
 
 

KONDA 
Barometresi 

TEMALAR 
 
 
 
 
 
 
  

Borçlanma, Güvencesizlik ve Ekonomik Kaygılar 

Haziran 2016 
 

 

 

 

 
(Bu rapor abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak yayınlanmıştır.) 

 

 

 
 

 

 

 



 

KONDA HAZİRAN BAROMETRESİ’16           BORÇLANMA, GÜVENCESİZLİK VE EKONOMİK KAYGILAR              2 

İÇİNDEKİLER 
 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ ............................................................................................................. 4 
 

2. BORÇLANMA, GÜVENCESİZLİK VE EKONOMİK KAYGILAR ........................................... 6 
 

2.1. İstihdam Biçimleri, Ekonomik ve Sosyal Güvence ........................................................... 6 
2.2. Kayıtlı Ödemeler, Geçim Kaynakları ve Refah Algısı .................................................... 10 
2.3. İşsizlik ve İşsizlikte Geçim .............................................................................................. 17 
2.4. Sosyal Yardım ................................................................................................................. 18 
2.5. Borçlanma ....................................................................................................................... 21 
2.6. Parasal Kaygılar .............................................................................................................. 25 
2.7. Değerlendirme ................................................................................................................ 29 
 

3. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ ............................................................................................ 35 
 

3.1. Araştırmanın Genel Tanımı............................................................................................. 35 
3.2. Örneklem ......................................................................................................................... 35 
 

4. TÜM CEVAP DAĞILIMLARI ........................................................................................... 37 
 

4.1. Deneklerin Profili ............................................................................................................ 37 
4.2. Borçlanma ve Ekonomik Kaygılar .................................................................................. 41 
 

5. TERİMLER SÖZLÜĞÜ ................................................................................................... 48 
 

  



 

KONDA HAZİRAN BAROMETRESİ’16           BORÇLANMA, GÜVENCESİZLİK VE EKONOMİK KAYGILAR              3 

  



 

KONDA HAZİRAN BAROMETRESİ’16           BORÇLANMA, GÜVENCESİZLİK VE EKONOMİK KAYGILAR              4 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu rapora esas olan araştırma 4-5 Haziran 2016 tarihlerinde 29 ilin merkez dahil 103 

ilçesine bağlı 152 mahalle ve köyünde 2666 kişiyle hanelerinde yüz yüze 

görüşülerek gerçekleştirilmiştir.  

 

AYIN TEMASI: BORÇLANMA, GÜVENCESİZLİK VE EKONOMİK KAYGILAR 

Siyasi tercihlerde kayda değer değişimler olmaması ve kararsızlığın artmasının işaret ettiği 

ümitsizlikten ve turizm sektöründeki durum gibi ekonomik kırılganlıkların 

artmasından dolayı bu ayın teması olarak bireysel borçlanmayı ve bunun yarattığı 

kaygıları ele aldık ve yüzde 44’ün, yani yaklaşık 25 milyon kişinin kredi kartı borcu 

olarak, bankaya kredi olarak veya elden tanıdıklarına borcu olduğun tespit ettik. 

Borcun miktarı konusunda kredi kartı borcunun hane gelirine oranı durumu oldukça 

çarpıcı biçimde ortaya koyuyor: ortalamada aylık hane gelirinin 3,4 katı. 

 

Yetişkin nüfusun yüzde 42’sini oluşturan çalışan nüfusun ancak üçte biri tam zamanlı 

kadrolu olarak çalışıyor. Üçte biri tam zamanlı sözleşmeli, kalan üçte biri yarı 

zamanlı veya günübirlikçi olmaktan dolayı iş güvenceleri oldukça zayıf. İşsiz kalmak 

durumda varolan güvence seçenekleri da oldukça zayıf: Son bir yıl içinde dört 

çalışandan biri işsiz kalmış ve işsiz kaldıklarında ancak dörtte biri işsizlik 

sigortasına, tazminata veya birikimlerine güvenebilmiş; kalanları ya ailesinden 

destek almış ya da borçlanmış.  

 

Çalışanların ancak yarısı maaşının/ödemesinin tamamını bankadan alıyor ve en çok 

işçilerin üçte birinin ödemesini elden alması dikkat çekiyor. Sosyal güvenlik 

sorulduğunda üç kişiden biri hiçbir sosyal güvenliği olmadığını belirtiyor ve bunların 

çok önemli bir kısmı çalışmıyor. Toplumun yüzde 10’u devletten şartlı eğitim, şartlı 

sağlık, dul-yaşlı maaşı vs. türünde sosyal yardım alıyor ve tüm partilerin seçmenleri 

bu yardımlardan yararlanıyor. Yardım alan beş kişinin ikisi iktidar değişirse yardımın 

kesileceğine inanıyor.   

 

İnsanların refah düzeyleriyle ilgili algılarını sorduğumuzda, genel bir yoksullaşma 

hissediliyor. Kendi 5 dilim arasında en düşük 2 dilimde görenler yüzde 41 

oranında—ki bu oranın, 2009’deki küresel kriz sonrasında Mart 2010’daki yüzde 

50’lik ölçümümüze çok yaklaşmış olması dikkat çekiyor. Üstelik en zenginle en 

yoksulun refahlarına dair algı arasındaki fark 2010’da kıyasla daha da fazla. 

2007’den beri en zengin kesim gittikçe daha zegin hissederken, en yoksullar daha 

da yoksul hisseder olmuş.  

 

İnsanların kendilerini ne kadar zengin veya yoksul gördükleri, yani algıları, gerçekteki 

maddi durumlarından daha etkili görünüyor. Toplumun yüzde 28 ila 45’i kredi kartı 

minimumu, ev-araba taksidi, mutfak giderleri gibi ödemeleri yapmak, sağlık 

giderlerini karşılamak ve genel olarak hayat standardını korumak gibi konularda 

kısmen de olsa, çok da olsa kaygı duyuyor. Bu kaygılar maddi durumdan çok, 

kendilerini ne kadar zengin gördüklerine, algılarına ve morallerine göre değişiyor.  
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Ümit Akçay ve Yasemin Yılmaz’ın temanın sonunda yer alan değerlendirmesi tema 

bulgularını makro-ekonomik veriler çerçevesinde değerlendiriyor ve borçlanmayı 

meslek, eğitim ve evlilikle ilişkilendiriyor. 
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2. BORÇLANMA, GÜVENCESİZLİK VE EKONOMİK KAYGILAR 

Bu ayki araştırmanın siyasi bulguları da ve kararsızların yüzde 30’lara kadar çıkmış olması, 

daha önceki aylardaki araştırmalarda olduğu gibi, seçmenlerin siyasetten 

umutlarının oldukça azaldığına ve hissettikleri kaygılarını siyasete dair kararsızlık 

üzerinden ifade ettiklerine işaret ediyor. Diğer yandan, ülkede ekonomik durumun 

kırılganlaşması, Rusya uçağının düşürülmesinin ve canlı bomba saldırılarının 

ardından turizm sektörünün ciddi şekilde etkilenmesi ve döviz kurlarındaki artışlar 

gibi etkenlerden dolayı seçmendeki ekonomik kaygıların da siyasi tercihleri 

şekillendirdiği dile getiriliyor. Ekonomik durum ve siyasi tercihler arasında sıklıkla 

ele alınan ilişkiyi bu ayki araştırmada istihdam, borçlanma, sosyal yardım ve parasal 

kaygılar gibi başlıklar üzerinden ele aldık. 

 

Bu ayki tema raporumuzun ilk bölümlerinde şu anki ekonomik durumla ilgili bir fotoğraf 

çekebilmek amacıyla araştırmanın temel bulgularını, derinlemesine analiz etmeden 

ve yorumlamadan, ortaya koyduk. Son bölümde, 5.7 Değerlendirme bölümünde ise, 

Ümit Akçay ve Afife Yasemin Yılmaz’ın araştırma bulgularına dayanan ve bu 

bulguları makro-ekonomik verilerle birlikte ele alarak yorumlayan incelemesine yer 

verdik. 

2.1. İstihdam Biçimleri, Ekonomik ve Sosyal Güvence 

Çalışan insanların işlerinin kendilerine ne derece güvence sağladığına, kalıcı olduğunda, 

sosyal güvence sağlayıp sağlamadığını ele alan bazı sorular sorduk. Bunları ele 

almadan önce Türkiye’deki genel çalışma durumunu hatırlatmakta fayda bulunuyor.  
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Bu konuda son 7 yıl içinde oldukça gelişme olsa da yetişkin kadınların ancak beşte biri 

çalışma hayatına katılıyor. Erkeklerin ise beşte üçü çalışıyor ve yıllar içinde işçilik, 

esnaflık, çiftçilik gibi mavi yaka olarak nitelendirebileceğimiz çalışanların oranı 

azalırken, devlet memurluğu, özel sektör çalışanı, serbest meslek sahibi gibi beyaz 

yaka olarak çalışanların oranının artması dikkat çekiyor.  

 

 
 
 

 
 

Yukarıdaki iki grafik her Barometre araştırmasında sabit demografik sorulardan biri olarak 

sorduğumuz “Geçen hafta para kazanmak için bir işte çalıştınız mı? Çalıştınızsa 

mesleğiniz nedir?” sorusuna verilen cevapların oranlarını hem ayrıntılı, hem de 

gruplanmış olarak ortaya koyuyor. Barometre abonelerinin aşina olduğu bu tabloda, 

bu ayki tema açısından vurgulanması gereken nokta, Türkiye’de 18 yaş üstü 

yetişkin nüfusun ancak yüzde 42’sinin çalışıyor olması. 
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Çalışanların ne şekilde çalıştıklarını, işverenleriyle ne şekilde bir ilişkileri olduğunu 

sorduğumuzda, yüzde 35’inin tam zamanlı sözleşmeli, yüzde 32’sinin ise tam 

zamanlı kadrolu olarak çalıştığın görüyoruz. Günübirlikçi, yevmiyeli veya yarı zamanlı 

çalışan veya parça başı iş yapan ve dolayısıyla iş güvencesi diğerlerine göre çok 

daha düşük olan yüzde 27’lik bir kesim de sözkonusu.  

 
Çalışma durumuna ve şekline göre tüm yetişkin nüfustaki durumu yukarıdaki grafikte 

olduğu gibi özetlediğimizde, mavi yakalıların önemli bölümünün yarı 

zamanlı/yevmiyeli çalışıyor olması ve nüfusun yüzde 10’unu oluşturmaları dikkat 

çekiyor. Yüzde 9’luk sözleşmeli mavi yakalılar da dahil edilecek olursa, iş güvencesi 

olmayan önemli bir kesim sözkonusu.  

 
Ayrıca çalışma sorusuna göre “çalışmıyor” olarak kategorize ettiğimiz ancak farklı şekillerle 

de olsa çalışan, toplamda yüzde 4’lük bir kesim sözkonusu. Bu kesim halen çalışan 
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emeklilerden, hem çalışıp hem okuyan öğrencilerden1 ve sayıları oldukça düşük 

olsa da günübirlik ve parça başı iş yapan evkadınlarından oluşuyor.  

  

 
 
Toplumun üçte birinin sosyal güvenlik primi işyeri tarafından, üçtenin birininki kendisi veya 

ailesi tarafından ödeniyor. Kalan üçte birlik kesim sosyal güvenliğe sahip değil ve 

tahmin edilebileceği gibi çok büyük çoğunluğu çalışmıyor.  

 

 
  

                                                      
1 2013’te Bilgi Üniversitesi ile birlikte Şebeke projesi kapsamında yaptığımız “Türkiye’de Gençliğin Katılımı araştırmasına 

göre, 18-24 yaş grubu gençlerin yüzde 16’sı hem okuyor hem de çalışıyor: http://www.sebeke.org.tr/wp-

content/uploads/2014/02/turkiyedegenclerinkatilimi.pdf  

http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/02/turkiyedegenclerinkatilimi.pdf
http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/02/turkiyedegenclerinkatilimi.pdf
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2.2. Kayıtlı Ödemeler, Geçim Kaynakları ve Refah Algısı 

Bir diğer grup soruda çalışanların ücretlerini ne şekilde aldıklarını, hanelerin geçimlerini 

hangi kaynaklardan sağladıklarını ve kendilerini gelir ve refah açısından 

toplumunun kalanına göre nerede gördüklerini sorduk.  

 
 

 
 
Çalışanların yarısı çalışması karşılığındaki ödeme, maaş veya ücretin tamamını bankadan 

aldığını belirtmiş. Üçte birlik bir kesim ise tamamını elden alıyor. Aşağıdaki grafikte 

görüldüğü gibi, farklı meslek gruplarının ödeme alma düzenleri birbirinden oldukça 

farklı. Devlet memurlarının tamamı banka üzerinden alırken, esnaf ve çiftçiler 

çoğunlukla elden para alıyorlar. Grafikte esas dikkat çekici olan özel sektör 

çalışanlarının ve işçilerin de bir kısmını elden para almaları ve işçilerin ancak yarısı 

ücretlerinin tamamını bankadan yani kayıtlı olarak alıyor olmaları. Çalışanların ne 

şekilde çalıştıkları da ödeme alma şekillerini etkiliyor.  
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Çalışanların tümünün maaş/ücretini banka üzerinden almadığı, banka hesabını ne amaçla 

kullandıklarına dair başka bir soruda da ortaya çıkıyor. Birden fazla amacın 

belirtilebildiği bu soruda çalışanların yüzde 56’sı banka hesabını maaş hesabı için 

kullandığını, yüzde 25 hesabı bulunmadığını belirtti. Çalışmayanların ise yüzde 

61’inin bankada hesabı bulunmuyor. 
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Her ne kadar bu noktaya kadar çalışmaya ve insanların kendilerinin veya aile bireylerinin 

çalışmalarından gelen gelire ve güvenceye odaklandıysak da, hane giderlerini 

karşılamak için insanların farklı kaynaklara başvurabileceklerinin düşünerek, 

araştırmada görüştüğümüz kişilere olası farklı maaş/ücret, gelir kaynağı ve destek 

şekillerini sıraladık ve kendi haneleri için geçerli olan tüm seçenekleri belirtmelerini 

istedik. Hanelerde çalışanlar maaşları/ücretleri ve emekli maaşları en önemli iki 

kalemi oluşturuyor ve bunları aileden gelen yardım takip ediyor.  

 

 
Kira geliri, faiz, döviz, borsa geliri gibi gelir kaynakları ile aileden gelen yardım, devletten 

sosyal yardım ve borçlar gibi destekler toplum genelinde nispeten daha az sayıda 

hanenin geçim kaynakları olmalarından dolayı önemsiz gibi görünseler de, hem 

Türkiye’deki yaklaşık 22 milyon hane üzerinden hesaplandığında toplamda önemli 

sayıda hane oluşturuyorlar, hem de farklı hanelerin nasıl geçindiklerine, giderlerini 

nasıl karşıladıklarına dair önemli ipuçları içeriyorlar. Örneğin aşağıdaki grafikten de 

anlaşılabileceği gibi, hanedeki kişi sayısı arttıkça, kalabalıklaştıkça desteklerin ve 

yardımların gider karşılamadaki payı artıyor ve kira, faiz gibi gelirlerin payı çok 

azalıyor. Benzer şekilde ekonomik sınıflardan üst gelir grubunda Türkiye 

ortalamasının oldukça üstünde kira geliri katkısı sözkonusuyken, altsınıf gruplara 

doğru bu tür gelirlerin payı azalıyor ve yardım ve desteklerin toplamdaki katkısı gözle 

görülüyor biçimde artıyor.  
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İnsanların geçimlerine dair ipucu veren diğer iki soru hem kendi gelirleriyle ilgili algılarını 

ortaya koydu, hem de daha önceki yıllarla karşılaştırma imkanı sunarak şu anki 

ekonomik durumla ilgili algıyı daha iyi anlamamızı sağladı.   

 

Toplumun yüzde 34’ü hane gelirinin iki yıl öncesine göre azaldığını, yüzde 28’i ise arttığını 

belirtiyor. Hane gelirinin azaldığını söyleyenlerde yıllar içinde bir azalma, gelir 

arttığını söyleyenlerde ise artış görülüyor.  

 

 
 

Genel makroekonomik veriler, Türkiye’de gelirlerin nominal olarak arttığını gösteriyor. 

Barometre ve diğer KONDA araştırmalarında da gelirlerdeki nominal artış net olarak 

görülebiliyor. Aşağıdaki tablodan da takip edilebileceği gibi hane gelirindeki artış 

yıllar içinde ivme göstermiş. Dolayısıyla iki yıl öncesine gelirin arttığına dair beyanlar 

ortalama olarak sadece algıyı değil, gerçek durumu da yansıtıyor. 

 

Araştırma - yıllar Ortalama hane geliri (TL) İki yıl öncesine göre fark (TL) 

2008 1125 - 

2010 1133 8 

2011 1265 140 

2012 1468 334 

2013 1679 414 

2014 1703 236 

2015 2144 466 

2016 2310 606 
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Ancak geçime dair diğer algı sorusu, nominal artışın zenginlik algısıyla paralel gitmediğini 

gösteriyor. Bu ayki araştırmada “Ülkemizdeki tüm insanları gelir ve refah 

bakımından 5 dilime/gruba ayırırsak, kendinizi hangi dilimde görüyorsunuz?” 

sorusuna cevaben yüzde 11’lik bir kesim kendilerini en yüksek iki dilim olan 4. ve 5. 

dilimde; yüzde 41’lik bir kesimse kendilerinin en düşük iki dilim olan 1. ve 2. 

dilimde gördükleri belirtti. Bu algı, gerçekten hangi gelir diliminde yer aldıkları ile 

birebir örtüşmese de daha alt gelir grupları kendilerini düşük dilimlerde, üst gelir 

grupları ise yüzden dilimlerde görmeye çok daha meyilliler.  

 

Gelir ve refah algısını önceki yıllarla karşılaştırdığımızda, kendini en düşük 2 dilimde 

görenlerin oranı yüzde 41’le, 2009 ekonomik krizinden kısa süre sonra Mart 

2010’de eriştiği yüzde 50’lik orana oldukça yaklaştığını ve ekonomik durumuyla 

ilgili kötümser  olan bu kümenin Şubat 2012’den bu yana kayda değer şekilde 

büyümüş olduğunu görebiliyoruz. 

 

Üstelik toplumdaki farklı gelir gruplarının ne kadar zengin veya fakir olduklarıyla ilgili algının 

yıllar içindeki değişimi endişe verici olarak nitelendirilebilecek bir bulguya işaret 

ediyor. En yüksek gelir grubu yıllar içinde kendini zengin olarak görmeye gittikçe 

daha fazla meylederken, alt gelir grupları biraz daha fakir hissetme eğilimdeler. 

Aşağıdaki grafikte en üst gelir grubunun zaman içinde kendini nasıl daha zengin 

hissettiği net olarak görülebiliyor.  
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Aylık hane geliri 

Algılanan gelir ve refah dilim  

(1-en düşük – 5-en yüksek) 
Haz 07 - Haz 16 

fark 
Haz’07 Mar’10 Şub'12 Haz’16 

300 TL ve altı 2,0 1,8 2,0 1,9 0,0 

301 - 700 TL 2,5 2,1 2,4 2,2 -0,3 

701 - 1200 TL 2,8 2,4 2,7 2,5 -0,3 

1201 - 2000 TL 3,0 2,7 2,9 2,7 -0,3 

2001 - 3000 TL 3,3 2,8 3,0 3,0 -0,4 

3001 TL ve üzeri 2,6 3,0 3,1 3,3 0,7 

Türkiye 2,6 2,4 2,7 2,6   

En zengin - en yoksul 

farkı 
0,60 1,22 1,08 1,34   

* Karşılaştırma Haziran 2007’den itibaren yapıldığı için o dönemde kullandığımız gelir grupları kullanılmış ve nominal 

değerleri farklı olan yeni gelir gruplarıyla karşılaştırılmıştır.  
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Ayrıca en üst gelir grubuyla en alt gelir grubunun ne kadar zengin hissettikleri arasındaki 

fark belirgin bir şekilde artmış. Diğer bir deyişle, zengin daha zengin hissederken, 

yoksul daha yoksul hisseder olmuş. Net olarak belirtmek gerekirse, yukarıdaki 

tabloda da görüldüğü gibi, Haziran 2007’de en alt gelir grubunun refah algısı 

ortalamada 2,0, en üst grubun ise 2,6 idi ve aradaki fark 0,60 puan idi. Mart 

2010’da sırasıyla 1,8 ve 2,4 puana gelen bu ortalamalar arasındaki fark 1,22 

puana yükselmiş ve zenginle ve fakir arasındaki algılanan fark artmıştı. 2009 

krizinden sonra 1,22 puan olan bu fark sonrasında, Şubat 2012’de biraz azalmış 

olsa da bu ayki ölçüme göre daha da fazla artarak 1,34 puana gelmiş durumda.  

 

2.3. İşsizlik ve İşsizlikte Geçim 

Ekonomik durumla ilgili bir diğer gösterge olarak işsizliği ele aldık. Görüştüğümüz kişiler 

arasından çalıştığını söyleyenlerin dörtte biri son bir yıl içerisinde işsiz kaldığını 

belirtiyor ve işçi ve çiftçiler en fazla işsiz kalmış olan iki meslek grubu. Aynı zamanda 

yarı zamanlı olarak veya günübirlikçi/yevmiyeli olarak çalışanların işsiz kalmış olma 

olasılıkları tam zamanlı çalışanlara göre çok daha yüksek.  

 

 
 
İnsanlara işsiz kaldıklarında geçimlerini nasıl sağladıklarını da sorduk ve soruyu işsiz 

kalmak gibi durumuyla karşılaşmayanlara ve çalışmayanlara da sorduğumuz için 

cevap vermeyenler oldukça yüksek oranda idi. En fazla verilen cevap ise “aile 

desteği ile” oldu. İşsiz kalınması durumunda işsizlik sigortası veya tazminat ile 

geçinilebileceğini belirtenler ise toplum genelinde ancak yüzde 5 oranında kaldı.  
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Çalışanlar arasında son bir yıl içinde işsiz kalmış olanlarla, işsiz kalmayıp bu soruya 

kalsaydı ne yapacağına yönelik daha soyut bir şekilde cevap verenler arasında 

oldukça çarpıcı bir fark görülüyor. Cevap vermeyenleri hesap dışında bıraktığımızda, 

işsiz kalmamış olanların yüzde 31’i önceki birikimleriyle, yüzde 13’ü ise işsizlik 

sigortası/tazminatla geçinebileceğini öngörmüş. Halbuki gerçekten işsiz kalmış 

olanların ancak yüzde 21’i birikimlerine, yüzde 3’ü işsizlik sigortasına güvenebilmiş. 

İşsiz kalıp da halen çalışmayanlar arasında ise bu oran daha da düşük. İşsiz kalıp ve 

hâlâ işsiz olanların çok büyük bir çoğunluğu geçimi için ailesine muhtaç durumda.   

 

 

2.4. Sosyal Yardım 

İnsanların geçim kaynaklarını ele alırken, devletin sağladığı sosyal yardımları da olası 

kaynaklardan biri olarak sorduk ve toplumun yüzde 3,8’ü sosyal yardımların 

hanenin geçim kaynaklarından biri olduğunu belirtti. Ancak hangi tür sosyal 

yardımların sözkonusu olduğunu ayrıntılı olarak sorduğumuzda, nüfusun yüzde 

10’una denk gelen, daha büyük bir kesim sosyal yardım aldığını belirtti. Yardım 

alanlar sırasıyla en çok çocuk/eğitim yardımı, yakacak biri ayni yardımları ve yaşlı 

maaşı alıyorlar. Şartlı sağlık yardımı, sakatlık yardımı, dul maaşı, hamilelik yardımı 

ise toplumun ancak yüzde 1’lik kesimleri alıyor.  
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Elbette oranların düşüklüğünden ve bunu yarattığı hata payından dolayı araştırmada elde 

ettiğimiz bulgular, gerçekte yardım alanların sayılarını tam olarak yansıtmıyor 

olabilir. Fakat 2013 yılı resmi sayıları ise karşılaştırıldığından yardım alanların 

sayılarını mertebe olarak oldukça yakın olduğunu görüyoruz ve araştırmadaki 

oranları kişi sayısına çevirdiğimizde oldukça dikkate değer kesimlerden 

bahsettiğimiz anlaşılıyor.  

 

Sosyal yardım türü 

SGK 2013  

Yardım alan kişi 

sayısı 

KONDA Haziran’16  

Hesaplanmış kişi 

sayısı  

Sosyal yardım türü 

Şartlı eğitim yardımı 2.409.885 2.088.000 
Çocuk yardımı / 

eğitim yardımı 

Yakacak yardımı 2.106.015 1.740.000 
Yakacak, gıda gibi 

aynı yardımlar 

Şartlı sağlık yardımı 995.265 638.000 Şartlı sağlık yardımı 

Yaşlılık aylığı 690.071 1.160.000 Yaşlı maaşı 

Engelli maaşı 579.703 580.000 Sakatık yardımı 

Dul yardımı 288.696 580.000 Dul maaşı 

 

Kamuoyundaki bazı tartışmalarda kimileri sosyal yardımlarla iktidar partisine oy vermek 

arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirtir ve Ak Parti seçmenlerinin temel oy 

verme motivasyonunun “makarna-kömür” şekilde kaba bir tabirle ifade ettikleri 

yardımlar olduğunu savunur.  
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Sosyal yardım alanların parti tercihlerini yukarıdaki grafikte incelediğimizde yardım 

alanların tüm partilere oy veren seçmenlerden oluştuğunu görüyoruz. Yardım ve 

parti tercihi arasındaki ilişkiyi savunanları destekler şekilde yardım alanlar arasında 

Ak Parti’ye oy verenlerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu, bu tür bir 

ilişkiden söz edilebileceğini görüyoruz. Ancak Ak Partili’ler yardım alanların 

yarısından azını oluşturuyor, her parti seçmeninden yardım alan bulunuyor ve 

yardım alan HDP’lilerin oranı da Türkiye ortalamasının üzerinde. Nitekim her bir 

parti seçmeni içinde yardım alanların oranlarına göre Ak Partili’lerin yüzde  yüzde 

18’i, HDP’lilerin ise yüzde 22 ile daha yüksek bir oranı devletten sosyal yardım 

alıyor. 

 

 
 
İktidar partisi ile yardımlar arasındaki ilişkiye dair bir diğer soruda, görüştüğümüz kişilere 

iktidarın değişmesi durumunda yardımların nasıl etkileneceğini düşündüklerini 

sorduk. Sosyal yardım alanların yüzde 38’i eğer iktidar değişirse bu desteklerin 

azalacağı endişesi taşıyor.  
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2.5. Borçlanma 

Araştırmada insanların geçinmesinde borçlanmanın payını anlamak, toplumda kimlerin 

borç almaya daha meyilli olduğunu anlamak amacıyla, kredi kartı sahipliği ve 

borcunu ve bankaya veya tanıdıklara elde borcu ele aldık. 

 
 
Yetişkin nüfusun yarısından fazlasının kredi kartı bulmuyor. Kredi kartı bulunanların da 

yarısının bir adet kartı bulunuyor ve 2den fazla kart sahibi olmak toplum genelinde 

yaygın değil. Kredi kartı olanların ortalama borcu, yani “Kredi kartı borcunuz var mı? 

Var ise ne kadar?” sorusuna verilen cevapların ortalaması 9.469 Türk Lirası. 

İnsanların sahip oldukları kart sayısı arttıkça da bu borç katlanarak artıyor.  
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Borç miktarlarını anlamlandırabilmek, bu miktarların kart sahiplerin açısından ne kadar 

önemli bir miktar olduğunu incelemek gerekiyor. Bunun için ilk olarak bu borçların 

haneye giren aylık gelirle ve kişi başı gelirle aşağıdaki tabloda olduğu gibi 

karşılaştıracak olursak, ortalamada kart borcunun hane gelirinin 3,4 katı olduğunu 

görüyoruz. Bir kart sahibi olanlarda bu oran 2,3 ve iki kart sahibi olanlarda 1,7 ve 4 

kart sahibi olanlar ve borcu gelirin 8,3 olanların ortalamayı yükselttiğini tespit etmek 

mümkün. Dört kart sahibi olan ve ortalamada oldukça kontrolsüz şekilde borçlu 

olarak nitelendirebileceğimiz kümeyi değerlendirme dışında bıraksak dahi kredi 

kartların insanlar için önemli bir borçlanma kalemi olduğunu belirtebiliriz.   

 

Kaç tane kredi kartı 

var? 

Kredi kartı 

borcu (TL) 

Aylık hane 

geliri (TL) 

Kişi başı gelir 

(TL) 

Borcun hane gelirine 

oranı 

4+ kart        28.392           3.424          1.327               8,3    

3 kart        11.696           3.507          1.048               3,3    

2 kart          6.423           3.678          1.224               1,7    

1 kart          5.891           2.606              844               2,3    

Kredi kartı olanlar          9.469           2.746              871               3,4    
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Tema kapsamında insanların parasal kaygılarını anlamak için sorduğumuz sorular arasında 

kredi kartı minimum ödemesi yapmak konusunda kaygı duyup duymadıkları sorduk. 

Kredi kartı sahibi olanlar minimum ödemesini yapamama kaygısı konusunda tam 

orta noktada duruyorlar ve bu kaygı kart sayısıyla beraber artıyor. 

 

 
 

Kredi kartı dışından toplumun üçte birinin bankaya kredi borcu ve yine üçte birinin elden, 

aile, arkadaş, işyerinden alıp ödemekte olduğunu borcu bulunuyor. İki durumda da 

bu borç en çok ev, araba ve daha çarpıcı bir şekilde, borç kapamak için alınmış.  

 

<< Hiç kaygılı değilim                       Çok kaygılıyım>> 



 

KONDA HAZİRAN BAROMETRESİ’16           BORÇLANMA, GÜVENCESİZLİK VE EKONOMİK KAYGILAR              24 

 
Borçlanmayı özetleyecek ve kişi sayıları olarak ifade edecek olursak toplumda 

borçlanmanın boyutu çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. 18 milyon kişinin 

bankaya kredi borcu, 14 milyon kişinin elden, 12 milyon kişinin kredi kartına borcu 

bulunuyor ve 10 milyon kişi son bir yıl içinde borç ödemekte zorlandığını, 2,5 milyon 

kişi işsiz kalınca borçlanmak durumunda kaldığını belirtiyor.  
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2.6. Parasal Kaygılar 

Araştırmada insanlara borcu olup olmadığı, işsiz kalıp kalmadığı, yardım alıp almadığı gibi 

somut verilerin yanısıra refah seviyesi gibi daha algılarını ölçmeye yönelik sorular 

sorduk ve bir grup soru parasal konularda ne kadar kaygı duyduklarına dairdi. Bir 

sonraki sayfada 2014 verileriyle karşılaştırmalı olarak gösterilen bu kaygıları 

özetleyecek olursak, toplumun yüzde 28 ila 45’i kredi kartı minimumu, ev-araba 

taksidi, mutfak giderleri gibi ödemeleri yapmak, sağlık giderlerini karşılamak ve 

genel olarak hayat standardını korumak gibi konularda kısmen de olsa, çok da olsa 

kaygı duyuyor.  
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2014’e kıyasla bu kaygıları duyanlar artmış gibi görünse de sahada kullanılan ölçeğin farklı 

olmasından ve “çok kaygılıyım” cevabını tercih edenlerin tüm sorularda artmış 

olmasında dolayı, parasal kaygıların son iki yıl içinde azaldığını iddia etmek zor 

görünüyor.  

 

Bu parasal kaygılar beraber hareket ediyor ve genelde insanların biri konusunda kaygısı 

arttıkça diğerleri konusunda da kaygıları artıyor ve sorular bir araya getirilerek çok 

güçlü bir faktör oluşturulabiliyor. Bu parasal kaygı faktörünü, insanların kendi 

parasal durumlarının ve durumlarıyla ilgili algılarının nasıl etkilediğini 

incelediğimizde önemli bir bulguyla karşılaşıyoruz: İnsanların kaygı duymaları 

gerçekte maddi durumlarının nasıl olduğundan çok, maddi durumlarını ve 

ekonomiyi nasıl gördükleriyle yani algılarıyla ve moralleriyle daha yakında ilişkili.  

 

  

  << Hiç kaygılı değil                     Çok kaygılı>> 
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Yukarıdaki iki grafiğin ilki insanların somut parasal durumlarına dair göstergelerle kaygıları 

arasındaki ilişkiyi, ikincisi ise parasal durumlarını nasıl algıladıklarına dair 

göstergelerle kaygılar arasındaki ilişkiyi gösteriyor. İlk grafikte en üst gelir 

seviyesindekilerle en alt seviyedekiler arasındaki kaygı farkı 1,4 puanken, refah 

olarak en yüksek dilime konumlayanlarla en düşük dilime konumlayanlar arasındaki 

fark 1,7 puan. Bu fark geçen ay geçinmesine dair “ödemeleri yapamadım, borca 

girdim” diyerek en fazla zorlandığını belirtenlerle, “kenara para koyabilenler” 

arasında 2,4 puana kadar çıkıyor.  

  

<< Hiç kaygılı değil                       Çok kaygılı>> 

Kendi hayatında 

ekonomik zorluk 

Türkiye’de 

ekonomik kriz 
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Güncel siyasetle ilgili konulardaki kaygılarla ekonomik konulardaki kaygılar oldukça 

yakından ilişkili ve beraber hareket ediyor. Güncel siyasete dair sorduğumuz dört 

konunun hepsinde, insanlar “daha çok kaygılanıyorum” cevabı vermeye meylettikçe, 

aynı zamanda ekonomik konulardaki kaygıları da artma eğilimde.  Örneğin grafiğin 

en üstündeki bara göre Binali Yıldırım’ın Başbakan olmasından dolayı “daha çok 

kaygılanıyorum” diyenlerin ekonomik kaygıları ortalamada 3,8 ile oldukça yüksek. 

Buna karşı Başbakan olmasından dolayı “daha az kaygılanıyorum” diyenlerin 

ekonomik kaygılardaki ortalaması 2,5 ile oldukça daha düşük.  

 

 

<< Hiç kaygılı değil                                            Çok kaygılı>> 
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2.7. Değerlendirme 

 

Doç. Dr. Ümit Akçay 

Yasemin Yılmaz, CUNY Sosyoloji doktora öğrencisi 

 

2.7.1 Neden Borçlanma Teması? 

Borçlanma ve ekonomik güvencesizlik, 2000’li yıllarda gelişmekte olan ülke ekonomilerine 

bakıldığında iki temel eğilim olarak görülecektir. Borçlanma pratiklerinde yeni olan hane 

halkı borcunun milli gelire oranındaki muazzam artıştır. Bu artış, genel olarak, gündelik 

ekonomik faaliyetlerin giderek daha fazla bir kısmının finans sisteminin kapsama alanına 

girmesi olarak tanımlanan finansallaşma sürecinin bir parçası olarak görülebilir. Türkiye 

ekonomisi açısından bunun anlamı, gerek dış borcun giderek daha büyük kısmının firma 

borçluluğu haline gelmesi, gerekse bireysel borçlanmanın hızla artmasıdır.  

 

Ekonomik güvencesizlik ise, işten atılma riskinin minimumda olduğu, atılma durumunda 

ise çalışanın belli hak ve güvencelere sahip olduğu tam zamanlı ve kadrolu işlerin dışında 

kalan çalışma biçimlerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Türkiye’de çalışma hayatındaki 

güvencesizlik 2003’te yapılan yasal düzenlemeler sonrasında hızla artmaktadır. Kısmi 

süreli, sözleşmeli, sosyal güvenlik sistemi dışında yer alan ya da kayıt dışı alanda bulunan 

işler ve taşeron tipi alt sözleşme ilişkileriyle iş yaptırma usulleri, tam zamanlı ve kadrolu 

işlerin yerini almaktadır.  

 

Bu iki gelişmeyi, Türkiye ekonomisinin 2000’li yıllarındaki ana eğilimlerle ilişkilendirirsek 

tablo biraz daha netleşecektir. Bunlardan ilki çalışanların gelirinin milli gelirden aldığı payın 

azalmasıdır. ILO verilerine göre bu pay 1999 yılında yüzde 52.2 iken 2011 yılında bu oran 

yüzde 29,7’ye gerilemiştir.2 Buna ek olarak 1995-2012 yılları arasında yükselen 

ekonomilerde emeğin milli gelirdeki payının en hızlı azaldığı ülke Türkiye olmuştur. 3 

 

Buna rağmen uygulanan iki telafi mekanizması, geniş kesimlerin 2000’lerde uygulanan 

ekonomi politikalarının yaratacağı potansiyel hoşnutsuzlukların törpülenmesinde etkili 

olmuştur. Bunlardan ilki sosyal yardımlardır. Sıklıkla gündeme gelen sosyal yardımlar 

konusunu ekonomik veriler açısından değerlendirdiğimizde, yardımların GSYİH’ye oranının 

2002’de yüzde 0,50’den 2015’te yüzde 1,33’e çıktığını görmekteyiz.4  

 

Sosyal yardımlar kadar gündeme gelmeyen ancak en az ilki kadar önemli olan ikinci telafi 

mekanizması ise bireysel borçlanma olanaklarının artmasıdır.  Buna göre bireysel borçların 

GSYİH’ye oranına baktığımızda 2003’te yüzde 3,0 iken 2013’te yüzde 23,8’e çıktığını 

görebiliriz.5 Güncel verilere baktığımızda, bireysel borçlanmanın yaratacağı risklerden 

kaçınmak kredi genişlemesinin yavaşlatılması amacıyla uygulanan makro ihtiyati önlemlere 

                                                      
2 ILO veri tabanı, Labour income share in Gross Domestic Product (GDP) erişim:  http://goo.gl/BTmpW9  
3 OECD, Labour Share in G20 Economies, s. 6 
4 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2015) İdari Faaliyet Raporu, s. 117. 
5 BSB, AKP’li Yıllarda Emeğin Durumu, Ankara: Yordam Yayınları, s. 169. 

http://goo.gl/BTmpW9


 

KONDA HAZİRAN BAROMETRESİ’16           BORÇLANMA, GÜVENCESİZLİK VE EKONOMİK KAYGILAR              30 

karşın, hane halkı yükümlülüklerinin varlıklarına oranının yüzde 50’ye yakın olduğu 

görülmektedir.6 

 

Kısacası, bu iki telafi mekanizmasından ilki olan sosyal yardımlar 2000’li yıllarda yaklaşık 3 

kat artarken, benzer bir dönemde ikinci mekanizma olan bireysel borçlanma, yaklaşık 8 kat 

artmıştır. Bu anlamıyla bireysel borçlanma artışı, bir yandan insanların gelirleri artmasa da 

harcama kapasitelerini artırarak göreli refah etkisi yaratmaktadır. Diğer yandan da kişilerin 

bireysel kaderlerini, ekonominin genel gidişatına ve özellikle de borçluları yakından 

ilgilendiren faiz oranları ya da döviz kuru gibi değişkenlere daha duyarlı kılmaktadır. 

 

Özetle, 2000’li yıllarda nüfusun büyük kesimini oluşturan çalışanların milli gelirden aldığı 

pay azalırken, sosyal yardımlar ve daha da önemlisi, bireysel borçlanma olanaklarının 

geliştirilmesi sayesinde bu kayıp telafi edilebilmiştir.  

 

Son olarak 2015’ten itibaren ekonomik büyüme içerisinde hane halkı harcamalarının 

giderek daha büyük yer kaplamaya başlaması, bu harcamaların da borçlanmaya dayanarak 

gerçekleşmesi, hane halkı borçlanmasındaki gelişmeleri takip etmeyi daha önemli hale 

getirmiştir. 

 

Haziran’16 Barometresi’nde yer alan bulgular, bireysel borçlanma ve ekonomik 

güvencesizliğin Türkiye’deki güncel durumuna ilişkin verileri ortaya koymaktadır. Bu iki ana 

eğilimin temel sonucu ise ekonomik kaygıların artması ve buna bağlı olarak da siyasal 

istikrar talebinin artmasıdır. Bu durumda ekonomik gelişmelerin olumsuzlaşması 

durumunda dahi seçmen davranışını üç nedenle mevcut iktidar partisini desteklemek 

şeklinde gerçekleşebilir. İlki, AK Parti hükümetinin geçmiş ekonomi performansına 

(özellikle 2000’lerin ilk yarısına) dair yerleşmiş olan pozitif hafızadır. İkincisi ciddi bir iktidar 

alternatifinin eksikliği, üçüncüsü de borçluluğun ve güvencesizliğin kıskacındaki kesimler 

için siyasi istikrarın ekonomik istikrar için önkoşul olarak görülmesidir. 

 

2.7.2 Kim, Nasıl, Ne Kadar Borçlu? 

Bahsedildiği gibi, hane halkı borçlanması ücretlerin ekonomideki payının düşmesine 

rağmen hanenin refah seviyesini korumasındaki ana araçlardan biri olmuştur. Araştırma 

bulgularını bu açıdan değerlendirdiğimizde de, hem borçluluk seviyesinde hem de 

borçlanma yöntemlerinde mesleklere ve temel demografilere göre önemli farklar 

görmekteyiz.  

 

Sektörel olarak bakıldığı zaman küçük esnafın, çiftçinin ve işçinin durumunun hiç de parlak 

olmadığını görüyoruz. Borç alma ve almama oranlarına baktığımız zaman, çalışma 

hayatının bir şekilde içinde olan kesimlerinin neredeyse hepsinde bireylerin yarısından 

fazlasının ya banka kredisiyle, ya kredi kartıyla, ya da elden borçlanmış olduklarını 

görüyoruz.  

  

                                                      
6 TCMB, (2016) Finansal İstikrar Raporu, Sayı 22, s. 17. 
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TABLO 1: MESLEK GRUPLARINA GÖRE BORÇ ALMIŞ-ALMAMIŞ 

Meslek / Çalışma Durumu Borç almış (%) Borç almamış (%) Toplam (%) 

Devlet memuru 55 45 100 

Özel sektör 52 48 100 

İşçi 48 52 100 

Esnaf 56 44 100 

Tüccar / iş adamı 53 47 100 

Serbest meslek sahibi 42 58 100 

Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 52 48 100 

Çalışıyor, diğer 54 46 100 

Emekli 34 66 100 

Ev kadını 29 71 100 

Öğrenci 19 81 100 

İşsiz 36 64 100 

Çalışamaz halde 25 75 100 

Türkiye 39 61 100 

 

Yukarıdaki tabloya baktığımızda en çok borçlanan kesimler memurlar ve esnaflar gibi 

görünürken, aldıkları borçların hanenin yıllık gelirleri oranlarına baktığımız zaman başka bir 

resimle karşılaşıyoruz. Bu noktada memurların büyük bir grubunun borçlanmış olmasının 

tehlikeli bir seviyede olmadığını, daha ziyade sabit ve güvenilir gelirin bir uzantısı olarak 

geliştiğini düşünebiliriz. Anket formunda sorduğumuz borç miktarı sorusunun meslek 

gruplarına göre ortalamasını aldığımız ve bu borç miktarını hanenin yıllık gelirine 

oranladığımız zaman karşımıza şu tablo çıkıyor.  

 

TABLO 2: MESLEKLER VE BORCUN GELİR İÇİNDEKİ PAYI 

Meslek / Çalışma 

Durumu 
Ortalama Yıllık Gelir 

Ortalama Kredi 

Kartı Borcu 

Toplam Borcun Yıllık 

Gelir İçindeki 

Yüzdesi 

Devlet memuru 48137 10141 %21 

Özel sektör 42892 8972 %21 

İşçi 25398 7912 %31 

Esnaf 32566 16681 %51 

Tüccar / iş adamı 89287 8500 %10 

Serbest meslek sahibi 55553 6371 %11 

Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 24907 7529 %30 

Çalışıyor, diğer 25645 12482 %49 

Emekli 27192 8787 %32 

Ev kadını 21920 9061 %41 

Öğrenci 33183 3587 %11 

İşsiz 20020 1875 %9 

 



 

KONDA HAZİRAN BAROMETRESİ’16           BORÇLANMA, GÜVENCESİZLİK VE EKONOMİK KAYGILAR              32 

Bu şekilde bakıldığında memurun borçlanması yıllık gelirinin yüzde 20’siyken, bu oran çiftçi 

ve işçi için yüzde 30’ları, esnaf için ise yüzde 50’yi buluyor. Bu kesimlerin çalışma 

hayatındaki güvencesizlik bu borçluluk oranları ile beraber ele alındığı zaman, toplumun 

orta ve orta alt sınıfının önemli bir bölümünün elinin kolunun bağlandığı, muazzam bir 

öngörülemezlik içinde yaşadıkları bir tablo görüyoruz. Bu belirsizlik, güvencesizlik ve 

borçluluk ortamında bireylerin siyasi tercihlerinin siyasi istikrar talebine yönelmesi gayet 

olağan.  

 

TABLO 3: ÇALIŞMA DURUMUNA GÖRE BORÇ/GELİR ORANLARI 

Çalışma durumunu 

hangisi daha iyi tarif 

ediyor? 

Ortalama Kart 

Borcu 

Aylık ortalama 

gelir 

Yıllık Ortalama 

Gelir 

Kredi Kartı 

Borcu/Yıllık 

Gelir Oranı 

Tam zamanlı sözleşmeli 12026 2888 34658 %35 

Tam zamanlı kadrolu 11026 3433 41196 %27 

Yarı zamanlı çalışan 12610 2602 31221 %40 

Günübirlikçi  / Yevmiyeli  4829 1809 21710 %22 

Parça başı iş yapıyor 4425 2123 25472 %17 

İşsiz/İş arıyor 1446 1619 19430 %7 

Çalışmıyor 6865 2026 24318 %28 

Cevap yok 14591 2794 33529 %44 

Türkiye 9469 2422 29064 %33 

 

Benzer bir tabloyu bireylerin çalışma durumlarına göre yıllık hane gelirlerine ve kredi kartı 

borcu miktarlarına baktığımızda da görüyoruz. Bu tabloyu incelemeden önce dikkat 

edilmesi gereken nokta, sorunun kredi kartı borcu şeklinde sorulduğu ve dolasıyla bireyin 

çalışma durumuna, kredi skoruna doğrudan bağlı olduğudur. Zaten, aşağıda da görüldüğü 

üzere daha yerleşik düzenlerde çalışanlar daha borçlu. Fakat bu tablodaki en önemli 

nokta, en borçlu iki grubun yarı zamanlı ve tam zamanlı ama sözleşmeli çalışanlar olması. 

Bu bulgunun iki anlamı var: birincisi, bu veri bize, güvencesizlik ile borçlanmanın birbirini 

besleyen süreçler olduğunu göstermektedir. İkincisi ise, geliri ve iş durumu belirsiz bu 

grubun ihtiyaçlarını ve giderlerini büyük ölçüde borçlanarak karşıladığı fikrini 

güçlendirmesidir. Yukarıda anlatıldığı gibi, çalışan nüfusun neredeyse yüzde 70’i mütemadi 

bir iş değiştirme ve iş arama döngüsü içinde yaşıyor (tam zamanlı ve kadrolu çalışanlar 

çalışan nüfusun sadece yüzde 32’sini oluşturuyor). Yarı zamanlı ve tam zamanlı sözleşmeli 

çalışanlar ise çalışan nüfusun yüzde 42’sini oluşturuyorlar. Yani, çalışan nüfusun yarısına 

yakını hayatını borçlanarak finanse ediyor gibi gözüküyor.  

 

2.7.3 Eğitim ve Çalışma Şartlarına Göre Farklılaşan Borçlanma Pratikleri  

Borçlanma konusunda araştırmanın bir diğer bulgusu da, eğitim seviyelerine göre bireylerin 

kime borçlandığının değiştiğidir. Beklendiği gibi, düzenli gelir gösterebilen, geliri bankaya 

yatırılan devlet ya da özel sektör çalışanı banka ve kredi kartı yoluyla borçlanırken, kredi 

skoru düşük, geliri belirsiz ve düzensiz olan, çoğu zaman yarı zamanlı, parça başı ya da 

yevmiyeli çalışan işçi ve çiftçi elden akrabaya, eş-dost ve arkadaşa borçlanmaktadır. 

Örneğin, lise altı eğitimlilerde kredi kartı borcu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 17 iken, 
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üniversite mezunları için bu oran yüzde 37’ye çıkmaktadır. Benzer şekilde, banka kredisi 

borcu olanlar lise ve lise altı eğitimi olanların yüzde 30’undan azını oluştururken, bu oran 

üniversite mezunları arasında yüzde 40’tır. Elden borçlanmada ise tam tersi bir durum 

görülmektedir. Lise altı eğitimi olanların neredeyse yüzde 30’u eş-dost, akrabaya borçlu 

olduklarını belirtirken, üniversite mezunları için bu oran yüzde 20’nin altındadır.  

 

TABLO 4: EĞİTİM DURUMU ve BORÇLANMA BİÇİMİ 

    Eğitim durumu 

  
Lise altı Lise Üniversite Türkiye 

Kredi Kartı Borcu 

Var %17,2 %26,2 %36,7 %22,8 

Yok %82,8 %73,8 %63,3 %77,2 

Toplam %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 
      

Banka Kredisi 

Borcu 

Var %28,1 %30,4 %40,7 %30,6 

Yok %71,9 %69,6 %59,3 %69,4 

Toplam %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 
      

Elden Borç 

Var %27,0 %22,0 %19,6 %24,4 

Yok %73,0 %78,0 %80,4 %75,6 

Toplam %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 

 

Buradaki bir diğer bulgu da, düzenli geliri, eğitim seviyesi yüksek olan özel sektör 

çalışanlarının, memurların daha uzun süreli borçlandıklarıdır. Devlet memurlarının dörtte 

birinden fazlası, tam zamanlı kadroluların beşte biri ve yine kendisini en üst gelir diliminde 

görenlerin beşte biri ev almak için borçlandıklarını ifade ediyorlar. Bu oran Türkiye geneli 

için ise yüzde 10’un altında. Buna karşılık, iş için borç alma Türkiye genelinde yüzde 5’in 

altında iken, esnafların yüzde 15’i iş için şu an banka kredisi ödemeye devam ettiklerini 

belirtmekte. Bu da şu anlama geliyor, düzenli gelir ve iş güvencesi, kişileri uzun vadeli borç 

almaya teşvik etmektedir. Bu anlamda Türkiye’de de geliştirilmeye çalışılan finansal 

derinleşme faaliyetleri için iş güvenliği önemli bir önkoşuldur.   

 

Buna karşılık, yukarıda anlatılan bir borç sarmalı içinde yaşadığını düşündüğümüz kesim 

için ise durum oldukça farklı. Bize bu insanların sürekli bir borçlanma ile hayatlarını 

sürdürdüklerini düşündüren en önemli bulgu, borç kapatmak için borç aldığını belirtenlerin 

oranının çok yüksek olmasıdır. Mesela işçilerin neredeyse dörtte biri borç kapatmak için 

yeniden borca girdiklerini belirtmektedir. Bu da bize, borçlanmanın bir sarmal olarak 

devam ettiğini göstermekte ve belirli kesimler üzerinde yoğunlaştığını ifade etmektedir. 

 

2.7.4 Ailenin Yapı Taşı: Evlilik, Tüketim ve Borçlanma 

Yukarıda çeşitli meslek grupları, çalışma durumları üzerinden anlatılan borçlanma ve 

belirsizlik durumu kendisini bir de aile kurumunda da belirgin bir şekilde göstermektedir. 

Bakıldığı zaman, sözlü, nişanlı ve evlilerin, evlilik sürecine adım atarken başlayan borca 

girme hallerinin, ev almak, çocukların eğitim masraflarını karşılamak gibi uzun vadeli 

borçlanmaya döndüğünü görüyoruz.  
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Her tür borçlanma için baktığımızda (kredi kartı, banka kredisi, elden) sözlü ve nişanlıların 

diğer tüm gruplara kıyasla daha büyük bir bölümü şu an bir tür borçları olduğunu belirtiyor. 

Bu grubun neredeyse yarısı herhangi bir şekilde borcu olduğunu belirtirken, onları en 

yakından takip eden grup yüzde 43 ile evliler. Bunun yanı sıra, sözlü-nişanlıların üçte biri 

kredi kartı borcu olduğunu belirtirken, bu oran evliler ve boşanmış olanlar için dörtte bire 

iniyor. 

 

Borcun alınma sebepleri ise yine aile kurmanın temel öğelerinde yoğunlaşıyor. Her 10 evli 

çiftten biri ev almak için borç aldığını belirtiyor. Aynı şekilde, sözlü ve nişanlıların yüzde 

10’u ise evlilik için kredi veya borç aldıklarını belirtiyorlar.  

 

Bütün bu veriler, rapor boyunca anlatılan yüksek borçlanma oranları ve güvencesiz çalışma 

koşulları ile birleşince, borç rejiminin aile kurumu üzerinde de önemli bir baskı 

oluşturduğunu söyleyebiliriz. Çiftler, beraberliklerinin en başından borçlanmaya 

sürüklenirken, içine girilen bu belirsizlik ile alınan riskin aile kurumu üzerinde başlı başına 

bir baskı oluşturduğunu rahatlıkla düşünebiliriz. Evlilik süreci ile beraber gelişen bu 

borçlanma çiftlerin aile kurumundan çıkış opsiyonlarını azaltarak ya da zorlaştırarak bir 

yerde geleneksel aile yapısını koruma görevi de görmektedir.  

 

Sonuç olarak, bu tablo bize Türkiye’de geniş toplum kesimlerinin hayatını hem bir 

belirsizlik-güvencesizlik hem de borç ödeme baskısı altında geçirdiğini gösteriyor. Bir 

yandan bu iki faktör insanları siyasi istikrar talebine yönlendirip, iktidara rahat ve 

öngörülebilir bir ömür vadederken, unutulmaması gereken diğer faktör, bu kabın basıncının 

giderek yükseldiğidir. Siyasi istikrarı tehlikeye atacak kitlesel hareketlerin ve kaymaların 

yaşanması şu şartlarda her ne kadar düşük bir ihtimal gibi gözükse de, bu tablo bireylerin 

kendi hayatları için olduğu kadar, ülke siyaseti ve gidişatı için de önemli bir öngörülemezlik 

payı da içermektedir.  
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3. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ    

 

3.1. Araştırmanın Genel Tanımı 

 

Bu raporun dayanağı olan araştırmalar, KONDA Barometresi aboneleri için, KONDA 

Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

Araştırmanın saha çalışması 4-5 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, 

Türkiye’deki 18 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki 

siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini yansıtmaktadır. 

 

Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin 

tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve izlemek için tasarlanmış ve 

uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 

1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,3’dür. 

 

3.2. Örneklem 

 

Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin 

nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2016 Genel seçimlerinin 

mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak hazırlanmıştır.  

 

Yerleşim yerleri önce kır/kent/metropol olarak ayrıştırılmış ve 12 bölge esas alınarak 

örneklem tespit edilmiştir.  

 

Araştırma kapsamında, 29 ilin merkez dahil 103 ilçesine bağlı 152 mahalle ve köyünde 

2666 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülmüştür. 

 

Gidilen il 29 

Gidilen ilçe 103 

Gidilen mahalle/köy 152 

Görüşülen denek 2666 

 

Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır. 

 

Yaş grubu Kadın Erkek 

18-28 yaş 3 denek 3 denek 

29-44 yaş 3 denek 3 denek 

44 yaş ve üstü 3 denek 3 denek 
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 Düzey 1 (12 bölge) Gidilen iller 

1 İstanbul İstanbul 

2 Batı Marmara  Balıkesir, Edirne 

3 Ege  Denizli, İzmir, Kütahya, Uşak 

4 Doğu Marmara  Bursa, Eskişehir, Kocaeli 

5 Batı Anadolu  Ankara, Konya  

6 Akdeniz  Adana, Antalya, Hatay, Mersin   

7 Orta Anadolu  Kayseri, Sivas       

8 Batı Karadeniz  Samsun, Tokat 

9 Doğu Karadeniz Giresun, Trabzon 

10 Kuzeydoğu Anadolu Erzincan, Elazığ 

11 Ortadoğu Anadolu  Malatya, Van 

12 Güneydoğu Anadolu  Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa 

 

Görüşülen deneklerin bölgelere ve yerleşim yerleri türüne göre dağılımı aşağıdaki 

tablodadır.  

 

 Anketin yapıldığı bölge Kır Kent Metropol Toplam 

1 İstanbul 
  

% 21,2 % 21,2 

2 Batı Marmara 
 

% 4,8 
 

% 4,8 

3 Ege % 0,7 % 9,3 % 5,9 % 15,9 

4 Doğu Marmara 
 

% 4,1 % 6,7 % 10,8 

5 Batı Anadolu 
 

% 2,0 % 7,8 % 9,8 

6 Akdeniz 
 

% 6,2 % 7,1 % 13,2 

7 Orta Anadolu % 0,7 % 2,7 % 0,7 % 4,1 

8 Batı Karadeniz % 0,7 % 3,3 
 

% 4,0 

9 Doğu Karadeniz % 0,5 % 1,4 % 0,7 % 2,5 

10 Kuzeydoğu Anadolu % 0,7 % 0,7 
 

% 1,4 

11 Ortadoğu Anadolu % 0,7 % 1,4 % 0,7 % 2,7 

12 Güneydoğu Anadolu 
 

% 6,3 % 3,3 % 9,6 

 Toplam % 3,9 % 42,1 % 54,0 % 100,0 
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4. TÜM CEVAP DAĞILIMLARI  

 

4.1. Deneklerin Profili 

Cinsiyet Yüzde 

Kadın 48,5 

Erkek 51,5 

Toplam 100 
 

 

 

Yaş Yüzde 

18 - 28 yaş 24,6 

29 - 43 yaş 34,4 

44+ yaş 41 

Toplam 100 
 

 

 

Eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 5,6 

Diplomasız okur 1,8 

İlkokul mezunu 30,9 

İlköğretim / Ortaokul mezunu 17,9 

Lise mezunu 28,8 

Üniversite mezunu 13,8 

Yüksek lisans / Doktora 1,2 

Toplam 100 
 

 

Hane kişi sayısı Yüzde 

1 - 2 kişi 19,2 

3 - 5 kişi 64,6 

6 - 8 kişi 13,3 

9 ve daha fazla kişi 2,8 

Toplam 100 
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Medeni durum Yüzde 

Bekar 22,3 

Sözlü/Nişanlı 2 

Evli 70,1 

Dul 4,4 

Boşanmış 1,2 

Toplam 100 
 

 

Hayat tarzı kümesi Yüzde 

Modern 26,5 

Geleneksel muhafazakâr 45,1 

Dindar muhafazakâr 28,3 

Toplam 100 
 

 

Çalışma durumu Yüzde 

Devlet memuru 4,8 

Özel sektör 8,8 

İşçi 9,8 

Esnaf 7,5 

Tüccar / iş adamı 0,6 

Serbest meslek sahibi 2,1 

Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 3,5 

Çalışıyor, diğer 5,2 

Emekli 13,8 

Ev kadını 30 

Öğrenci 8 

İşsiz 4,1 

Çalışamaz halde 1,8 

Toplam 100 
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Örtünme durumu Yüzde 

Örtünmüyor 29,6 

Başörtüsü 47 

Türban 9,1 

Çarşaf 0,8 

Bekar erkek 13,4 

Toplam 100 

 

 

Etnik köken Yüzde 

Türk 79,2 

Kürt 14,6 

Zaza 0,9 

Arap 2,9 

Diğer 2,3 

Toplam 100 
 

Din / mezhep Yüzde 

Sünni Müslüman 91,2 

Alevi Müslüman 5,5 

Diğer 3,3 

Toplam 100 

 

 

Dindarlık Yüzde 

İnançsız 2,6 

İnançlı 23,1 

Dindar 60 

Sofu 14,3 

Toplam 100 
 

  



 

KONDA HAZİRAN BAROMETRESİ’16           BORÇLANMA, GÜVENCESİZLİK VE EKONOMİK KAYGILAR              40 

 

Haber seyrettiği TV kanalı Yüzde 

Fox TV 21,8 

ATV 15,4 

TRT 11,5 

Kanal D 8,2 

A Haber 6,9 

Show TV 4,1 

Star 4 

Kanal 7 2,8 

IMC TV 2,7 

CNN Turk 2,6 

NTV 2,6 

Halk TV 2,2 

Haberturk 1,6 

Diğer kanallar 1,7 

Yerel kanallar 5,5 

Toplam 100 

 

Aylık hane geliri  Yüzde 

700 TL ve altı 5,4 

701 - 1200 TL 13 

1201 - 2000 TL 40,6 

2001 - 3000 TL 20,7 

3001 - 5000 TL 15,7 

5001 TL ve üstü 4,6 

Toplam 100 

 

Oturulan evin tipi Yüzde 

Gecekodu/dış sıvasız apartman 5,5 

Müstakil, geleneksel ev 33,7 

Apartman 54,9 

Site içinde 5,3 

Çok lüks bina, villa 0,5 

Toplam 100 
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4.2. Borçlanma ve Ekonomik Kaygılar 

Bu hanenin malı olan arabanız var mı? Yüzde 

Var 45,2 

Yok 54,8 

Toplam 100 

 

Siz ya da eşiniz ev sahibi misiniz? Yüzde 

Evet 61,9 

Hayır 38,1 

Toplam 100 

 

Çalışma durumunu hangisi daha iyi tarif ediyor? Yüzde 

Tam zamanlı sözleşmeli 17,6 

Tam zamanlı kadrolu 15,5 

Yarı zamanlı çalışan 3,5 

Günübirlikçi  / Yevmiyeli çalışan 8,1 

Parça başı iş yapıyor 2,2 

İşsiz/İş arıyor 3,1 

Çalışmıyor 49,9 

Toplam 100 
 

 

Sosyal güvenlik için sigorta priminiz ödeniyor mu? Yüzde 

Evet, işyerim ödüyor. 35,7 

Evet, kendim ödüyorum. 15 

Evet, ailem ödüyor. 13,6 

Hayır, sosyal güvenliğim yok. 35,7 

Toplam 100 
 

 

Çalışmanız karşılığında aldığınız ödeme/maaş/ücret nasıl 

ödeniyor? 
Yüzde 

Tamamı banka hesabıma yatıyor 57,7 

Bir kısmı bankaya yatıyor, bir kısmı elden 7,1 

Tamamı elden 35,1 

Toplam 100 
 

 

 



 

KONDA HAZİRAN BAROMETRESİ’16           BORÇLANMA, GÜVENCESİZLİK VE EKONOMİK KAYGILAR              42 

Son 1 yıl içerisinde işsiz kaldınız mı? Yüzde 

Evet 34 

Hayır 66 

Toplam 100 
 

 

İşsiz kaldığınızda geçiminizi nasıl sağladınız / sağlardınız? Yüzde 

Borçlanarak 15,7 

Aile desteği ile 53,8 

Önceki birikimlerimle 23,2 

İşsizlik sigortası / Tazminat 7,4 

Toplam 100 
 

 

Eğer ülkemizdeki tüm insanları gelir ve refah bakımından 5 

dilime/gruba ayırırsak, en DÜŞÜK 1, en YÜKSEK 5 olmak üzere, 

siz kendinizi hangi dilimde görüyorsunuz? 

 

Yüzde 

1. dilim (en düşük) 15,8 

2. dilim 25,2 

3. dilim 47,9 

4. dilim 9 

5. dilim ( en yüksek) 2 

Toplam 100 

 
  

Banka hesabınız var mı Hangi amaçla kullanıyorsunuz? Yüzde 

Birikim hesabı 14,1 

Maaş hesabı 39,5 

Kredi çekmek için 6,8 

Hesabım yok 45,4 

Toplam 100 

Hane geliriniz iki yıl öncesine göre arttı mı azaldı mı? Yüzde 

Çok arttı 0,7 

Arttı 26,9 

Aynı kaldı 38,9 

Azaldı 27,6 

Çok azaldı 5,9 

Toplam 100 
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Kaç tane kredi kartınız var? Yüzde 

1 22,5 

2 12,3 

3 3,6 

4 3 

Kredi kartım yok 58,5 

Toplam 100 
 

 

Kredi kartı borcunuz var mı? (Var-Yok) Yüzde 

Var 22,9 

Yok 77,1 

Toplam 100 
 

Şu anda ödemeye devam ettiğiniz bireysel banka krediniz var mı? 

Ne için almıştınız? 
Yüzde 

Ev almak 8 

İş 2,7 

Araba 5,2 

Evlilik 1,5 

Eğitim 1,7 

Borç kapamak 7,5 

Ev eşyası 1,8 

Tatil 0,4 

Askerlik 0,2 

Tarım ve hayvancılık için 1,6 

Kredi borcum yok 69,4 

Toplam 100,0 
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Şu anda banka dışında aile, arkadaş, işyerinden alıp ödemekte 

olduğunuz borcunuz var mı? Ne için almıştınız? 
Yüzde 

Ev almak 3,6 

İş 2,3 

Araba 2 

Evlilik 1,2 

Eğitim 1,7 

Borç kapamak 9 

Ev eşyası 3,2 

Tatil 0,5 

Tarım ve hayvancılık için 1,4 

Borç almadım 75,5 
 

 

Son 1 yılda kredi kartı veya kredi borcunuzu ödeyemediğiniz oldu 

mu? 
Yüzde 

Evet 19,7 

Hayır 80,3 

Toplam 100 
 

 

Hanenizin giderlerini aşağıdakilerden hangileriyle karşılıyorsunuz? Yüzde 

Hanedeki çalışanların maaşları / ücretleri 74,2 

Emekli maaşı veya ölen birinden edinilen düzenli maaş 20,7 

Aileden gelen yardım 11 

Kira geliri (Daire, dükkan, arazi, vs.’den gelen) 4 

Faiz, döviz, borsa geliri 0,2 

Borçlarla 3,3 

Sosyal yardımlar (işsizlik maaşı, engelli, yoksul vs. yardımı) 3,8 
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(Sosyal yardım alıyorum diyorsa)  

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerini alıyor? 
Yüzde 

Çocuk yardımı/ Eğitim Yardımı 3,6 

Şartlı Sağlık Yardımı 1,1 

Hamilelik /Gebelik Yardımı 0,2 

Yaşlı maaşı 2 

Dul maaşı 1 

Sakatlık Yardımı 1 

Yakacak, gıda gibi ayni yardımlar 3 

Diğer 5,9 
 

 

İktidar partisi (AK Parti) bir gün değişse ve yerine başka bir parti 

gelse, sizce yardım/ destek alanlar ne derece etkilenir? 
Yüzde 

Yapılan destekler artar 14,1 

Etkilenmez 28,3 

Yapılan destekler azalır 34,2 

Fikrim yok 23,4 

Toplam 100 
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Aşağıdaki parasal durumlarla ilgili ne kadar kaygılı olduğunuzu söyler misiniz? 

  

Sağlık harcamalarımı karşılayamamak Yüzde 

Hiç kaygılı değilim 30,3 

Kaygılı değilim 11,3 

Pek kaygılı değilim 14,6 

Kısmen kaygılıyım 9,2 

Kaygılıyım 10,7 

Çok kaygılıyım 24 

Toplam 100 
 

Ev, araba taksidi veya kiramı karşılayamamak Yüzde 

Hiç kaygılı değilim 39,7 

Kaygılı değilim 11,2 

Pek kaygılı değilim 13,1 

Kısmen kaygılıyım 7,9 

Kaygılıyım 9 

Çok kaygılıyım 19,1 

Toplam 100 
 

Hayat standardımı koruyamamak Yüzde 

Hiç kaygılı değilim 26,2 

Kaygılı değilim 11,3 

Pek kaygılı değilim 17,2 

Kısmen kaygılıyım 10,4 

Kaygılıyım 12,1 

Çok kaygılıyım 22,8 

Toplam 100 
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Aşağıdaki parasal durumlarla ilgili ne kadar kaygılı olduğunuzu söyler misiniz? 

  

Mutfak giderleri gibi normal gündelik giderlerimi 

karşılayamamak 
Yüzde 

Hiç kaygılı değilim 32,7 

Kaygılı değilim 13 

Pek kaygılı değilim 15 

Kısmen kaygılıyım 9,5 

Kaygılıyım 10,7 

Çok kaygılıyım 19 

Toplam 100 
 

 

Kredi kartımın asgari (minimum) ödemesini yapamamak Yüzde 

Hiç kaygılı değilim 50,9 

Kaygılı değilim 10,2 

Pek kaygılı değilim 11,3 

Kısmen kaygılıyım 6,4 

Kaygılıyım 7 

Çok kaygılıyım 14,2 

Toplam 100 
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5. TERİMLER SÖZLÜĞÜ 

 

Barometre raporlarında yer alan tüm bulgular, araştırmaların saha çalışmalarında 

görüşülen kişilerle yüz yüze yapılan anketlerde sorulan sorulara dayandırılmaktadır. 

Bazı sorular ve cevap seçenekleri sonrasında kısaltılarak veya basitleştirilerek, 

raporda gündelik dilde kullanılan terimlerle ifade edilmektedir. Örneğin kendini ne 

kadar dindar gördüğüne dair soruya cevaben “İnançlı ama dinin gereklerini pek 

yerine getiremeyen biri” için, raporda kısaca “inançlı” ifadesi kullanılmaktadır. Bu 

bölüm hem Barometre raporunu eline ilk defa alanlar için, hem de terimlerle ilgili 

açıklamaya ihtiyaç duyanlar için hazırlanmıştır. İlk tabloda terimler ve açıklamaları, 

daha sonraki tablolarda bu terimlerin kaynağı olan soru ve cevap metinleri yer 

almaktadır. 

 

Terim Açıklama 

Alevi Müslüman: Kendi din / mezhebini Alevi Müslüman olarak tanımlayan kişi 

Alt orta sınıf: 
Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ama 

otomobili olmayan kesim 

Alt sınıf: Kişi başı geliri en düşük olan yüzde 20’lik kesim 

Arap: Kendi etnik kökenini Arap olan tanımlayan kişi 

Başörtülü: 
Kendisi veya erkekse eşinin başörtüsü ile örtündüğünü 

belirten kişi 

Çarşaf: 
Kendisi veya erkekse eşinin çarşafla örtündüğünü belirten 

kişi 

Dindar: Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dindar muhafazakâr: 
Kendi hayat tarzını dindar muhafazakâr olarak tanımlayan 

kişi 

Geleneksel muhafazakâr: 
Kendi hayat tarzını geleneksel muhafazakâr olarak 

tanımlayan kişi 

İdeolojik: Siyasi görüşüme en yakın parti o, diyen kişi 

İnançlı: İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

İnançsız: Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

Kent: 
Nüfusun 4000'in üstünde olan yerleşim yerleri (idari 

tanımdan farklıdır) 

Kır: 
Nüfusun 4000'in altında olan yerleşim yerleri (idari tanımdan 

farklıdır) 

Kürt: Kendi etnik kökenini Kürt olan tanımlayan kişi 

Liderci: Liderine, başkanına güveniyorum, beğeniyorum, diyen kişi 

Metropol: 
Nüfusu en yüksek 15 şehrin bütünleşik şehir merkezi 

sınırlarındaki yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır) 

Modern: Kendi hayat tarzını modern olarak tanımlayan kişi 

Örtünmeyenler: Kendisi veya erkekse eşinin örtünmediğini belirten kişi 
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Partisiz: Bu partilerden hiçbirisi beni temsil etmiyor, diyen kişi 

Sofu: Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 

Son Dakikacı: 
Seçim dönemlerinde partilerin çalışmalarına bakarak karar 

veriyorum, diyen kişi 

Sünni Müslüman: 
Kendi din / mezhebini Sünni Müslüman olarak tanımlayan 

kişi 

Taraftar: Ben / biz hep o partiye oy veririm, diyen kişi 

Türbanlı: 
Kendisi veya erkekse eşinin türbanla örtündüğünü belirten 

kişi 

Türk: Kendi etnik kökenini Türk olan tanımlayan kişi 

Üst sınıf: Kişi başı geliri en yüksek olan yüzde 20’lik kesim 

Yeni orta sınıf:  
Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ve 

otomobili olan kesim 

Zaza: Kendi etnik kökenini Zaza olan tanımlayan kişi 

Çoklu 

ilişkisellik/mütekabiliyet 

analizi (ÇMA)  

(Multiple Correspondence 

Analysis) 

Nominal-kategorik veriler arasında bulunan ilişkilerin yapısını 

ve aralarındaki olası örüntüleri iki boyutlu bir düzlemde 

göstemeye yarayan bir veri analizi tekniğidir. Mütekabiliyet 

Analizinin (MA) ikiden fazla değişkenli, büyük veri setlerine 

uygulanması ihtiyacına karşılık verir.  

ÇMA, 60'lı yıllarda matematikçi ve dilbilimci Jean-Paul 

Benzécri'nin çalışmaları ile şekillenmiş, 80'lerde hakkındaki 

araştırmaların İngilizceye çevrilmeye başlanması ve Fransız 

sosyolog Pierre Bourdieu'nün makalelerinde bu yönteme yer 

vermesi ile bu alandaki çalışma ve yayınlar hızla artmıştır.  

 

 

5.1. Terimlerin Kaynağı Olan Soru ve Veriler 

 

Kendinizi, hayat tarzı bakımından aşağıda sayacağım üç gruptan hangisinde sayarsınız? 

Modern 

Geleneksel muhafazakâr 

Dindar muhafazakâr 

 

Eşiniz veya siz, sokağa çıkarken başınızı örtüyor musunuz? Nasıl örtüyorsunuz? 

Örtünmüyor 

Başörtüsü 

Türban 

Çarşaf 

Bekâr erkek 
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Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik kökenlerden olabiliriz; Siz 

kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz? 

Türk 

Kürt 

Zaza 

Arap 

Diğer 
 

Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebiniz nedir? 

Sünni Müslüman 

Alevi Müslüman 

Diğer 

 
 

Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif edersiniz? 

Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 
 

Genel olarak sandıktaki oy tercihinizi sayacağım sebeplerden hangisi etkiliyor, hangisi 

belirliyor? 

Ben/biz hep o partiye oy veririz. 

Siyasi görüşüme en yakın parti o. 

Liderine, başkanına güveniyorum, beğeniyorum. 

Bu partilerden hiçbirisi beni temsil etmiyor. 

Seçim döneminde partilerin çalışmalarına bakarak karar veriyorum. 

Toplam 
 

Yerleşim Kodu (Örneklemden gelen veri) 

Kır 

Kent 

Metropol 
 

Ekonomik sınıflar (Hanedeki kişi sayısı, hane geliri ve otomobil sahipliği kullanılarak 

hesaplanıyor) 

Alt sınıf  

Alt orta sınıf 

Yeni orta sınıf 

Üst sınıf 

 


