani bu gönül-
lülük değil zorunluluk. Ben de edinmek zorunda kaldım. İnternet sitelerine ben
de haber ağırlıklı bakıyorum.  Şimdi açıyorum interneti, bianet’e bakıyorum, ne
yazarsa yazsın benim için güvenilir. Ya da işte sendika.org’a bakıyorum. Bunlar
benim için güvenilir. Yakın olduğunuzda biraz daha güven hissini duyuyorsunuz.
Ama yine de işçilerin gerçekten de kendi sorunları ile yeterince ilgilenmediği doğru.
Bu gazetede de kendini gösteriyor. Evrensel’in, Birgün’ün, Gündem’in bu kadar
düşük tirajlarda seyretmesi… Gerçekten de bizim iş yerimizle de ilgili haberler
çıktı. Haberin çıktığı gün o günkü gazetenin satışı 10’u bulur, ondan sonra ertesi
gün yine yoktur. Süreklilik arz etmiyor. Belki gazete o boşluğu doldurmuyor ama
bir gün için 15 sayısına çıkıyorsanız, onun devamının da olması gerekiyor. Yani
15’ten 3’e değil de, 15’ten 10’a düşsün. Bunda işçilerin yani bizim de payımız var,
ama bence daha öncesinde söylediğim gibi asıl pay sendikacıların. Bakıyorum Tür-
kiye’de hemen hemen sanırım 3000 civarında Türk-İş’in profesyonel sendikacısı
var. Aldıkları ücretlere bakınca haklılar, sendikacılar da haklı. İşçiler ne kadar geri
olurlarsa kendileri de o kadar rahat edecekler o koltuklarda. Sendikacılar da haklı,
bir sarmalın içindeyiz. 

Gökhan Biçici: Burada araştırmanın belki de en fazla alıcısının sendikaların ol-
ması gerektiğini düşünüyoruz. Araştırma bundan ibaret değil. Özellikle sendikalar
medya araştırmalarından kendileri için nasıl daha fazla yararlanabilirler sorusunu
soruyoruz. Sendikaların bu tür araştırmalardan yararlanmamalarının bir tercih, bi-
linçli bir tutum olduğunu mu düşünüyorsun?

Katılımcı: Sizin yaptığınız çalışma tamam güzel bir çalışma ama sendikacıların,
sendika yöneticilerinin, sendikaların, bu araştırmaları dikkate alarak proje geliştir-
melerinden bahsediyorsanız yok öyle bir şey olmayacak. Niye işçiler bilinçlensin
ki, yani sendikacıların aldığı ücretler konusunda bir bilginiz varsa işçilerin bilin-
çlenmemesi konusunda da bir fikrinizin sabitlenmiş olması gerekiyor. 

Katılımcı: Bir soru sorabilir miyim? Şimdi 15 tane alınıyor Evrensel, Birgün
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veya benzeri gazeteler, ondan sonra aşağıya 3’e düşüyor dediniz. Peki, burada iş-
çilerin bu gazeteleri almamasında, Evrensel veya Birgün’ün hiç mi kabahati yok? 

Katılımcı: Kabahati demeyeyim de, belki eksiklikleri olabilir. Çünkü sonuçta
çıkardığınız yayınladığınız yayınlar, çıkaranların imkânları itibariyle çıkardıkları ya-
yınlardır. Şimdi diğer medyanın çıkardığı büyük gazetelerle aynı içerikte gazete
beklemek, çıkaranların imkânlarına bakınca haksızlık olur. Ama içerik olarak as-
lında oldukça güzel. Özellikle yurtdışından çeviriler filan iyi ve oldukça iyi yazılar
da çıkıyor. Üstelik siz bunları diğer yayın organlarında bulamazsınız. İşçilerin kendi
sorunları ile ilintili, yani işçiler kendi sorununa sahip çıksa bakacak ona da. Ama
gazetelerin kabahati demeyeceğim ben ona. Çünkü bu gazeteleri çıkaranların im-
kânları ile ilintili. Yani imkânları daha iyi olsa tabi, daha zengin içerikli bir yayın çı-
karmak herhalde isteyeceklerdir. Art niyetli değillerdir. 

Katılımcı: Küçük bir anekdot düşmek istiyorum. Ben araştırma bağlamında
işçi arkadaşlarla bayağı zaman geçiriyorum. Tatilde oturuyorduk, üç arkadaş vardı.
Masada Posta gazetesi vardı. Manşete de “Tuzla’daki tersanedeki işçilerin hali, se-
falet içerisindeler bekâr odalarında” filan yazılmış. Ben de yanımdaki arkadaşa ne
kadar kötü bir şey diyorum. Sonra yanımdaki arkadaş hışımla gazeteyi çekti. Ben
acaba sinirlendi mi ya da ne bileyim konuya duyarlılık bakımından bir şey mi söy-
leyecek diye baktım. Tam onun yanında ‘ata binen aslan jokey’ diye bir haber vardı.
Bir tane fotoğraf  çekmişler atın üzerinde bir aslan var. ‘Vay be aslana bak, ne kadar
büyük bir aslan at kadar’ filan gibi bir yorum yaptı. Yani aslında burada tartışma
dönüp dolaşıp yine gazete ve bu iletişim araçları ile işçilerin kurdukları ilişkiye ge-
liyor. O bağlamda elbette ki kendi hukuki sorunu vs. takip etmek için bu araştır-
mayı kullanıyorlar. Fakat gazete dediğimizde genel olarak benim şu ana kadar
gözlemlediğim şey insanların bunu büyük miktarda eğlence için takip ettiği. Diğer
katılımcının dediği gibi genellikle spor gazetesi alınıyor. Çünkü zaten adam o ga-
zeteyi, o kadar saat çalıştıktan sonra oturup okuyacak hali filan kalmıyor. Oturuyor
öğle arasında spor gazetesi okuyacak, ata binen aslanı okuyacak. Ama o zaman
çözüm ne olabilir veya açı ne olabilir? Gazetenin mi suçu, kimin suçu bilemiyorum.
Biraz daha, nasıl derler bilemiyorum, ama memurlardan veya emekçi sınıfının
başka kesimlerinden ayırmak gerekiyor. İşçiler biraz da sektör bazlı ve mekân bazlı
düşünüyorlar. Yani mesela Adana’daki bir işçi direnişine veya Bursa’daki bir işçi
direnişine İstanbul’daki bir işçi çok fazla nasıl söyleyeyim, ilgi duymuyor. Zaten
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sınıf  bilincinin eksikliğini hepimiz biliyoruz. Hatta onu bırakın adam Tuzla’daki
direnişle dahi ilgilenmiyor. Fakat bulunduğu semtteki veya bulunduğu sektördeki
herhangi bir şeye dair bir haber olsaydı, her semte dair herhalde ulusal gazetenin
haber vermesinin imkânı yok ama olsaydı elbette daha yakından ilgi ile izlerlerdi.
Nitekim o anekdotun son noktası da o. İşte o gazeteyi hışımla çeken arkadaş da
atılma korkusu içinde. Geçen hafta 11 kişi çalıştığım işyerinden atıldı. Yani o atılma
korkusunu fiilen yaşıyor. Ona rağmen ata binen aslana bakıyor. O bağlamda konu
internete getiriyor beni. İnternet biraz daha esnek bir iletişim aracı. Bu yüzden
biraz daha sektör bazlı, mekân bazlı, semt bazlı şeylere ulaşmak daha mümkün.
Oradan da kısaca soruya geleyim. Bu bilgisayar sahipliğine dair bir veri var burada.
Bu internete erişim anlamına gelmiyor herhalde. Beni burada çok şaşırtan ve umut-
landıran, 500 TL ve altı geliri olan dört işçiden birinin evinde, büyük oranda sen-
dikasız ve sigortasız işçiler tahmin ediyorum, bilgisayar var. Herhalde internet
erişimi ile ilgili de bir şeyler olabilir. Çözüm bağlamında, gazete de filan olabilir
ama bu veri bir hayli umutlandırıcı, olumlu geldi. 

Gökhan Biçici: Şimdi biraz iş yerlerinden sendikacılara doğru kaymaya başla-
yalım.

Yunus Erduran: Cevap hakkı doğdu. 

Katılımcı: Şimdi araştırmalara baktığımda benim beynime bazı oturmayan şey-
ler var. Aslında onu söylemek istiyorum. Şimdi işçi tanımını koyduğunuz zaman
herhalde eğitim emekçileri de bunun içine koyulmuş. Ama bizim yaptığımız, Eği-
tim-Sen olarak yaptığımız araştırmalarla bunlar arasında biraz farklılıklar var. Me-
sela burada verilerden bir tanesi % 60’ı ev sahibi olarak gözüküyor. 

Gökhan Biçici: Burada dershanede çalışan öğretmenler eğitim işkolunda dik-
kate alındı. Yani memur kadrosundakiler alınmadı. Daha çok özel sektördeki öğ-
retmenler alındı. Dershane, özel okullar var. 

Katılımcı: O zaman sağlıklı bir veri olmaz. Çünkü özel sektörde çalışan öğret-
menlerin oranı biraz az Türkiye’de. Her ne kadar sürekli artıyor desek de şu anda
var olanlar az.

Yunus Erduran: Siz kendi yaptığınız çalışmalardan bahsediyorsunuz galiba.
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Katılımcı: Tabii ki şimdi her kurum bir şey yaparken, siz de bir veri sunuyor-
sunuz. Bir şey yaparken de örgütlenmeye hizmet etmesini istiyorsunuz. Bu örgüt-
lenmeye ne kadar hizmet edip etmeyeceği konusunda da biz de veriler sunmaya
çalışıyoruz ve bunlarla ilgili uğraşlarımız, araştırmalarımız var. Şimdi medyayı araş-
tırırken bizim toplumsal harekete ve örgütlemeye ne kadar hizmet edeceği konu-
sunda da değerlendirmelerimiz var. Medyanın büyük bir çoğunluğu örgütlenmeye
hizmet etmiyor. Sizin araştırmalarınıza da baktığımızda şöyle bir veri var yanlış
hatırlamıyorsam, sendikalı işçiler ile sendikasız işçiler arasında gelir düzeyleri açı-
sından baktığımızda bir fark yok. Sendikalı olmanın bir avantajı yok gibi gözükü-
yor, elimizdeki istatistiklere baktığımızda. Tabii bu sendikal hareketin idame
ettirilmesi konusunda belki ilginç bir veri olabilir bizim açımızdan. Ama şöyle bir
şey söyleyebiliriz. Mesela her toplumsal kesime gittiğinizde farklılaşıyor. Mesela
bizim Eğitim-iş konusunda sadece 3 tane sendika var. Şimdi Eğitim-Bir-Sen’e git-
seniz hiç duymadığınız bir gazetenin ön planda olduğunu duyabilirsiniz. Vakit ga-
zetesini daha çok okunuyor olarak görebilirsiniz. Mesela spor gazetesi eğer işçiler
konusunda bakarsan, eğitim emekçileri arasında en az okunan gazetelerden biridir.
En çok okunan gazetelere bakarsanız Milliyet gazetesidir. Türkiye’de eğitim orta-
lamasına, bizim yaptığımız araştırmalara bakarsanız, 4,5 senedir. Ama sizin veri-
lerinize baktığımızda eğitim alma açısından işçi sınıfı bayağı kültürlü gözüküyor.
Tabii bunları niye söylüyorum, birebir tam sağlıklı verilere ulaşmak önemli. Çünkü
sonuçta bir hareket yaratacaksınız. Bu harekete ulaşma açısından çeşitli araçları
kullanacaksınız. Mesela eğitim sendikalarında son süreçte en çok kullanılan iletişim
araçlarından bir tanesi web sayfası, birisi de cep telefonudur. Bizim işkolunda artık
mesaj sendikacılığı kavramı girdi. Niye derseniz bütün üyeleri bilgilendirme açı-
sından hemen cep telefonlarına mesaj gönderiyorsunuz. Ama bunun da etkisinin
son derece sınırlı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü mesela bir eyleme yüz yüze gö-
rüşmelerle 5.000’e yakın insan katıyoruz. 5.000 kişiye mesaj gönderiyoruz, 5 kişi
zor geliyor. Şimdi etkisini böyle değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii
bu araştırmalar çok yapılıyor, inceleniyor. Sendikaların da Ar-Ge bölümleri var ve
sürekli kamuoyuna sunuyor. Sanki sendikaların görevi sadece araştırma yapmakla
sınırlıymış gibi algılanıyor. Bunun nasıl kullanılması, neye hizmet etmesi gerektiği
konusunda biraz daha tartışmaya ihtiyaç var gibi geliyor. Bu anlamda şöyle bir kafa
karışıklığı var. Medyanın etkisi nedir diye düşündüğünüzde, şimdi geçen 22 Tem-
muz seçimleri öncesinde, medya cumhuriyet mitinglerini yönlendirdi. Bu daha çok
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bizi biraz sarstı. Ama seçim sonuçlarına bakarsanız tam tersine oylar çıktı. Şimdi
acaba bu medyanın etkisi midir, başka olgular mı vardır? Bunun biraz kafa karı-
şıklığını giderebilecek bir tartışma olarak değerlendirilmesi gerekir diye düşünü-
yorum. Üçüncüsü şöyle bir şey söyleyeceğim, işçi sendikalarında sendikalı olmak
daha farklı olabilir. Bir sürü riskleri de vardır. Bir sürü yaptırımları da vardır. Belki
bürokrasi daha fazladır bilemeyeceğim. Şimdi sendikaları sürekli suçlayıp suçlayıp
durmak da değil mesele. ‘Vermiyorlar etmiyorlar’, ‘şunlar bunlar’ meselesi üzerin-
den tartışıyoruz. Ama şöyle bir gerçeği de dikkate almak lazım. Politik hareketlere
ister istemez gazetelerde de, web sayfalarında da ilgi artıyor. Mesela her sendikanın
web sayfası var ve günde 100.000’den aşağı ziyaretçisi yok.  Ama çok daha ilginçtir,
sendikalar dışında bir web sayfası var ve en çok izlenenlerden birisi; memurlar.net.
Belki günde 500.000’den fazla kişi bu sayfayı izliyor. Böyle bir de durum var. Bun-
ların hepsi tek tek nasıl ele alınır? Bence cevabın daha geniş tartışmalara ihtiyacı
var. Teşekkür ederim. 

Katılımcı: İstanbul tersanesinden işçiyim ve Harb-İş sendikası üyesiyim. Bu
araştırma için teşekkür ediyorum. Bu araştırmanın bir metnini basın sektörüne
ulaştırırsanız çok memnun olacağım. Biz sonuçta onlar için potansiyel müşteriyiz,
neticede bir numaralı müşteriyiz. Ama bizim işçi faaliyetlerini, sendikal faaliyetleri
hiçbiri gazetelerine veya televizyon ekranlarına taşımıyorlar. Biz geçen yıl Harb-İş
sendikası olarak E-5 karayolunu yaklaşık yarım saat trafiğe kapattık. Fakat hiçbir
ulusal basına bu yansımadı. Türkiye’de E-5 karayolunu seçim öncesi kapatıyorsu-
nuz ve hiçbir basına yansımıyor bu. Yani Evrensel gazetesini filan soran arkadaş
var, Evrensel gazetesinde bu haberin çıkması hiçbir şey ifade etmiyor. Tirajı küçük
gazetelerde veya başka gazetelerde sendikal haberlerin çıkması hiçbir şeyi ifade et-
miyor. Hürriyet’te, Milliyet’te, Sabah’ta veya Vatan’da, tirajı yüksek gazetelerde çık-
ması gerekiyor. Bakıyoruz oranlara, ben de çok şaşırdım, işçilerin eğitim seviyesi
bu kadar yüksekse ben de bir işçi olarak çok seviniyorum. Ama biz basının nere-
sindeyiz? Basın bizim için ne yapabilir? Yani hakikaten çok büyük bir potansiyel
müşteriyiz. Basını mı eleştirmemiz gerekiyor? Basının siyasi iktidarların yanında
olması veya işverenlerin yanında olması sonucunda herhalde bu sendikal faaliyetleri
kısıtlı olarak yayınlıyorlar veya yayınlamıyorlar. Bu konuda benim düşüncelerim
bunlar, teşekkür ederim. 

Katılımcı: Merhabalar. Ben Birleşik-Metal sendikası üyesiyim. Örgütlenme uz-
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manları da aslında işçi. Ama hepsi aslında kendisini öyle görmüyor, bu farklı bir
şey. Şimdi önce araştırmadan başlayayım. Ben biraz geç katıldım. Bana verilen not-
ları biraz karıştırdım. Araştırmaların bence ciddiye alındıklarında işçi hareketi için
genel olarak olumlu bir etkisi olur. Bunun eksikleri gedikleri olabilir. Ama biz ken-
dimiz elimizden geldiği kadar, sektöre araştırmaları hem yapmaya çalışıyoruz, hem
de yapılanlardan da öğrenmeye çalışıyoruz. Ve kendi örgütlülüğümüzü onun üze-
rine bindirmeye çalışıyoruz. O anlamda araştırmaların sendikalar tarafından belki
genel itibariyle pek bir önemi görünmeyebilir ama bizim açımızdan istisna sendi-
kalardan biri olarak, gayet bir önemi var. 

Gökhan Biçici: Kaldı ki fazla destek gördüğümüz sendika Birleşik-Metal.

Katılımcı: O anlamda da arkadaşlara teşekkür etmek gerekiyor burada. Bizim
başkanlar toplantısı olduğu halde ben gelip izlemek istedim. Toplantıdan buraya
geldim. Bizim hem araştırma ayağını hem tüm diğer bileşenleri iyi bir şekilde kul-
lanarak işçilerin örgütlülüğünü büyütmemiz lazım. Geçen 4 yıl içerisinde net olarak
%50 büyüyen bir sendikayız. Genelde hep sendikalar baş aşağı gidiyor deniyor.
Bir de konuşan arkadaşlarımızın hep şunu kendi kendine sorgulaması lazım. Ben
işçi arkadaşım diyip burada konuşan arkadaşlara geldikleri için teşekkür ediyorum.
Cidden konuşmaları da çok önemli. Fakat bizim hep kendi kendimizi sorgulama-
mız lazım. Sendikalar genel itibariyle bu kadar olumsuz bir pozisyondaysa biz iş-
çiler olarak burada ne kadar rol oynayabiliyoruz, kendimiz ne yapıyoruz. Mesela
dört yılda bir yöneticileri seçip, ondan sonra dört yıl boyunca ne yaptıklarını mı
seyredeceğiz? Yoksa tabandan örgütlenerek iş yeri komitelerini ve çalışmanın de-
ğişik bölümlerini mi zorlayacağız? Sendika yöneticilerini eğer iş yapmıyorlarsa bir
daha seçmeyerek, az iş yapıyorlarsa daha aktif  bir şekilde zorlayarak, maaşlar çok
yüksek diye konuşuluyorsa maaşlarını düşürerek… Bizim içinde çalıştığımız sen-
dikayı sadece söyleyebilirim, çok büyük ücretler alanlar var, gerçekten bürokratla-
şanlar çok sayıda ama bizim örgütlü olduğumuz bazı iş yerlerinde kalifiye işçi
arkadaşlar bizim üreticilerden daha çok maaş alıyorlar. Bu bizim üretici arkadaşların
az aylık aldığı anlamına gelmiyor. Ama hep böyle değerlendirmeleri yaparken biraz
daha temeline bindirmemiz lazım. Ve bizim ne yapacağımız noktasında da biraz
daha kendi üzerimize büyük sorumluluklar alarak ilerlememiz gerekiyor diye dü-
şünüyorum. Bu kadarını açıklamak istedim. 
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Katılımcı: Şimdi öncelikle çok önemli bir çalışma. Özellikle işçi sınıfını ve 10
ili kapsayıcı bir şekilde yapılan bir şey olduğu için, gelişim sürecini de üç aşağı beş
yukarı biliyorum, çok samimi ve önemli bir çalışma. Fakat bu işçi ayrımını belki
iyi koymak gerekir. Daha sonra metinler üzerinden ayıklanabilir herhalde, kimin
nerde çalıştığı yazıyordur değil mi anket formunda? O zaman daha farklı sonuçlar
çıkacağına inanıyorum. Örneğin Evrensel gazetesi tartışıldı az önce. İşçi olarak
tanımladığımız ya da tanımlanması gereken kesimde daha yüksek, yine tartışıldı
biraz öncede. Örneğin eğitim alanında çalışanlara işçi dediysek o birazcık daha he-
terojen bir yapı meydana getirmiş oluyor. Yani hizmet alanında çalışanlar örneğin
büroda çalışan emekçiler, bunların eğitim düzeylerinin yüksek olması veyahut genel
beğenilerinin işçi kitlesinden farklılaşması da çok doğal. Bence öncelikle çalışmaya
o yönüyle bakıp, yani sermaye için üretken emek olan gerçek işçi sınıfı bu çalışma
içerisinde ne düşünüyor, ona belki daha ayrıntılı bakmak lazım. Bu noktada samimi
anlamda da az önce işçi olarak konuşan iki arkadaşımız vardı. Onların söylediği
şeyler çok kayda değer geliyor bana. Onun ötesinde zaten, buradaki işçi sınıfını
genel anlamda çalışanlar olarak alacaksak, Göztepe Hastanesi’nde çalışan beyefen-
dinin ifade ettiği gibi, o zaman örneğin Turkcell’in CEO’sunu da işçi olarak kabul
edebiliriz, çok doğal. Çünkü o da ücretli iş ilişkisi içerisindedir. Bu da bizim asıl
ulaşmak istediğimiz ya da kendi adıma anlamlı olabilecek sonuçların da üzerini ör-
tebilir diye düşünüyorum. Bence önemli olan bir diğer durum, niçin gazete okur-
sunuz gibi bir soruya birinci sırada haberler, televizyon programları açısından da
açık oturumlar cevap olarak geliyor. Dolayısıyla bir bilgilenme aracı olarak kitle
iletişim araçlarını işçilerin aldığını görüyoruz. Gazetelerin payı benim beklediğimin
biraz üzerinde açıkçası. İnternet belki daha yüksek olabilirdi. Çünkü internetin
yaygın kullanılmaya başlaması ile beraber gazetelerin de raf  ömrü azalıyor. Daha
önce işçi arkadaşlar da bahsetti, o güne dair örneğin hava durumunda ortaya çı-
kabilecek bir değişimi gazeteden takip etmesi mümkün değil. Ama internetten
anlık olarak buna ulaşabilir. Bir de çalışmada özellikle sınıfa dönük yayın yapan ya
da onlara dair haberler veren internet sitelerini belki biraz daha çeşitli tutmak iyi
olabilirdi. Ve oradan nasıl beklentileri var, uluslararası ayağı nasıl? Yani sadece ulu-
sal sınırlar içerisinde değil de, uluslararası anlamda da sınıfın kendi içinde bir da-
yanışma aracı olarak bu kitle iletişim araçları nasıl kullanılabilir, belki buna dönük
de açık uçlu sorularla bir şeyler alınabilirdi. Muhtemelen sohbetleriniz olmuştur,
bu konuda verileri de olmuştur. Varsa onları da paylaşırsanız bizim açımızdan
önemlidir. 
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Katılımcı: Bu araştırma konusunda daha aydınlanmak için daha dakik bir tanım
yapabilir misiniz diye soracağım. Çünkü çalışan arkadaşlar ya da sendikalardan
gelen arkadaşlar, işçi hareketinin içinden gelenlerin hepsi aşağı yukarı kendi göz-
lemleri ile araştırma sonuçları arasında bir açı, bir mesafe olduğunu söylüyorlar.
Şimdi burada işçi kavramı ya da işçi başlığının kendisi kafayı karıştırıyor gibi. Ben
de düşünüyorum çünkü siz sürekli olarak ‘örgütlü işçiler’ diyorsunuz ama konuşan
herkes ‘işçiler’ diye konuşuyor. Siz ‘sendikalı işçiler’ diyorsunuz, herkes ‘tanıdığım
işçiler’ diyor. Dolayısıyla bu farkın araştırma takdim edilirken belirtilmesi gerekiyor.
Eminim siz bunu yaygın medyaya verdiğiniz zaman örgütlü sendikalı işçiler filan
uçacak gidecek, işçiler böyle düşünüyor olacak.  Bu aydınlatılması beklenmesine
karşılık biraz daha ilgiyi ve bilgiyi bulanıklaştıracak gibi. Bu riske karşı ben uyarmış
olayım. Bunun anlatılmasında, takdim edilmesinde mesela işçiler değil sendikalı
işçiler diye sık sık söylemek belki bu ‘ya biz ne görüyoruz, siz bize ne anlatıyorsu-
nuz’ şaşkınlığını telafi etmede yardımcı olabilir. Örneklemin detaylarını başlığa çı-
kartmanızın gerektiğini ben hissediyorum. İkinci bir nokta da bu kendileri ile anket
yapılan işçilerin ne kadarının sendika temsilcisi, işyeri temsilcisi, ne kadarının düz
sendikalı işçi olduğuna dair bilgi edinirsek, mesela bunların arasında eğer iş yeri
temsilcileri, sendika önderleri, sendika uzmanlarının sayısı yarıyı biraz geçiyorsa,
o zaman tabii ki bu açı çok daha iyi anlaşılır hale gelir. Ama o zaman da bunu, o
sınırları içersinde takdim etmek de fayda var. Ben böyle olursa araştırma beyhu-
dedir, hiçbir işe yaramaz diye hiç düşünmüyorum. Tersine bana sorarsanız bu ha-
liyle de pek çok bilgi veriyor. Biz de kendi bakış açımızdan bundan yararlanacağız,
bazı sonuçlar üretebiliriz. O yüzden teşekkürler. 

Gökhan Biçici: Küçümsenmeyecek sayıda temsilci ile anket yaptık ama oranları
yarıyı bulmuyor. Hatta bazı sendikalarda, örnek vereyim Tez Koop-İş 4 no’lu şu-
bede anketi temsilciler kurulunun ardından yaptık. Ama Diyarbakır Sanayi Site-
si’nde de yaptık. Genel ortalamanın üzerinde bir aktivist işçi ve temsilci işçi payı
var. Ama bu %50 değildir tabii ki. Şu anda bakmadan söyleyemem ama %20’den
%25’ten aşağı değildir. Dikkat ederseniz bütün araya girişlerimde bunun mutlaka
altını çizdim. Bunun farkındayım bu işçilerin genel profili değil, keşke öyle olsa
ama değil. O açık bizim açımızdan. 

Katılımcı: Öncelikle böyle bir işle ortaya çıkmış olma cesaretinizden dolayı kut-
luyorum. İşçileri de kapsayan kitle iletişimi araçları araştırmaları uzun zamandır
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yapılıyor ve bunların çoğu da bilinmekte. Burada sizin de başta belirttiğiniz gibi
bu çalışmanın kavramsallaştırılması ya da kuramsallaştırılması ile ilgili tercihler be-
lirleyicidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda işçiler müşteri ya da izler kitle kate-
gorisinde farklı amaçlarla değerlendirilirken, burada sınıfsal bir kaygı ile ve böyle
bir pencereden bakılması bence çok takdire değer bir girişim. Artı bunun belli ara-
lıklarla tekrarlanmasının, araştırmanın sağlamasının yapılmasının ya da zaaflarının
giderilmesinin zaman içerisinde ciddi bir birikimin mayasını oluşturacağını düşü-
nüyorum. Bir ayrıntıyı bir öneri olarak paylaşmak istiyorum. Televizyonlarda yap-
tığınız tasnifi yazılı basın için de yapmanız konusunda. Örneğin televizyonda
muhalif  kategoriyi ayrı ele alırken, gazetelerde bunun Hürriyet ile Birgün ve Ev-
rensel’i aynı kategoride takdim etmeniz bir zaaf  olarak değerlendirilebilir. Çünkü
bir kitle gazetesi, bir fikir gazetesi, bir parti gazetesi gibi farklı kategorileri biliyoruz.
O çerçevede az önce arkadaşımızın bahsettiği gibi belki eğlence, spor gazeteleri
veya tırnak içerisinde gazete adı ile alınıp satılan at yarışları bültenleri farklı bir ka-
tegoride sorgulanabilir. Son olarak yaygın medya ya da kitle iletişim araçlarının işçi
haberlerine neden yer vermediği ile ilgili bir hatırlatma, bir öneri de olabilir. Şu an
kaynağını veremeyeceğim bir araştırmadan biliyoruz ki fikir gazetelerinde dahi iç-
eriğinin %50’sinin halkla ilişkiler şirketleri kanalı ile gelen haberlerden oluşmakta.
Ki bunun çok satan gazeteler de, fikir gazetesi kategorisinin dışındaki gazetelerde,
oranı daha da yüksek. Bu çerçevede bu araştırmanın madem tırnak içerisinde alıcısı
sendikalar ve sendika yöneticileri, sendikalar kendi çalışmaları ya da gerek üyelerine
gerek topluma ulaştırmak istedikleri içerikleri daha fazla üretmek daha etkin bir
biçimde dolaşıma sokmak gibi bir yükümlülükleri var. Yani sermaye sahipleri nasıl
halkla ilişkiler şirketleri aracılığı ile bu işleri yerine getirip, tırnak içerisinde örneğin
bir Cumhuriyet gazetesini bu kategoride ele alırsak içeriğinin %50’sini işgal ede-
biliyorsa, işçiler de her ne kadar o gazetelerin kendiliğinden onların haberlerini
yapmasını beklemekle birlikte, sınırlılıklarını veya siyasi tercihlerini göz ardı ettik-
lerini filan hesaba katarak, daha etkin bir biçimde içerik üretmek zorunda. Örne-
ğin, son 1 Mayıs eyleminde haber amaçlı son gelişmeleri almak istediğimizde
Anadolu Ajansı, Anka’nın devre dışı kaldığı ya da olayları gecikmeli verdiği bir
noktada KESK’in sitesinden bazı verileri elde etmeye çalıştık. Onda dahi çok ya-
vaştı, üst düzey yöneticiler gözaltına alınınca site güncellenememe sorunu ile karşı
karşıyaydı. O yüzden Harb-İş’ten olan arkadaş açısından, sizin yolu kapatmanız
yetmiyor, onu eş zamanlı olarak basının algısına hitap edecek şekilde ve onu des-
tekleyecek görsel malzemeyi içerecek şekilde servise koymanız, dolaşıma sokmanız
gerekiyor.  Bu da daha sonraki çalışmalar için bir öneriydi. Teşekkürler.
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Katılımcı: Hemen arkadaşımızın bıraktığı yerden bir şey söyleyeyim. Burada
bir risk var. Bu işçi sorunlarına en çok yer veren gazete tablosunda, Hürriyet, Mil-
liyet, Sabah ve Posta yer alıyordu. Aslında bir tarafı ile hiç şaşırtıcı değil. Yaygın
medya, işçi sorunu lafının kendisi orada aslında bizi kilitleyen bir şey. Tuzla tersa-
nelerinde olup biteni Sabah gazetesi manşetten çok güzel, çok ağız sulandırıcı bir
şekilde verebiliyor. Bunu bize bir tür münferit olay, kötü patronların zavallı işçilere
yaptığı bir şey gibi sunabiliyor ve bu da çok okunabilen bir şey. Bize de işçi sorunu
gibi görünebiliyor. Ama yaygın medyanın burada yaptığı asıl numara, işi asıl bağ-
lamından, sınıf  çelişkisinden bize kopararak vermesi ve sunması. Dolayısıyla yaygın
medyada yer alma meselesinde biraz da beklentiler açısından dikkatli olmakta fayda
var. Orada her zaman bir dezenformasyon ile karşılaşılabilir. Eğer bu konuda
devam edilecekse birkaç önerim var. Bir yandan da bir basın çalışanı olarak buna
ihtiyaç duyuyorum. Birincisi şu etkilenme meselesi, aslında insan orada ister iste-
mez şeyi görmek istiyor. İşte ‘okuduğunuz yayından ne kadar etkilenirsiniz’ soru-
sunun yanıtı biraz muğlak. Niye çünkü ‘gazeteyi okuyorum ama etkilenmiyorum’
diyor. Fakat bir kontrol sorusu lazım, belki vardı ben bilmiyorum. Belki ‘dünya
görüşünüze yakın bulduğunuz gazete sizi ne kadar etkiliyor?’ sorusu olabilir. Bizim
için önemli bir veri olabilir. Hem işçi hareketinin içinde olanlar için de çok önemli
bir bilgi olabilir bu. Niye bunu söylüyorum, çünkü işçilerin medya okuryazarlığı
düzeyi ile bunun niteliklerini bilmek basın çalışanlarının, gazetecilerin işlerini biraz
daha yönlendirebilir. Bu önemli bir şey. 

Gökhan Biçici: Bu noktada yurt dışından gelen konuklarımıza dönelim. Araş-
tırma ile ilgili ne düşünüyorlar, nasıl algıladılar, nasıl yorumluyorlar, Almanya’dan
ya da dünyadan bakıldığında çıkan sonuçları nasıl değerlendiriyorlar? Almanya’dan
Kristoff  ile başlayalım. 

Katılımcı: Özellikle bu araştırmanın kapsamından etkilendiğini söylüyor. Aynı
zamanda Türkiye’de işçiler arasında internet kullanımının böylesine gelişmiş ol-
masına şaşırdım. Tartışmalardan çıkardığım kadarıyla gerçekten halkla ilişkiler şir-
ketlerinin, işçilerin ve sendikaların pozisyonlarını kamuoyuna tanıtmak açısından
ne denli işe yarayıp yaramayacağı konusunda tartışmalar gerekiyor. Eğer bu araş-
tırma her yıl tekrarlanarak devam ederse yeni sonuçların olacağına inanıyorum.

Bu konuda bayağı yoğun çalışmalar yapıldı, ancak araştırma soruları yeni sorulara
da yol açtı. Bazı noktalarda soru sorulan insanlar kendilerini anlatırken hep iyi ta-
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rafları ile tanıtmaya çalışıyorlar. Örneğin internetteki web sayfalarına bakıldığında
hep en fazla ziyaret edilen sitelerin pornografik siteler olduğunu, ama sorduğunuz
zaman bu sitelere hiç girmediklerini söylüyorlar. Bu açıdan insanların kendilerini
daha iyi gösterme eğilimlerinin unutulmaması gerekiyor. Gazetelerin politik yak-
laşımları olumlu olumsuz etkilemesi ve gazetedeki veya televizyondaki haberlerden
etkilenmeme konusunda da benzer bir tespiti yapmak olanaklı. Çünkü örneğin Al-
manya’daki gazete yayınlarına bakıldığında orada insanların sosyal demokrat, Hı-
ristiyan demokrat veya sol partileri seçmesi yönünde etkilenmeleri söz konusu
olursa onlar da hayır yanıtını verirler. Aslında önemli olan o değildir. Asıl önemli
olan örneğin Türkiye’de böyle bir yayın yapıldı mı bilmiyorum, ama Kenya’daki
seçimler ve bu seçimlerin etrafındaki tartışmalarla ilgili Almanya’da yapılan yayınlar,
toplum içinde yer alan ırkçı yaklaşımları körükleyen ve onları devam ettiren ya-
yınlardı. Asıl bu noktada etkileyici ve belirleyici oluyor. Hangi partiye oy verilmesi
konusunda bir etkileme olmayabilir. Temel yaklaşımlardaki etkilemedir önemli
olan. Diğer tarafta tartışmalarda anlayabildiğim kadarıyla işçi sınıfı için, işçi hareketi
için medya sorusu ortaya atıldı. Hâlbuki asıl sorun işçi sınıfı veya işçi hareketi için
medya değil, işçi sınıfı ve işçi hareketi tarafından yapılan bir medya olmalıdır. 

Yunus Erduran: Kapanış için birkaç noktanın altını çizmekte fayda var.
TAREM olarak ilk saha araştırmamız ve geniş çaplı bir araştırma. Metodolojik
yaklaşım vs. anlamında sorulan soruların kafa karışıklığı yaratmaması için şunu
söylemekte fayda var. Araştırmada gördüğünüz alanın sonuçlarını konuşabilirsiniz
sadece. Bu şu demek, iki araştırmayı birbiri ile kıyaslamak ancak örneklemleri, me-
todolojik yaklaşımları birbirlerine çok yakın olduğu sürece mümkündür. Oradaki
detay, soruların soruluş tarzları vs. bundan sonra yapacağımız çalışmalar için bir
yol haritası olarak almakta fayda var. TAREM’in kendi içerisindeki öğrenme süre-
cine yaptığınız katkılar olarak onları kodlayalım. Onun dışında söylemiş olduğunuz
bölümlerin hepsini detaylı raporumuzda zaten bu görüşme kayıtlarını da çözüyor
olacağız. Detaylı raporumuzda bu alanı daha iyi tanımlayabilme çabası olarak kay-
dettik. O notları aldığımızı da iletilim. Çünkü herkes çok farklı açılardan çok farklı
yorumlarla geldi. Teşekkür ederim. Bir TAREM ekibi var, araştırmaya çok katkıda
bulundu. Şeyda arkadaşımız, Mutlu arkadaşımız, Nilay arkadaşımız, Melis arkada-
şımız, genç arkadaşlar, dernekte çalışıyor. Onlara da teşekkür edelim bu iyi çalışma
için. 
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Gökhan Biçici: Yöntem olarak bir tartışmamız baştan da olmuştu. Hatta Fuat
Hoca’nın orada da önerdiği bir yöntem vardı. Anket formunu kabul ettiğiniz
zaman bunun baştan doğal bir sınırı olduğunu bilmek durumundasınız. Onun ye-
rine derinlemesine mülakatı tercih etmek gerektiğine dair fikirler savunuluyor.
Canlı hayatın kendi gerçekliğini anlamak bakımından derinlemesine mülakat yön-
temi çok daha uygun bir yöntem. Biz orada şöyle bir şeye karar vermiştik. Anketi
de yapalım ama derinlemesine mülakatı da gözden kaçırmayalım. Daha sonra
zaman baskısıyla da demeyelim, kısmen alakalı ama biraz da tercihle de ilgili bir
şey. Şuna karar kılmıştık. Bu araştırmanın sonuçları üzerinden biraz daha geneli
bize yansıtabileceğini düşündüğümüz işçiler, işçi temsilcilerini alarak belki 8 kişi,
belki 15 kişi, belki 20 kişi ile derinlemesine mülakat ile bu araştırmayı derinleşti-
receğiz. Yani baştan buna biz karar vermiştik zaten. Dolayısıyla hem bu tartışma-
ların hem arkasından şubelerde, sendikaların genel merkezlerinde, araştırmaya
katılan işçi arkadaşlarla yapacağımız tartışmaların ve bu derinlemesine mülakat
yöntemi ile yapacağımız çalışmanın muhtemelen şu araştırmayı çok daha zengin-
leştirebileceğini, çok daha derinlemesine veri sağlayan, eğilimleri çok daha sağlıklı,
güvenilir ifade eden bir boyut kazandırabileceğini düşünüyoruz. Biz yaptık bitti,
bundan sonra bu araştırmayı rafa kaldırıyor değiliz. Aslında bu araştırma ilk evreyi
tamamladı. 3 yıl boyunca olmayabilir ama önümüzdeki haftalarda veya aylarda, çe-
şitli biçimlerde bunu derinleştirecek adımlar atmaya çalışacağız. Bu yıl için planla-
dığımız 3 tane daha saha araştırması var. Daha önce Gıda-iş ve Rosa Luxemburg
Vakfı ortak projesi kapsamında yapılan bir araştırma vardı. ‘İşçilerin AB’ye Yak-
laşımları’ araştırmasıydı. İstanbul’la sınırlı bir araştırmaydı. Bu yıl bunu Türkiye
çapında geliştirerek yenileyeceğiz. Yine bu araştırmanın hemen ardından girişece-
ğimiz araştırma ‘Genç İşçi Eğilimleri’ araştırması. Onun daha geniş bir zaman di-
limi içerisinde hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bir diğer araştırma da ‘Kadın
Emeği’ araştırması olacak. Çok genel başlıkları söylüyorum, bunları daha ayrıntılı
tarif  edebiliriz. Dolayısıyla Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi kendi planı
projesi doğrultusunda birtakım saha araştırmaları yapacak ve önerilere açık. Diğer
bir konu da bu araştırma çok geniş kapsamlı bir araştırma ama içerisinde belli iş-
kolları biraz daha ağırlıklı yer tutuyor. Örneğin en büyük grup metal işkolu. Bunu
da mutlaka daha ayrıntılı raporda vurgulayacağız. Birleşik-Metal tabanı daha çok,
Türk-Metal tabanı çok sınırlıdır. Biz aynı zamanda sendikalara, biraz daha dona-
nımızın daha uygun hale gelmesi ile alakalı bir şey, bir araştırmanın farklılıkları
üzerinden de raporlar vermeyi deneyeceğiz. Örneğin Birleşik-Metal kendi üyeleri
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bakımından ne çıkabilir bu araştırmadan diye merak ediyorsa işin o kısmını belki
biraz daha soyutlayıp, başka bir çalışma yapıp, tabii alanla ilgili başka hocalarımızın
da desteğini alarak, Birleşik-Metal’e bir rapor verebilmek. Dolayısıyla TAREM za-
manla bu alanda, bu camiaya bir bütün olarak hizmet eden, taleplerini yapabildiği
oranda karşılamaya çalışan, kalıcı, kurumsal bir kimlik haline gelmeyi hedefliyor.
İlk saha araştırmamızın tartışmasında bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür edi-
yoruz. 
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Ek-2: 
Anket Formu

Merhaba, bu anket TAREM tarafından, çalışan ücretli emek işçilerinin iletişim
araçları ile olan ilişkilerini anlayabilmek için hazırlanmıştır. Bize vereceğiniz bilgiler
anketin sonuçlarının doğruluğu açısından çok önemlidir. Topladığımız bütün bil-
giler sadece istatistikî analizlerde kullanılacaktır. Çalışma sonuçlarını içeren rapor
daha sonra sendikaların ve konuyla ilgili kurumların olduğu bir platformda tartı-
şılacak, istenmesi durumunda sonuçları sizinle de paylaşabiliriz. Bu çalışmaya ka-
tılmak ister misiniz? (EVET İSE DEVAM EDİN, HAYIR İSE TEŞEKKÜR
EDİP GÖRÜŞMEYİ SONLANDIRIN)

K1- Görüşülen kişinin cinsiyetini kaydediniz.

K2- Yaşınızı öğrenebilir miyim? (NOT: Yaşı açık şekilde kaydedin
:................................)

K3- Herhangi bir sendikaya üye misiniz?

K4/A-  Hangi sendikaya üye olduğunuzu öğrenebilir miyim?

.................................................................................  
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KOTA SORULARI  

Kadın 1 Erkek 2

18 ve altı
18- 24
arası

25- 34
arası

35- 44
arası

45 ve
üzeri

1 2 3 4 5

Evet 1 Devam Edin

Hayır    2 K5’e Geçin



1 yıldan az 
zamandır

1 25- 34 arası 35- 44 arası 45 ve üzeri

1- 2 yıl arası 2 3 4 5

Evet 1
DEVAM

EDİN
35- 44
arası

45 ve
üzeri

Hayır 2
G1’DEN
DEVAM

EDİN
4 5

1 yıldan az zamandır 1

1-2 yıl arası 2

2- 5 yıl arası 3

5 -10 yıl arası 4

10 yıl ve üzeri 5

K4/B-  Ne kadar zamandır bu sendikaya üyesiniz? 

K5-  Sigortanız var mı?

K5/A- Ne kadar zamandır sigortalı çalıştığınızı öğrenebilir miyim?
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G1- Sohbetimize hangi iletişim araçlarının sizi bilgilendirmede daha etkili oldu-
ğunu öğrenmekle başlamak istiyorum. Size vereceğim karta bakarak kartta yazılı
olan iletişim araçlarından hangisinin bilgi edinmenizde en önemli araç olduğunu
bana söyleyebilir misiniz? Peki sonra, .... (KART GÖSTERİN VE TÜM ARAÇ-
LARIN 1’DEN 6’YA KADAR SIRALANDIĞINDAN EMİN OLUN) 

G2- Bu iletişim kanallarından size aktarılan bilgilerin doğruluğuna ne derece gü-
vendiğinizi öğrenebilir miyim? (KART GÖSTERİN VE HER BİR İLETİŞİM
KANALI İÇİN AYRI AYRI SORUN)

T1-Peki, evinizde televizyon var mı? TV seyrediyor musunuz?
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SORU FORMU  

G1 G2

Kesinlikle
güvenilir
buluyo-
rum

Güvenilir
buluyo-
rum

Ne güvenilir/
ne güvenilmez
buluyorum

Güvenilir
bulmuyo-
rum

Kesinlikle
güvenilir 
bulmuyorum

Gazete ..... 5 4 3 2 1

Cep 
Telefonu 

..... 5 4 3 2 1

Dergi ..... 5 4 3 2 1

İnternet ..... 5 4 3 2 1

Tele-
vizyon

..... 5 4 3 2 1

Radyo ..... 5 4 3 2 1

TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI  

Evet 1 DEVAM EDİN

Hayır 2 T9’A GEÇİN



T2-Evinizdeki televizyon yayınınızı aşağıdakilerden hangisi ile
sağlıyorsunuz?(BİRDEN FAZLA TV VARSA EN SIK SEYREDİLEN İÇİN
SORULACAK: TEK CEVAP)

T3- Günde ortalama kaç saat televizyon izliyorsunuz? (KART GÖSTERİN,
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU AYRI AYRI SORULACAKTIR)

Anten 1

Uydu 2

Kablolu TV 3

Digiturk 4

Yayınımı nerden sağladığımı bilmiyorum 5

Diğer, belirtiniz............

T3a. 
Hafta içi

T3b. 
Hafta sonu

Hiç seyretmiyorum 1 1 T7’YE GEÇİN

Yarım saatten az 2 2

DEVAM EDİN

Yarım saat-1 saat
arası

3 3

1 saat-2 saat 4 4

2- 4 saat 5 5

4 saat ve üzeri 6 6
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T5- Peki TV izlerken daha çok ilginizi çeken programları öğrenebilir miyim?
(KART GÖSTERİN, BİRDEN FAZLA CEVAP ALINABİLİR)

T6- Size vereceğim karttaki televizyon kanallarından hangilerini izlemeyi tercih
ediyorsunuz?(KART GÖSTERİN, BİRDEN FAZLA CEVAP ALINABİLİR)

T6/A- Bahsettiğiniz kanallar arasından en sık seyrettiğiniz kanalı öğrenebilir
miyim?(KART GÖSTERİN, TEK CEVAP ALINACAK)
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Spor programları 1 Açık oturumlar 11

Haber programları 2 Dini programlar 12

Yabancı diziler 3
Ekonomi/Finans
programları

13

Yerli diziler 4
Ev işleri, aile, çocuk 
konularını işleyen
programlar

14

Yabancı filmler 5 Belgeseller 15

Yerli filmler 6 Yemek programları 16

T6 T6A

Kanal D 1 1

Atv 2 2

Show tv 3 3

Star tv 4 4

Habertürk 5 5

Kanaltürk 6 6

Kanal1 7 7

TRT1 8 8

Kanal 24 9 9

Flash tv 10 10

Cnbc-e 11 11

e2 12 12

Ntv 13 13

Kral Tv 14 14

Samanyolu 15 15

Kanal 7 16 16

CNN Türk 17 17 Diğer belirtiniz......



T7- Şimdi size sayacağım kanalları bilip bilmediğinizi karttaki ifadelerden biri
ile cevaplayabilir misiniz? (KART GÖSTERİN, BİRDEN FAZLA CEVAP ALI-
NABİLİR)

T8- Peki seçim döneminde ne sıklıkta televizyonu takip ettiniz? (KART GÖS-
TERİN, TEK CEVAP ALINACAK)

T8/A- Seçim döneminde daha çok televizyon izledim dediniz. 
Nedenini öğrenebilir miyim?
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Biliyorum ve
izliyorum

Biliyorum ancak
izlemiyorum

Hiç 
duymadım

Cem TV 1 2 3

Dem TV 1 2 3

Hayat TV 1 2 3

Yol  TV 1 2 3

Su TV 1 2 3

Düzgün TV 1 2 3

Ulusal Kanal 1 2 3

Hiç seyretmedim.(T3’de 1-hiç seyretmiyorum diyenler için) 1
T11’DEN DEVAM
EDİN

Normal dönemlere göre daha çok televizyon izledim. 1 DEVAM EDİN

Normalde seyrettiğim kadar seyrettim. 2
T 9’DAN DEVAM
EDİN

Seçim döneminde normalde seyrettiğimden daha az
televizyon izledim

3
T 9’DAN DEVAM
EDİN



T9-Sizce televizyonda yayınlanan programlar siyasi partileri size yeterince tanı-
tabildi mi?

T10- Neden yeterli olmadığını düşünüyorsunuz? Başka, daha başka?

T11-Sizce televizyonların yayın politikaları işçilerin politik eğilimlerini belirle-
mede ne kadar etkili oluyor? (KART GÖSTERİN: TEK CEVAP ALINACAK)

T12-Peki sizin politik tercihlerinizde televizyonların yayın politikaları ne kadar
etkili oldu? (KART GÖSTERİN: TEK CEVAP ALINACAK)
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Evet, yeterince tanıttıklarını düşünüyorum 1 T11’DEN DEVAM EDİN 

Fikrim yok / bilmiyorum 2 T11’DEN DEVAM EDİN 

Tanıtımlar vardı, ama yeterli olduğunu düşünmüyorum 3 DEVAM EDİN

Hayır, kesinlikle yeterince tanıtıcı değillerdi 4 DEVAM EDİN

T11 T12

Kesinlikle etkili 5 5

Etkili 4 4

Kısmen etkili 3 3

Etkisi yok 2 2

Hiç etkisi yok 1 1



T13-Sizce televizyon kanallarında işçilere yönelik programlara yeterince yer ve-
riliyor mu? (TEK CEVAP ALINACAK)

T14- Televizyon kanallarında işçi hakları ve sendikalarla ilgili ne tür programlar
görmek istersiniz? (TÜM DETAYLARI AÇIK BİR ŞEKİLDE KAYDEDİNİZ)

G1-Gazete okuyor musunuz?

G2. Ne sıklıkta gazete okuyorsunuz? 

GAZETE OKUMA ALIŞKANLIKLARI  
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Evet, yeterince veriliyor 1

Hayır, yeterince program yok 2

Bilmiyorum, fikrim yok 3

Evet 1 DEVAM EDİN

Hayır 2 G9’DAN DEVAM EDİN

Hemen hemen
Her gün

Haftada 4-5 gün
Haftada 2-3

gün
Haftada 1 ve

1’den az
Cevap yok

1 2 3 4 5



G3. Okuduğunuz gazeteyi nasıl temin edersiniz? (KART GÖSTER)

G4-Okuduğunuz gazetenin daha çok hangi kısımları ilginizi çekiyor? (KART
GÖSTERİN BİRDEN FAZLA CEVAP ALINABİLİR)

Ek-2 / 183

Her sabah eve bırakılır 1

Her gün ben kendim satın alırım 2

Bazı günler ben kendim satın alırım 3

Akşam aile bireylerinden birisi getirir 4

Komşumdan ödünç alırım 5

İşyerimde alınan gazeteyi okurum 6

Diğer,belitiniz................ .......................

Spor 1

Magazin 2

Sağlık 3

Haber 4

Güncel olaylar 5

Ekonomi haberleri 6

Köşe yazıları 7

Kültür / sanat haberleri 8

Diğer, belirtiniz...............



G5-Sizce bir gazete güncel olaylar hakkındaki fikirlerinizi değiştirebilir mi? (
KART GÖSTER, TEK CEVAP ALINACAK)

G6- Hangi gazeteleri okuduğunuzu öğrenebilir miyim? (KART GÖSTERİN,
BİRDEN ÇOK CEVAP ALINABİLİR)

G7- Bahsettiğiniz gazeteler arasından dünya görüşünüze en yakın olan gazete
hangisidir? (KART GÖSTERİN, TEK CEVAP ALINACAK)
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Kesinlikle değiştirir 5

Değiştirir 4

Bilmiyorum 
fikrim yok

3

Değiştirmez 2

Kesinlikle değiştirmez 1

G6 G7

Hürriyet 1 1

Sabah 2 2

Milliyet 3 3

Posta 4 4

Gözcü 5 5

Cumhuriyet 6 6

Vatan 7 7

Radikal 8 8

Birgün 9 9

Güneş 10 10

Zaman 11 11

Yeni Şafak 12 12

Evrensel 13 13

Yeni Asya 14 14

Milli Gazete 15 15

Tercüman 16 16

Vakit 17 17

Gündem 18 18

Diğer, belirtiniz...



G8- Gazetelerde yapılan siyasi parti propagandalarından etkileniyor musunuz?
(KART GÖSTER, TEK CEVAP ALINACAK)

G9-Siyasi partilerin yayın organlarını takip ediyor musunuz? 

G10- Sizce piyasadaki gazeteler işçilerin sorunları ile ilgili yeterince yayın yapı-
yorlar mı?
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Hiç etkilenmem, okumadan geçerim. 1

Okurum ama etkilenmem. 2

Kabaca göz gezdiririm, ama etkilenmem. 3

Merakla okurum, ama fazla etkilenmem. 4

Okurum ve etkilenirim. 5

Evet 1
Hayır 2

Evet 1 DEVAM EDİN

Hayır 2 G10-B’YE GEÇİNİZ.



G10-A-Hangi gazetenin/gazetelerin işçilere yönelik yayınlar yaptığını düşünü-
yorsunuz? (BİRDEN ÇOK CEVAP ALINABİLİR)

G10/B- Peki siz “sadece” işçilerin problemlerini yansıtan bir gazete olsun ister
misiniz?

G11- Bu gazetenin genel yayın yönetmeni siz olsaydınız, nasıl bir gazete yapar-
dınız? Bu gazetenin nasıl bir gazete olmasını isterdiniz?  
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Hürriyet 1

Sabah 2

Milliyet 3

Posta 4

Gözcü 5

Cumhuriyet 6

Vatan 7

Radikal 8

Birgün 9

Güneş 10

Zaman 11

Yeni Şafak 12

Evrensel 13

Yeni Asya 14

Milli Gazete 15

Tercüman 16

Vakit 17

Diğer, belirtiniz..

Evet 1 DEVAM EDİN

Hayır 2 G12’YE GEÇİNİZ.



G12. Size sayacağım gazetelerinden hangilerini bildiğinizi bana söyleyebilir mi-
siniz? ( G6’DA BELİRTİLEN CEVAPLARA BAKIN VE KİŞİ GÜNDEM; EV-
RENSEL VE BİRGÜN CEVAPLARINI VERMİŞSE CEVAPLARI G12
KOLONUNA TAŞIYARAK BİR SONRAKİ SORUYA GEÇİN)

G13. (SADECE BİLDİĞİNİ BELİRTTİĞİ GAZETELER İÇİN SORULA-
CAK) Peki, ............ gazetesinin ne kadar muhalif  olduğunu size vereceğim karttaki
ifadelerden biri ile söyleyebilir misiniz? (KART GÖSTERİN) 

İ1.  Hanenizde bilgisayar var mı? Eğer, bilgisayar varsa, türü nedir? Bu bilgisa-
yarın sizin şahsınıza veya haneden başka birisine ait olması gerekmektedir. Lütfen
yanıtınızı buna göre veriniz. 
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G12 G13

Oldukça
muhalif 

buluyorum.

Muhalif
buluyorum.

Ne
muhalif/
ne değil

Muhalif 
bulmuyorum

Kesinlikle
muhalif 

bulmuyorum

Gündem 1 5 4 3 2 1

Evrensel 2 5 4 3 2 1

Birgün 3 5 4 3 2 1

Hiçbirini   
bilmiyor

4

İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI  

Hayır, yok 1 İ5’DEN DEVAM EDİN

Evet,  PC (masa üstü bilgisayarı) var 2

DEVAM EDİNEvet laptop (laptop-diz üstü) var 3

Bilgisayar var ama türünü bilmiyorum 4



İ2. Hanenizdeki bilgisayar cihazından internet erişimi sağlanabiliyor mu? 

İ2a. Internet erişiminizi nasıl sağlıyorsunuz? (SEÇENEKLERİ OKUYUN:
ADSL ile mi, dial-up, kablo-net, kablosuz internet)

İ3. Bilgisayar kullanıyor musunuz? Nerelerde? 

İ4. Ne derece iyi bilgisayar kullanıyorsunuz? (SEÇENEKLERİ OKUYUN:
TEK CEVAP)
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Evde 1

DEVAM EDİN

İş yerinde 2

Okulda 3

Arkadaşların evinde 4

Internet kafelerde 5

Diğer, belirtiniz... ...

Bilgisayar kullanmıyorum 30 İ5 ’DEN DEVAM EDİN

Hayır, erişim 
sağlanmıyor

1 DEVAM EDİN

Evet, erişim sağlanıyor 2 İ3’DEN DEVAM EDİN

ADSL ile (Özel bir modem aracılığı ile internet bağlantısı) 1

Dial-up ile (Telefon hattı yardımı ile internet bağlantısı) 2

Kablo-net ile 3

Evet, kablosuz internet 4

Çok iyi 5

İyi 4

Orta 3

Az 2

Çok az 1



İ5.Internet kullanıyor musunuz? Nerelerde? (BİRDEN ÇOK CEVAP ALINA-
BİLİR)

İ6. Genellikle ne sıklıkta internete bağlanıyorsunuz? (SEÇENEKLERİ OKU-
YUN: TEK CEVAP)
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Evde 1

DEVAM EDİN

İş yerinde 2

Okulda 3

Arkadaşların evinde 4

Internet kafelerde 5

Diğer, belirtiniz... ...

Internet kullanmıyorum 30
S1’DEN

DEVAM EDİN

Her gün 1

Haftada birkaç kez 2

Haftada bir 3

15 günde bir 4

Daha seyrek 5



İ7.  Genellikle ne amaçla internete bağlanıyorsunuz? (KART GÖSTER: BİR-
DEN FAZLA YANIT ALINABİLİR)

İ8-Sürekli takip ettiğiniz internet siteleri var mı?

İ9-Hangi siteleri takip ediyorsunuz? Başka, daha başka?
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Oyun oynamak 
1

Chat (çet) / arkadaşlar ile sohbet 
2

Gezinti (sörf) yapmak 3

Ders / eğitim 4

Finansal hizmet /banka hizmetleri
5

Haberleri okumak 6

Hava durumunu öğrenmek 7

Genel bilgi edinmek 8

Alışveriş yapmak 9

İş aramak 10

Seyahat planı / organizasyonu yapmak 11

e-mail alma / gönderme 12

Program download etmek (indirmek) 13

Müzik download etmek (indirmek) 14

Radyo dinlemek / TV izlemek 15

Araştırma yapmak 16

Diğer, belirtiniz...

Evet 1 DEVAM EDİN

Hayır 2 İ10’A GEÇİNİZ



İ10- Size sayacağım sitelerden hangilerini bildiğinizi öğrenebilir miyim? (SEÇE-
NEKLERİ OKUYUN)

İ11 - Gazetelerin internet sitelerini izliyor musunuz? 

İ12. Size vereceğim karttaki gazetelerden hangilerinin internet sitelerini takip
ediyorsunuz? (KART GÖSTER, BİRDEN FAZLA YANIT ALINABİLİR)

(DİKKAT! İ 13’DEN İ15’E KADAR OLAN SORULARI SADECE SEN-
DİKA ÜYELERİ YANITLAYACAK)

İ13- Üye olduğunuz sendikanın web sitesi var mı?
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Bianet 1

Sendika.org 2

Sol.org 3

Hiçbirini bilmiyor 4

Evet 1 DEVAM EDİN

Hayır 2 İ13’E GEÇİN

Hürriyet 1 Zaman 11

Sabah 2 Yeni Şafak 12

Milliyet 3 Evrensel 13

Posta 4 Yeni Asya 14

Gözcü 5 Milli Gazete 15

Cumhuriyet 6 Tercüman 16

Vatan 7 Vakit 17

Radikal 8 Hiçbirini takip etmiyorum 18

Birgün 9
Diğer,belirtiniz...Güneş 10

Evet 1 DEVAM EDİN

Hayır 2 S1’E GEÇİN

Bilmiyorum 3 S1’E GEÇİN



4-Üye olduğunuz sendikanın web sitesinin adresini biliyor musunuz? (AÇIK
ŞEKİLDE SİTENİN İSMİNİ YAZINIZ)

İ15-Üye olduğunuz sendikanın sitesini ne sıklıkta ziyaret ediyorsunuz?

S1-Son genel seçimlerde oy kullandınız mı?

S2- Neden oy vermediğinizi öğrenebilir miyim?
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Her gün 5

Sık sık 4

Ara sıra 3

Çok ender 2

Hiç 1

SİYASİ TERCİHLER SORU FORMU  

Evet 1 S3’E GEÇİN

Hayır 2 DEVAM EDİN

Hiçbir partiye güvenmiyorum. 1

Politikayla ilgilenmiyorum. 2

Seçmen kâğıdı gelmedi / elime ulaşmadı 3

Tatilimi bölmek istemedim. 4

Bir fikrim yok/Cevap yok 5

Diğer, belirtiniz.............



S3- Oy verdiğiniz siyasi partiyi/adayı seçmenizde nelerin etkili olduğunu öğre-
nebilir miyim? Başka, daha başka?

S4- Son seçimlerde hangi partiye oy verdiniz?

S5- Seçim döneminde herhangi bir siyasi partinin çalışmalarında aktif  rol aldınız
mı?
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Çevremdekilerin seçimleri. 1

Ekonomik durum. 2

Partinin/Aday’ın dine bakışı. 3

Partinin/Aday’ın orduya bakışı. 4

Partinin/Aday’ın reklam kampanyalarının etkisi. 5

Partiden/Aday’dan aldığım maddi yardım. 6

İşsizliğe çare olacağına inanıyorum 7

İstikrar 8

Bugüne kadar yapılmış hizmetler 9

Parti ideolojisine kendimi yakın hissetmem 10

Diğer…belirtiniz 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP+DSP) 1

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) 2

Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP) 3

Demokrat Parti(Anap+DYP) 4

Saadet Partisi (SP) 5

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 6

İşçi Partisi (İP) 7

Özgürlük Ve Dayanışma Partisi (ÖDP) 8

Liberal Demokrat Parti(LDP) 9

Büyük Birlik Partisi (BBP) 10

Emep 11

Evet 1 DEVAM EDİN

Hayır 2 S7’YE GEÇİNİZ.



S6-Siyasi parti çalışmalarında nasıl bir rol aldığınızı öğrenebilir miyim?

S7- Aşağıdaki seçenekleri siyasi partilerin seçim propagandaları için kullanılan
araçlar arasında sizi en çok etkileyenden en aza doğru sıralandırınız.(KART GÖS-
TER) (HER SÜTUNDA TEK CEVAP OLACAK)

L1- Nerede doğdunuz?

L2-  Eğitim durumuzu öğrenebilir miyim?
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En çok 2. 3. 4. 5. 6. En az

Televizyondan izlediğim programlar 1 2 3 4 5 6 7

Yollarda dağıtılan el ilanları 1 2 3 4 5 6 7

Partilerin/adayların bilgilendirme 
ofisleri

1 2 3 4 5 6 7

Radyodan duyduğum programlar 1 2 3 4 5 6 7

Basılı yayın organlarından 
aldığım bilgiler (Dergi, gazete)

1 2 3 4 5 6 7

Kahvehanelerde/evlerde 
yapılan tanıtım toplantıları

1 2 3 4 5 6 7

Sokaklardaki afişler, bayraklar 1 2 3 4 5 6 7

DEMOGRAFİ SORULARI  

Okur-yazar 1

İlkokul 2

Ortaokul 3

Lise 4

Meslek liseleri 5

Yüksek Okul 6



L3-Medeni durumunuzu öğrenebilir miyim?

L4- Siz dâhil hanenizde yaşayan toplam kaç kişi olduğunu öğrenebilir miyim?

L5- Hanenizin aylık toplam gelirinin ne kadar olduğunu öğrenebilir miyim? 

L6- Eviniz size ait mi yoksa kira mı?

L7- Aylık geliriniz dışında başka yerden herhangi bir geliriniz var mı? Evetse ne
tür bir gelir olduğunu öğrenebilir miyim?
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Evli 1

Bekâr 2

Dul 3

1 1

2 2

3 3

4 4

4 ve üzeri 5

500 YTL ve altı 1

500- 1000 YTL 2

1000- 1500 YTL 3

1500- 2000 YTL 4

2000 YTL ve üzeri 5

Kendi evi 1

Lojman 2

Kira 3

Diğer..belirtiniz

Evet 1 Gelirin kaynağını yazınız : .............................

Hayır 2 DEVAM EDİNİZ



L8-Türkçe dışında bir dil biliyor musunuz?

L9- Bildiğiniz dilleri söyler misiniz?

Anket sorularımızı sabırla yanıtladığınız için teşekkür ederiz. 

Görüşmenin yapıldığı ili kaydediniz.

196 / İşçiler ve Kitle İletişim Araçları

Evet 1 DEVAM EDİN

Hayır 2 TEŞEKKÜR EDİN VE ANKETİ BİTİRİN

Anket no

Görüşmenin tarihi

Görüşmeyi yapan kişi

Görüşme ile ilgili notlar

İstanbul 1

Ankara 2

İzmir 3

İzmit – Gebze 4

Diyarbakır 5

Antep 6

Batman 7

Bursa 8

Eskişehir 9

Samsun 10



Sivil ve Demokratik Bir Anayasa
İçin Kolektif Oluşturmak
Tarem Yayınları 
Toplum & Siyaset Serisi / 2
232 sf., 12 TL

Düne Bakarak Bugünü Anlamak
2008’den 1908’e Bakmak
Hazırlayanlar: Mutlu Dursun
Tutku Vardağlı
Tarem Yayınları 
Sempozyum  Serisi /1
169 sf., 14 TL

Türkiye uzun bir süredir anayasasını tartışıyor. Toplumun farklı
kesimlerinin yaşadıkları sorunların kaynağı olarak anayasayı
gördüğü biliniyor. Birçok çevrede, daha özgürlükçü, daha eşitlikçi,
sivil, demokratik anayasa arayışını yansıtan çalışmalar yapılıyor.
29 yıllık 12 Eylül anayasası bugünün toplumsal ihtiyaçlarına cevap
verebilir nitelikte mi? Yeni bir anayasa nasıl oluşturulabilir?
Demokratik bir anayasa için nasıl bir toplumsal iradeye ihtiyaç
var? Toplumun farklı kesimlerinin özgürlük ve demokrasi talep-
lerini karşılayacak yeni bir anayasa için ne yapmalı?
10-11 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen konferansta,
bu sorunun cevabını birlikte aradık. Kitabımız bu toplantıda
yapılan sunuş ve tartışmaları kapsıyor. 

TAREM Yayınları Sempozyum Serisi’nin ilk kitabı olan “2008’den
1908’e Bakmak”, 27 Aralık 2008 tarihinde İstanbul’da gerçekleştir-
ilen konferansın metinlerinden oluşuyor.
II. Meşrutiyet’in yüzüncü yıldönümü dolayısıyla yapılan
akademik toplantıların sonuncusu olan bu çalışma, bir grup yük-
sek lisans öğrencisinin girişimi ve alanında uzman akademisyen-
lerin danışmanlığında gerçekleştirildi.
1908’i öncesi ve sonrasıyla sosyal, ekonomik ve siyasi ortamına il-
işkin yeni veriler ışığında tartışmaya açmayı amaçlayan
kitabımızın, yalnızca tarihe ilgi duyanlar için değil, bugünü anla-
mak isteyenler için de önemli bir kaynak olacağını düşünüyoruz. 
1908’i farklı açılardan ele alan metinlerde, dönemin fikir hayatı,
sosyal hareketleri ve hak ve özgürlük mücadelelerini bulacaksınız.
Mutlu Dursun ve Tutku Vardağlı’nın hazırladığı kitapta, Prof. Dr.
Taner Timur, Prof. Dr. Fikret Adanır, Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof.
Dr. Mete Tunçay, Doç Dr. Serpil Çakır, Doç. Dr. Fatmagül Demirel,
Özlem Güneş, Dr. Sacit Kutlu ve Chris Stephenson, “darbe mi, de-
vrim mi?” tartışmalarının ötesinde ІІ. Meşrutiyet’i akımları, sosyal
hareketleri ve önemli portreleri ile değerlendiriyorlar.  



Die Linke – Bir Başarı Hikâyesi mi?
Almanya’da Sol Parti Deneyimi
Murat Çakır
Tarem Yayınları 
Toplum & Siyaset Serisi / 1
224 sf., 12 TL

Kriz Döneminde Sosyal Politika ve
İşçi Hareketi
Editör: Sinan Alçın
Tarem Yayınları 
Sempozyum  Serisi /2
147 sf., 10 TL

Ulusal ve uluslararası yayın dünyasında sosyal ve toplumsal
araştırmalara hak ettiği yeri kazandırmak için Ağustos 2009’da
yayın hayatına merhaba diyen TAREM Yayınları’nın ilk kita-
plarından biri “Die Linke – Bir Başarı Hikâyesi mi?” yayımlandı.
2007 yılında kurulan ve kısa zamanda Almanya’nın politik atmos-
ferini değiştiren DIE LINKE – Sol Parti, üst üste kazandığı seçim
başarıları ile adından söz ettiriyor. Murat Çakır, Die Linke – Sol
Parti’nin 2004-2008 yıllarına yayılan kuruluş, birleşme ve seçim
süreçlerini Almanya’da Sol Parti Deneyimi alt başlığını taşıyan bu
kitabında anlatıyor.
1978’den bu yana Almanya’da Kassel Yabancılar Meclisi üyeliği,
Hessen Eyalet Yabancılar Meclisi başkanlığı, Federal Almanya Ya-
bancılar Meclis başkanlığı, Hessen Özel Radyo ve Televizyon
Üstkurulu üyeliği, Federal Almanya Göçmen Dernekleri Fed-
erasyonu başkanlığı gibi görevlerde bulunan Murat Çakır, Sol
Parti sürecinin de önemli aktörlerinden biri oldu. 

Türkiye işçi sınıfının, kadınların, gençlerin ve diğer toplumsal kes-
imlerin akademik çalışmaların hem konusu hem de takipçisi ola-
bilmesi ve gerek dünya gerekse Türkiye’nin alternatif akademik
birikiminin yazılı olarak belgelenip paylaşılabilmesi amaçlarıyla
yola çıkan TAREM Yayınları’nın ilk kitaplarından biri de “Kriz
Döneminde Sosyal Politika ve İşçi Hareketi” başlığını taşıyor. 
Kitabımız, TAREM’in DİSK / Birleşik Metal İşçileri Sendikası
(BMİS) ile birlikte 26 Nisan 2008’de düzenlediği sempozyum kap-
samında düzenlenen atölye çalışmasındaki sunum ve tartışmaları
içeriyor. Yrd. Doç. Dr. Sinan Alçın’ın editörlüğünü yaptığı kitapta,
içinden geçtiğimiz kriz dönemine ilişkin saptamalar, analizler ve
öneriler yer alıyor. 
Alanlarında uzman akademisyenler, sendikacılar ve işçi temsilci-
lerinin krize dair öngörülerinin yanı sıra, Yrd. Doç. Dr. Sinan
Alçın’ın “Kriz ve Sendikalar” başlıklı yazısı, dünyayı etkisi altına alan
ekonomik kriz dönemine ışık tutacak nitelikte. “Kriz Döneminde
Sosyal Politika ve İşçi Hareketi”, işçi ve emekçiler, sendikacılar ve
sosyal bilimciler için önemli bir kaynak özelliğini taşıyor. 


