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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Bu raporun dayanağı olan araştırma 5-6 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma kapsamında, 27 ilin merkez dahil 110 ilçesine bağlı 164 mahalle ve 

köyünde 2642 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülmüştür. 

 

EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE BEKLENTİLER 

Bir önceki Barometre raporunda TEOG’un iptali vesilesiyle eğitim sistemine bakışı ele alıp, 

sadece TEOG konusunda değil, sisteme dair genel bir memnuniyetsizlik olduğunu 

görmüştük. Bu memnuniyetsizliğin nedenlerini ve yarattığı sonuçları daha iyi 

anlayabilmek için bu ayki araştırmanın temasını eğitim konusuna ayırdık. 

 

Araştırmanın sonuçlarını son 9 senenin verileriyle karşılaştırdığımızda kişilerin çocuğunun 

istediği eğitimi alamaması korkusunda önemli bir fark görüyoruz; 2008’den 2015’e 

bu korkuyu yaşayanlar gözle görülür biçimde azalmış; böylesi bir korkusu olmayanlar 

3 katına çıkmıştı. Halbuki bu ay yüzde 72’nin eğitim alamama korkusunu yaşadığını 

ve yüzde 41’in bu ifadeye “kesinlikle katıldığını” görüyoruz. 

 

Tema kapsamında Ak Parti’nin eğitim politikası değerlendirildiğinde eğitimin kalitesinin de 

yaygınlığının da kötüleştiğini iddia edenlerin oranı 2014’teki benzer ölçümden bu 

yana artmıştır.  

 

Nesilden Nesile Eğitim Seviyesi 

Türkiye’de farklı toplumsal kümelerin eğitim seviyeleri arasında oldukça büyük farklar 

bulunuyor ve eğitim seviyesi gerek değerler ve görüşleri, gerek tercihler ve gündelik 

pratikleri etkiliyor. Biz de bu kapsamda kişilerin hem kendilerinin hem de 2 nesil 

geriye doğru büyüklerinin eğitim seviyesini tespit ettik.  

 

Tüm toplumsal kümelerde eğitim seviyelerinde aynı örüntü görülüyor: Görüşülen kişiler 

önceki nesillerden daha eğitimli ve babalar annelerden, büyükbabalar 

anneannelerden daha eğitimli. Bazı kümeler önceki nesillere kıyasla oldukça daha 

uzun eğitim görebilmişken, bazı kümelerde fark daha az.  

 

Nesiller arası gelişme tüm toplumsal kümelerde var. 

Normalde Barometre araştırmalarından bildiğimiz, eğitim ve diğer sosyo-ekonomik 

göstergeler arasındaki ilişkiyi burada da, sadece kişilerin kendi eğitimleri için değil 

tüm nesiller için görüyoruz. Örneğin gençlerin daha eğitimli olduğunu; erkeklerin 

kadınlardan, Türklerin Kürtlerden, örtünmeyenlerin örtünenlerden, Alevilerin 

Sünnilerden daha eğitimli olduğunu, köyden büyüyenden metropolde büyüyene 

doğru, sofudan inançsıza doğru, Dindar Muhafazakârdan Moderne doğru eğitim 

seviyesinin arttığını bu grafikte de görebiliyoruz. Ayrıca önceki nesillerde de bu farklar 

hep korunuyor. Diğer bir deyişle, nesiller arası eğitim seviyesinin yükselme hali tüm 

toplumsal kümelere sirayet ediyor.  

 

Toplumun çoğunluğu eğitime inanıyor 

Toplumun eğitim sisteminin niteliği hakkında değil de, genel olarak eğitimin amacı hakkında 

ne düşündüğünü anlamak için iyi bir eğitimin katkısını “İyi eğitimin hayatta ilerlemeye 
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katkısı yok” önermesiyle sorduk ve yüzde 80’le çoğunluk bu önermeye itiraz etti. 

Toplum iyi bir eğitimin katkısına inanmakla kalmıyor, aynı zamanda bu eğitimi 

devletten bekliyor: Yüzde 85 “Devlet her çocuğun kaliteli eğitim almasını hiçbir başka 

kuruma bırakmadan kendi sağlamak zorundadır” önermesine katılıyor. Hatta yüzde 

60 bunu “kesinlikle katılıyorum” seçeneğini tercih ederek ifade ediyor. Ayrıca bu oran 

çocuğunu özel okulda okutanlar ve devlet okuluna gönderenler arasında da herhangi 

bir fark ortaya koymuyor.  

 

“Örgün eğitim”e alternatif yaygın eğitim 

Aynı tema kapsamında hem çocuklar için hem de yetişkinlerin örgün eğitime alternatif olarak 

ne oranda farklı tür kursları da kapsayan yaygın eğitimi tercih ettiklerini anlamaya da 

çalıştık ve toplumun yaygın eğitimle ilişkisini hem kişilerin kendilerinin herhangi bir 

kursa gidip gitmediği, hem de kızlarını/oğullarını ne tür kursa göndermek 

isteyecekleri üzerinden sorduk. İlki fiili durumu, diğeri ise tercihleri ortaya koyuyor.  

 

İnsanların çocuklarını ne tür kurslara göndermek isteyecekleri, tahmin edilebileceği gibi 

hayat tarzı ve sosyo-ekonomik açıdan farkları net bir şekilde ortaya koyuyor. Eğitim, 

gelir ve kendini Modern olarak tanımlama hali arttıkça kızlar için de oğullar için de 

yabancı dil kursu ve spor okulu talebi katlanarak artarken, dindarlık ve yaş arttıkça 

tersine, Kuran kursu, dikiş-nakış ve çıraklık eğitimi ve evde oturması talebi artıyor. 

Kendileri herhangi bir kursa gidenler de, çocukları için yabancı dil ve spor okulunu 

tercih etmeye çok daha meyilli.  

 

Eğitimin önemli bir ayağı olan yabancı dil konusunu ise kişilerin anadili ile bağlantılı bir 

çerçevede incelemeye gayret ettik. Yabancı dil bilenlerin veya öğrenenlerin oranı, 

eğitim, gelir, dindarlık gibi özelliklere göre kademe kademe artsa da, çalışma durumu, 

sınıf ve örtünme çok keskin farklar yaratıyor. Üst düzey çalışanlar ve öğrenciler diğer 

çalışanlara kıyasla, üst sınıf mensupları, tüm diğer sınıflara kıyasla ve örtünmeyenler, 

örtünenlere kıyasla çok daha yüksek oranda yabancı dil biliyor veya öğreniyor.  

 

Diğer bir önemli konu ise din eğitimi ve İmam Hatip Liseleriyle ilgili gelişmelere bakıştı. 

Çocukların din eğitimini, din bilgilerini nereden alması gerektiğine dair soruyu da bu 

ayki araştırmamızda tekrarladık. Aradan geçen 10 yıl içinde toplumun bakışında 

temelde bir değişim görünmüyor. İnsanlar çocuklarının din eğitimini esasen aileden, 

ardından Kuran kurslarından ve okuduğu okuldan alması gerektiğine inanıyorlar. 

 

İmam Hatiplerin sayısındaki artış toplumsal bir talebe karşılık gelmiyor. 

İmam Hatip Liselerinin hem okul, hem öğrenci sayılarında artış olsa da, Kuran kursu 

talebinin düşmüş, çocukların din eğitimini İmam Hatip Liselerinden almalarını 

isteyenlerin değişmemiş olmasından dolayı, İmam Hatip Liselerindeki artışın 

toplumsal bir talebe karşılık geldiğini iddia edemeyiz. Aksine, toplumun mesleki 

kurslar, yabancı dil kursları gibi kültürel sermayeyi arttırmaya yönelik kesiminin 

büyüdüğü, din eğitimi talebi olan kesimin küçüldüğü görülüyor. 
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Eğitim için tasarruf yapmak ve kredi almak ailenin eğitim seviyesi ile artıyor 

Bu ayki veriler de eğitimin hayatta ilerlemeye katkısı olduğu konusunda toplumsal uzlaşı 

bulunduğuna ve çocuğun istediği eğitimi alamayacağı korkusu yaşayanların son 

dönemde arttığına işaret ediyor. 

 

Çocuğu eğitim alan yüzde 47 oranındaki kesimi daha yakından incelediğimizde eğitim kredisi 

alan veya çocuk okumak için para biriktirenlerin oranı, toplum genelinde altıda birden 

beşte bire (yüzde 21) çıkıyor. Yani her beş veliden biri çocuğunun istediği eğitim 

alması için parasal destek vermek durumunda. Üstelik kredi alma veya para 

biriktirme oranı çocuk sayısına, yaşlarına, devletten ve eğitimden beklentiye göre pek 

değişmiyor. Ancak kişinin kendi eğitimi arttıkça bu olasılık artıyor.  

 

Eğitimde eşitsizliği yaratan 3 unsur 

Eğitim konusundaki bu ayın verilerini farklı bir gözle inceleyen Koç Üniversitesi Sosyoloji 

Bölümü’nden Yardımcı Doçent Çetin Çelik’in bulgularını incelediğimizde ise eğitimi 

kurumsal olarak eşitsiz hale getiren 3 farklı unsurun farkına varıyoruz; 

 

Merkezi sınavların çok daha erken yaşlarda gerçekleştirilmeye başlanması eğitimsiz ailelerin 

çocuklarına yönelik önemli bir haksızlık ortaya koyuyor. Sorgulama ve eleştirinin varlık 

gösteremediği eğitimsiz ailelerin çocukları sınav yordamıyla aileden eğitimi belli bir 

ölçüde almış çocuklarla çok erken bir yarışa girip geride kalmak zorunda kalıyorlar.  

 

Tüm lise türleri de giriş sınavına göre tayin edildiği zaman ise tüm okullar ve sınıflar 

öğrencilerin eğitim seviyesi üstünden aynı kategorizasyona tabi olmuş oluyor ve 

neticede iyi öğrenciler nitelikli sınıflarda gelişebilirken, başarısız öğrencilerin 

benzerleriyle aynı yerde kalıp eğitimin geri kalanında şansları daha da azalıyor. 

 

Üçüncü unsur ise devletin sağladığı eğitime güvenin azalmasıyla artan özelleşen eğitimin 

artışı üzerine; eğitim özelleştikçe, devletin kendi okullarına da, laboratuar, spor tesisi, 

araç gereç gibi yan unsurları sağlamadığı tespit ediliyor. Ancak, nispeten yüksek 

gelirlilerin yaşadığı mahalle okullarında bu tip yan eğitim unsurları veli ve okul aile 

birliği aracılığı ile karşılanırken, sosyo-ekonomik seviyesi düşük alanlardaki okullarda 

bu imkan kendiliğinden yok olmuş oluyor.  

  



 

KONDA KASIM’17              EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE BEKLENTİLER                           7 

2. EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE BEKLENTİLER  

Ekim'17 Barometresi'nde TEOG vesileyle eğitim sistemine bakışı ele alıp, sadece TEOG 

konusunda değil, sisteme dair genel bir memnuniyetsizlik olduğunu görmüştük. Bu 

memnuniyetsizliğin nedenlerini ve yarattığı sonuçları daha iyi anlayabilmek için bu 

ayki araştırmanın temasını eğitim konusuna ayırdık. 

 

2.1 Eğitim Sisteminden Memnuniyet 

Geçen ay TEOG sınavının kaldırılması üzerine eğitim konusunu ele alarak toplumda eğitim 

sistemi hakkında genel bir memnuniyetsizlik olduğunu tespit etmiş ve bunun Ak Parti 

hükümetinin önceki dönemlerinden farklı bir durum olduğunu belirtmiştik. Toplumun 

eğitim sistemine bakışında sayısal açıdan da bir değişim olup olmadığını ortaya 

koyabilmek için eğitime dair önceki dönemlerde sorduğumuz bazı soruları tekrar ettik 

ve gerçekten de eğitim sistemine olumlu bakanların azaldığını gördük.  

 

Mart 2014’teki yerel seçimlerin hemen öncesinde yüzde 59 eğitim imkanlarının yayılması 

açısından, yüzde 53 kalitesinin artması açısından Ak Parti döneminde durumun 

iyileştiğini düşünüyordu. Aradan geçen 3,5 yıl içinde bu oranlar yüzde 50 ve yüzde 

43’e düşmüş durumda. 

 

 
 

 
 
Daha keskin fark, görüştüğümüz kişilerin çocuğunun istediği eğitimi alamaması korkusunda 

görülüyor. 2008’den 2015’e bu korkuyu yaşayanlar gözle görülür biçimde azalmış; 

böylesi bir korkusu olmayanlar 3 katına çıkmıştı. Halbuki bu ay yüzde 72’nin eğitim 

alamama korkusu yaşadığını ve yüzde 41’in bu ifadeye “kesinlikle katıldığını” 

görüyoruz.  
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Ak Parti’nin politikalarına bakışın kutuplaşmasından dolayı, son sorduğumuzdan bu yana 

eğitimin yaygınlığının ve kalitesinin kötüleştiği görüşünün en çok hangi seçmenlerde 

arttığına bakmak aydınlatıcı olabilir. Eğitim imkanlarının yayılması konusunda da, 

kalitesinin artması konusunda da Ak Partililer Mart 2014’te de şimdi de büyük oranda 

iyileştiğini düşünüyorlar ama kötüleştiğini düşünen eskiden neredeyse hiç yokken, 

şimdi yüzde 8-10 mertebesinde. Eğitimin iki açıdan da kötüleştiğine büyük oranda 

inanan CHPliler, HDPliler ve kararsızlar arasında bu görüştekiler 3 yıl içinde daha da 

artmış. MHP’liler ise daha olumlu düşünmeye, eğitimde durumun iyileştiğini 

düşünmeye meyletmişler. Özetle eğitimin genelde kötüleştiğini düşünenlerin artması 

sadece muhaliflerden değil, kısmen Ak Partili’lerden de kaynaklanıyor.  
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Eğitime dair memnuniyetin azaldığını görmemiz üzerine, bu ayki temada eğitim konusunun 

kökenine daha fazla indik ve temel olarak iki yönden ele aldık: Bir yandan kişilerin 

eğitim aldıkları sürelerini ve okul türlerini hangi faktörlerin şekillendirdiğini anlamaya 

çalıştık. Diğer bir ifadeyle, kişinin eğitim seviyesini ve niteliğini, anne-babasının eğitimi 

veya gittiği okul mu belirliyor? Eğitimin ele aldığımız diğer yönü ise, örgün eğitimden 

genel bir memnuniyetsizliğin sözkonusu olduğu bir ortamda, toplumun nasıl çözümler 

ortaya koyduğunu anlamaktı. Bunu incelerken, yaygın eğitimden faydalanmak, 

çocuğun eğitimi için maddi kaynak yaratmak, din eğitiminden kaçınmak gibi çözümler 

üzerinde durduk. 
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2.2 Nesilden Nesile Eğitim Seviyesi 

Türkiye’de farklı toplumsal kümelerin eğitim seviyeleri arasında oldukça büyük farklar 

bulunuyor ve eğitim seviyesi gerek değerler ve görüşleri, gerek tercihler ve gündelik 

pratikleri etkiliyor. Görüştüğümüz kişilere sadece kendi eğitim seviyelerini değil, 

annelerinin, babalarının, hatta büyükbabalarının ve anneannelerinin de eğitim 

seviyelerini sorduk ve onların eğitim seviyelerinin de bu farklarda çok etkili olduğunu 

gördük.  

 

İlk olarak yetişkin nüfusun ve önceki nesillerin eğitim seviyelerinin dağılımını ele alalım. 

Aşağıdaki tabloya ilk bakışta görülebileceği gibi, görüşülen kişilerin kendi eğitim 

seviyeleri, beklenebileceği gibi, annelerin ve babalarından da, büyükbaba (babanın 

babası) ve anneannelerinden de daha yüksek. Tabloda aynı zamanda insanların 

yaklaşık dörtte birinin büyükbabasının, yine dörtte birinin anneannesinin eğitim 

durumunu bilmediği ortaya çıkıyor. Toplumda dört kişiden birinin her ikisinin de eğitim 

seviyesi konusunda bir bilgisi yok. Kimlerin bilmediklerine dair çok net bir örüntü 

olmasa da eğitim seviyesinin ve yaşın pek etkisi görünmüyor, yani eğitimsizlerin ve 

yaşlıların bilmediği yönündeki tahminimiz doğru çıkmıyor. Aksine şehirde büyüyenler, 

halen metropollerde yaşayanlar, Modernler ve dinle ilişkisi zayıf olanlar bilmemeye 

biraz daha meyilliler. 

 

Eğitim durumu Kendisi Baba Anne 
Büyük-

baba 
Anneanne 

Okuryazar değil 6,4 17,4 34,9 40,0 49,8 

Diplomasız okur 3,2 8,5 8,7 12,5 9,0 

İlkokul mezunu 30,2 44,8 37,7 16,3 12,3 

İlköğretim / Ortaokul mezunu 16,9 12,3 8,8 2,3 1,7 

Lise mezunu 28,3 10,1 6,0 1,8 ,6 

Üniversite mezunu 13,7 5,1 2,2 ,7 ,2 

Yüksek lisans / Doktora 1,2 ,4 ,1 ,1 ,1 

Bilmiyor   1,4 1,5 26,3 26,3 

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

 

Eğitim seviyelerine bilinmeyenleri hesaplamadan çıkartarak ve erkeklerle kadınları ayırarak 

tekrardan aşağıdaki grafikte baktığımızda nesiller arasında eğitim seviyesinin ne 

kadar yükselmiş olduğu belirgin şekilde görülebiliyor.  
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Ortalama süre olarak ifade edecek olursak, Türkiye’de 18 yaş üstü nüfus ortalamada 8,26 

yıl eğitim almış.1 Diğer bir ifadeyle Türkiye’de ortalama bir kişi ilköğretimi bitirmiş ve 

lise başlangıç seviyesinde. Ortalama eğitim süresi babalar için 5,32 yıl, anneler için 

3,73, babaların babaları için 2,92 yıl ve annelerin anneleri için 1,28 yıl.  

 

Aşağıdaki grafik, farklı toplumsal kümelerin aldıkları eğitimin ortalama süresini, önceki 

nesillerin ortalama eğitim süreleriyle beraber gösteriyor. Tüm toplumsal kümelerde 

eğitim seviyelerinde aynı örüntü görülüyor: Görüşülen kişiler önceki nesillerden daha 

eğitimli ve babalar annelerden, büyükbabalar anneannelerden daha eğitimli. Bazı 

kümeler önceki nesillere kıyasla oldukça daha uzun eğitim görebilmişken, bazı 

kümelerde fark daha az.  

 

                                                      
1 Ortalama eğitim süresi için son bitirilen okul sorusundaki bulguları kullandık ve okur yazar olmamayı 0; diplomasız 

okuryazar olmayı 1; ilkokul mezunu olmayı 5; ortaokul mezunu olmayı 8; lise mezunu olmayı 11; üniversite mezunu 

olmayı 15 ve yüksek lisans/doktoralı olmayı 17 yıl süresince eğitim almış olmak değerlendirdik. 
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Normalde Barometre araştırmalarından bildiğimiz, eğitim ve diğer sosyo-ekonomik 

göstergeler arasındaki ilişkiyi burada da, sadece kişilerin kendi eğitimleri için değil 

tüm nesiller için görüyoruz. Örneğin gençlerin daha eğitimli olduğunu; erkeklerin 

kadınlardan Türklerin Kürtlerden, örtünmeyenlerin örtünenlerden, Alevilerin 

Sünnilerden daha eğitimli olduğunu, köyden büyüyenden metropolde büyüyene 

doğru, sofudan inançsıza doğru, Dindar Muhafazakârdan Moderne doğru eğitim 

seviyesinin arttığını bu grafikte de görebiliyoruz. Ayrıca önceki nesillerde de bu farklar 

hep korunuyor.  

 

Bunların dışında grafik oldukça ilginç bulgular ortaya koyuyor:  

 Gençler çok daha eğitimli. 49 yaş üstündekilerin ortalama eğitimi 6 yılken, 18-32 yaş 

grubu bu ortalamayı 10,5 yıla kadar yükseltmiş. Ama kadınlarla erkekler arasındaki 

fark çarpıcı: Genç erkekler ortalamada 10 yıl eğitim görmüşken, genç kadınlar ancak 

Türkiye ortalaması olan 8,26 yıl eğitime ulaşabilmiş. Ulaştıkları bu eğitim süresi 33-

48 yaş grubu erkeklerin ortalamasının da gerisinde.  

 Hanedeki çocuk sayısıyla üç nesil boyunca eğitim seviyesi ilişkili: Ne kadar çok çocuk 

varsa, eğitim seviyesi o kadar düşük. Hatta 5 veya daha fazla çocuk bulunan 

hanelerde yaşayanların ortalama eğitim süresi, tek çocuk bulunan hanelerde 

yaşayanların annelerinki kadar bile değil.  

 Kürtlerin büyükbabaları da anneanneleri de Türklerin aynı neslinden daha eğitimsiz, 

ve anneleri ve babaları da yine aynı nesilden daha eğitimsiz. Halen arada 2 yıla yakın 

fark olsa da, Kürtlerin babalarının eğitim seviyesine göre attıkları fark, Türklerin attığı 

farktan daha fazla görünüyor. Diğer bir ifadeyle, Kürtler çok daha eğitimsiz 

başlamışlarsa da, aradaki mesafeyi daha hızlı kapıyorlar.  

 Alevilerle Sünniler arasındaki fark ise daha az. Alevilerin her nesli Sünnilerden biraz 

daha eğitimli olmuş. 

 

Burada küresel düzeyde gerçekleşen eğitimin yaygınlaşması olgusunu Türkiye’de de 

görüyoruz. Önceki kuşaklarla karşılaştırıldığında, eğitimle ilişkisi daha zayıf olan 

düşük sosyoekonomik kökenlilerin eğitime katılımının arttığını gözlemliyoruz. Öte 

yandan bu katılımın en önemli belirleyeninin anne-baba ve hatta büyükanne-

büyükbaba eğitim seviyesi olması sosyoekonomik kökenin halen fırsat ve yaşam 

şanslarını şekillendirdiği ortaya çıkıyor. Diğer bir deyişle eğitime katılım kuşaklar boyu 

her grupta artarken, bu katılım toplumsal sınıflar arası eşitsizliği büyük ölçüde 

değiştirmiyor. 

 

Toplumsal kümeler arasındaki farkları sadece kaç yıl eğitim aldıkları değil, aldıkları eğitimin 

niteliği ve ne tür okullara gittikleri üzerinden de incelemek mümkün ve tema 

raporunun son bölümünde Çetin Çelik TEOG sınavından yola çıkarak eğitimde 

eşitsizlikleri ele alıyor.  
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2.3 Eğitimden Beklenti Nedir? 

Genel olarak eğitim sisteminden memnuniyeti ve ardından eğitim süreleri üzerinden 

toplumsal farkları ele aldıktan sonra, bu bölümde toplumun eğitimin amacına dair 

görüşünü dolaylı bir biçimde anlamaya çalışıyoruz. Diğer bir deyişle, insanların 

kendilerinin veya çocuklarının eğitim almasını veya belli bir tür, belli bir konuda eğitim 

almasını isterken hedeflerinin neler olduğu konusunda fikir edinmeye çalışıyoruz.  

 

Toplumun eğitim sisteminin niteliği hakkında değil de, genel olarak eğitimin amacı hakkında 

ne düşündüğünü anlamak için görüştüğümüz kişilere iyi bir eğitimin kendilerine bir 

katkısı olup olmadığını, tersinden “İyi eğitimin hayatta ilerlemeye katkısı yok” 

önermesiyle sorduk ve yüzde 80’le çoğunluğun bu önermeye itiraz ettiğini, yani iyi bir 

eğitimin hayatta ilerlemeye katkısı olduğunu düşündüklerini gördük. 

 

 
 

İyi eğitimin hayatta ilerlemeye katkısı olmadığını düşünenler, farklar büyük olmasa da sosyo-

ekonomik olarak biraz daha alt seviye olarak değerlendirilen gruplara mensup  

kişilerden oluşuyor. Ortalamaya kıyasla daha eğitimsiz, biraz daha dindar, daha fazla 

köyde yetişmiş, çalışmayan ve bir anlamda “hayatta ilerlememiş” bir profil çiziyorlar. 

Gerçekten katkısına inanmadıkları için mi eğitim almadıklarını, hayatta ilerlemenin 

farklı bir anlama mı geldiğini ya da aldıkları kadarıyla eğitimlerinin bir faydasını 

görmemiş olmaktan yakınmanın bir ifadesi olarak mı “eğitim bir katkısı yok” 

dediklerini bilemiyoruz.  

 

Toplum iyi bir eğitimin katkısına inanmakla kalmıyor, aynı zamanda bu eğitimi devletten 

bekliyor: Yüzde 85 “Devlet her çocuğun kaliteli eğitim almasını hiçbir başka kuruma 

bırakmadan kendi sağlamak zorundadır” önermesine katılıyor. Hatta yüzde 60 bunu 

“kesinlikle katılıyorum” seçeneğini tercih ederek ifade ediyor.  

59 21 8 5 7

% 0 % 50 % 100
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Devletin herkese kaliteli eğitim sağlaması gerektiği inancı toplumda kümeden kümeye kayda 

değer şekilde değişmiyor. Çocuklarını çeşitli seviyelerde özel okula gönderenlerin 

dahi devletten beklentisi devlet okuluna gönderenlerden ve toplumun genelinden 

farklı değil.   

 

Şimdiye kadarki bulgular iyi eğitimin önemsendiğini, devletten beklendiğini ama eğitim 

sisteminden memnuniyetin son dönemde azaldığını ortaya koyuyor. Ancak, daha 

önceki raporlarımızda dönem dönem ele aldığımız gibi, sorunlarının çözülmediğini 

düşündüğü noktada toplum stratejiler geliştiriyor ve gündelik hayattaki 

davranışlarıyla kendince çareler uygulamaya koyuyor. Eğitim konusunda bu tür olası 

iki stratejiyi ele aldık: örgün eğitimi yaygın eğitimle desteklemek ve kendi maddi 

imkanlarının bir kısmını eğitim için kullanmak. 

  

2.4 Örgün ve Yaygın Eğitim 

Ekim’17 Barometresi raporunun eğitime dair bölümünde de, bu raporda da bu noktaya 

kadar temelde hep örgün eğitimi ele aldık. Halbuki eğitim sadece devletin sunduğu 

örgün eğitim kurumlarında olan aktivitelerle sınırlı değil. Milli eğitim kapsamında veya 

denetiminde olsun olmasın, yaz okulları, dil kursları, sürücü kursları, dans kursları, 

İsmek eğitimleri, uzaktan öğrenim sistemleri, sürekli eğitim kursları gibi birçok farklı 

yaygın eğitim imkanı da bulunuyor.  

 

TÜİK’in 2009 – 2016 Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması’nın verilerine göre Türkiye’de 

2009’da 19.817 olan yaygın eğitim kuruluşu sayısı, 2016’da 72.167’ye çıkmıştır. 

2009 yılında kurs bitiren toplam katılımcı sayısı 810.279 iken, 2016 yılında 

7.425.138 olmuştur. 2016 yılı verilerini dikkate alırsak 72.167 kursun 35.367’si 

bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, 4.748’i üniversiteler, 18.571’i belediyeler, 781’i 
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“Örgün eğitim; belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, 

okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 

ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.” (Milli Eğitim Bakanlığı’nın tanımı) 
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konfederasyon veya sendikalar ve 12.700’ü vakıf ve dernekler tarafından 

sağlanmaktadır.  

 

TÜİK’in 2013/2014 Yaygın Eğitim İstatistikleri raporuna göreyse 1.636 resmi ve 12.103 özel 

olmak üzere toplamı 13.739 yaygın eğitim kurumu ve bu kurumlardan eğitim almış 

toplam 9.908.286 kursiyer vardır. Bu kurumların başlıcaları; mesleki eğitim merkezi, 

halk eğitim merkezi, olgunlaşma enstitüsü, turizm eğitim merkezi, bilim ve sanat 

merkezi (üstün veya özel yetenekliler), rehberlik araştırma merkezi, meslek kursları, 

muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, dershaneler, özel eğitim okulu, özel 

eğitim rehabilitasyon merkezi ve etüt eğitim merkezidir.  

 

Yaygın eğitim kurumları [2013/'14 Öğretim yılı sonu]       

Kurum/Merkez türü   Kurum  Erkek Kursiyer Kadın Kursiyer 

Yaygın Eğitim Toplamı 13.739 5.452.264 4.456.022 

    Resmi 1.636 3.417.576 3.249.588 

    Özel 12.103 2.034.688 1.206.434 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 1.324 3.347.358 3.212.595 

    Mesleki Eğitim Merkezi (3) 312 169.114 43.914 

    Olgunlaşma Enstitüsü 15 2.817 8.365 

    Halk Eğitimi Merkezi(5) 987 3.174.840 3.160.044 

    Turizm Eğitim Merkezi 10 587 272 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri  Genel Müdürlüğü 72 7.714 6.779 

    Bilim ve Sanat Merkezi (Üstün veya Özel Yetenekliler) 72 7.714 6.779 

Rehberlik Araştırma Merkezi (4) 228 296.170 192.373 

Meslek Kursları (3308 say.yasaya göre)(2)(1) - 62.504 30.214 

Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi (1) 12 - - 

Özel Öğretim  Kurumları Genel Müdürlüğü 12.103 2.034.688 1.206.434 

    Muhtelif Kurslar 2.692 139.600 112.660 

    Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları 3.430 1.146.475 420.184 

    Dershaneler 3.185 534.991 527.899 

    Özel Eğitim Okulu (Yaygın Eğitim) 53 2.681 1.768 

    Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 1.902 195.420 130.661 

    Etüt Eğitim Merkezi  841 15.521 13.262 

Kaynak: TÜİK Eğitim İstatistikleri  

 

 

“Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir 

kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri 

doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde 

hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümünü ifade eder.” (Milli 

Eğitim Bakanlığı’ın tanımı) 
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2.5 Yaygın Eğitim ve Eğitimde Alternatif Arama 

Biz ise toplumun yaygın eğitimle ilişkisini hem kişilerin kendilerinin herhangi bir kursa gidip 

gitmediği, hem de kızlarını/oğullarını ne tür kursa göndermek isteyecekleri üzerinden 

sorduk. İlki fiili durumu, diğeri ise tercihleri ortaya koyuyor.  

 

Araştırmamızda görüştüğümüz kişilere “Kişisel gelişim için zorunlu öğretim dışında 

atölye/kurs/ders aldınız mı? Alıyor musunuz?” şeklinde bir soru sorduk. Yüzde 15,7 

ile en fazla mesleki eğitim kurslarına katılım olduğunu görüyoruz. Ardından yüzde 

8,8 ve yüzde 8,0 ile yabancı dil kurslarıyla dikiş, nakış kursları alınmıştır. Yüzde 5,1 

girişimcilik kurslarına katıldığı belirtmiştir ve sanat alanlarında alınan 

kurs/atölye/derslerin az olduğunu söylemek mümkündür: Yüzde 4,2 müzik ve yüzde 

2,0 dans kursları alınmıştır. Görüşme sırasında seçenek olarak sunduğumuz bu 

kurs türleri dışında, yüzde 16’lık bir kesim spor, bilgisayar ve Kuran kursu gibi başka 

kurslara gittiğini belirtti.  

 

 
 

Dikiş, nakış kursları almış grubun dışında kalan diğer atölye/kurs/derslere katılmış olanların 

yarısından fazlasının Ak Parti hükümeti döneminde eğitimin kalitesinin 

iyileşmediğini ifade ettiklerini söylemek mümkündür. Hiçbir atölye/kurs/ders 

almamış olan insanların yüzde 36’sı eğitim kalitesinin Ak Parti döneminde 

kötüleştiğini düşünürken, herhangi bir kursa gidenlerin yüzde 44’ü aynı fikre sahip.   
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Mesleki eğitim, girişimcilik ve bilgisayar kurslarına işçi, esnaf, çiftçi ve üst düzey çalışan 

kümeleri daha fazla giderken, dikiş, nakış kurslarına daha çok evkadınları katılıyor. 

Yabancı dil, müzik ve dans kurslarına ise çoğunlukla üst düzey ve öğrencilerin ilgi 

gösterdiğini söyleyebiliriz. Hiç kursa katılmamış olanlar ise işçi, esnaf, çiftçi grubuyla 

evkadınları grubunda ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Meslek türleri üzerinden görülen 

ayrım, eğitim seviyesinde de görülüyor. Yabancı dil kursuna gidenlerin yüzde 53’ü 

üniversite mezunları ve bu oran dans kursu için yüzde 52, girişimcilik kursu için yüzde 

45, müzik kursu için yüzde 44, mesleki kurs için yüzde 32 ve dikiş nakış kursu için 

yüzde 6 oranında. 

 

 
 

Devlet memuru, özel sektör çalışanları gibi daha üst düzey çalışanların üçte biri zorunlu 

olmayan mesleki eğitim kurslarına gittiğini belirtirken, esnaflar ve “diğer” grubunda 
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yer alan çalışanların dörtte birinin, işçilerin ise ancak beşte birinin gittiği görülüyor. 

Çiftçiler arasında ise bu oran yüzde 7 ile çok daha düşük. Dolayısıyla esasen beden 

gücüne dayalı ve “mavi yaka” olarak nitelendirebileceğimiz mesleklere sahip 

olanların, esasen zihin gücüne dayalı olan ve “beyaz yaka” olarak 

nitelendirebileceğimiz mesleklere sahip olanlara kıyasla çok daha az mesleki eğitim 

aldıklarını söyleyebiliriz. 

 

Mesleklere göre oranları gösteren yukarıdaki grafikte aynı zamanda çalışmayanlar arasında 

emeklilerin yüzde 15’inin ve evkadınlarının yüzde 7’sinin mesleki eğitim kurslarına 

gidiyor olması dikkat çekiyor.  

 

Yaygın eğitime bakışı ve beklentiyi anlamaya yarayan diğer bir soruyla görüştüğümüz kişilerin 

kızlarını ve oğullarını yaz tatilinde ne tür kurslara göndermek isteyeceklerini ele aldık. 

Buna göre toplumun yüzde 36’sı imkanı olsa kızını yabancı dil kursuna, yüzde 27 

Kuran kursuna ve yüzde 12 spor okuluna göndermek istiyor. Yüzde 6 ise “evde 

otursun” cevabını tercih ediyor. Erkekler için bu oranlar, yabancı dil için yüzde 29, 

Kuran Kursu için yüzde 25, spor okulu için yüzde 24 ve “evde otursun” cevabı için 

yüzde 3. Kızlar ve oğullar için tercihlerdeki fark cinsiyet rollerine dair beklentileri 

ortaya koyuyor: Oğullar için spor okulu çok daha fazla tercih ediliyor, kızların evde 

oturması daha normal karşılanıyor.   

 

 

 
 

İnsanların çocuklarını ne tür kurslara göndermek isteyecekleri, tahmin edilebileceği gibi 

hayat tarzı ve sosyo-ekonomik açıdan farkları net bir şekilde ortaya koyuyor. Eğitim, 

gelir ve kendini Modern olarak tanımlama hali arttıkça kızlar için de oğullar için de 

yabancı dil kursu ve spor okulu talebi katlanarak artarken, dindarlık ve yaş arttıkça 

tersine, Kuran kursu, dikiş-nakış ve çıraklık eğitimi ve evde oturması talebi artıyor. 

Kendileri herhangi bir kursa gidenler de, çocukları için yabancı dil ve spor okulunu 

tercih etmeye çok daha meyilli.  
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Kurs tercihlerini, nesilden nesile eğitim süreleriyle birlikte incelediğimizde, bu tercihleri 

yapanlar konusunda daha fazla bilgi elde edebiliyoruz: 

 Gerek kızlar, gerek oğullar için spor okulu, yaz okulu ve yabancı dil kursu tercih 

edenler çok daha eğitimli ve Kuran kursu tercih edenler ise daha eğitimsiz. 
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 Herhangi bir kursa gidenlerin eğitim seviyesi ortalamanın üstünde. Dikiş nakış daha 

eğitimsizlilerin, mesleki kurs orta üstü eğitimlilerin, müzik, dans, yabancı dil ve 

girişimcilik ise çok daha eğitimlilerin gittiği tür kurslar. 

 

2.5.1 Yabancı dil  

Gerek kızları ve oğulları yabancı dil kursuna göndermek isteyenlerin yüksek oranda olması, 

gerek yabancı dil kursunun yaygın eğitimde ikinci sırada yer alması yabancı dil 

konusunu daha ayrıntılı olarak ele almamızı gerektiriyor.  

 

Araştırmamızda görüştüğümüz kişilere anadillerini, gündelik hayatta kullandıkları dili ve 

varsa bildikleri 3. dili sorduk. Buna göre Türkiye’deki yetişkin nüfüsun yüzde 84’ünün 

anadili Türkçe, yüzde 89’u gündelik hayatta, ailede Türkçe konuşuyor ve yüzde 12 

Türkçe’yi 3. bir dil olarak öğrenmiş veya konuşuyor. Türkçe dışında en yaygın diller 

Kürtçe, Arapça ve Zazaca. Nüfusun nispeten küçük bir kesimi bunların dışındaki 

dilleri anadil veya gündelik dil olarak kullanıyor.  

 

 Anadil Gündelik dil Diğer dil 

Diller 
Anadiliniz hangisidir, yani 

annenizden öğrendiğiniz 

konuşma diliniz hangisidir?  

Aile içinde günlük yaşamda 

hangi dil kullanılmaktadır? 

Anadiliniz ve günlük 

hayatınızda kullandığınız 

dışında hangi dilleri 

biliyorsunuz? 

Türkçe 84,2 89,3 11,7 

Kürtçe 12 8,4 2,8 

Zazaca 1 0,7 ,4 

Arapça 2,1 1,2 2,4 

Diğer diller 0,8 0,5 1,5 

Batı dilleri - - 15,0 

Cevap yok - - 66,1 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 

Bilinen 3. dilde bahsettiğimiz bu diller dışında İngilizce, Almanca, Fransızca gibi, Rusça dahil 

Batı dillerinden herhangi birini bilenlerin oranı yüzde 15. Diğer bir deyişle yetişkin 

nüfusta her 6 kişiden biri en az bir yabancı dil biliyor. Avrupa Birliği  genelinde bu oran 

yüzde 60’ın üzerinde ve bazı ülkelerinde yüzde 90’ların üzerine çıkıyor.2 Ancak, 

örneğin çoğunluğun anadilinin İngilizce olduğu ABD’de yüzde 25 mertebesinde3. 

 

Türkiye’de yabancı dil bilenlerin oranı AB geneline kıyasla düşük olsa da son 10 yıl içerisinde 

neredeyse 1,5 kat artmış durumda. Türkiye’de anadilleri tespit etmek için 2006 

yılında da anadil, gündelik dil ve 3. dili sormuştuk ve batı dillerini bilenlerin oranı 

yüzde 11 idi.  

 

 

                                                      
2 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_language_skills_statistics  
3 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/13/learning-a-foreign-language-a-must-in-europe-not-so-in-america/ 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_language_skills_statistics
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/13/learning-a-foreign-language-a-must-in-europe-not-so-in-america/
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Anadiliniz ve günlük hayatınızda kullandığınız dışında hangi 

dilleri biliyorsunuz? 
Eylül 2006 Kasım 2017 

Türkçe 16,7 11,7 

Kürtçe 2,5 2,8 

Zazaca 0,2 ,4 

Arapça 0,9 2,4 

Diğer diller 4,4 1,5 

Batı dilleri 11,0 15,0 

Cevap yok 64,3 66,1 

Toplam 100 100,0 

 

Anadil ve gündelik dışında bilinen dillerin yıllar içindeki değişiminde Arapça bilenlerin yüzde 

0,9’dan yüzde 2,4’e çıkması, Batı dilleri dışındaki diğer dillerin yüzde 4,4’ten yüzde 

1,5’e düşmüş olması dikkat çekiyor. Ancak anadil ve bilinen diğer diller konusunu bu 

rapor kapsamında ayrıntılı olarak ele almıyoruz.  

 

Yabancı dil bilmek, bilişsel yetenekleri arttırmanın yanısıra kişinin kültürel sermayesini ve 

istihdam olanaklarını arttırmanın aracı olarak değerlendirilir—ki araştırmanın 

demografik ve kültürel sermayeye dair bulgularıyla beraber bakıldığında yabancı dil 

bilmekle sosyo-ekonomik durum arasında çok belirgin bir ilişki ortaya çıkıyor. Yabancı 

dil öğreniyor olmak da benzer bir ilişkiye işaret ediyor. Dolayısıyla bilmek değil, 

öğreniyor olmak dahi kültürel sermayeyle yakından ilişkili görülebilir.  

 

Ancak, bulgularda çok önemli bir nokta dikkat çekiyor. Yabancı dil bilenlerin veya 

öğrenenlerin oranı, eğitim, gelir, dindarlık gibi özelliklere göre kademe artsa da, 

çalışma durumu, sınıf ve örtünme çok keskin farklar yaratıyor. Üst düzey çalışanlar ve 

öğrenciler diğer çalışanlara kıyasla, üst sınıf mensupları, tüm diğer sınıflara kıyasla ve 

örtünmeyenler, örtünenlere kıyasla çok daha yüksek oranda yabancı dil biliyor veya 

öğreniyor.  
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2.5.2 Din eğitimi 

Son dönemde İmam Hatip Liselerinin artması, düz liselerin İmam Hatip Liselerine dönüşmesi 

gibi, Erdoğan’ın dindar nesil yetiştirmeye dair açıklamaları gibi konular üzerinden milli 

eğitim sisteminin laik bir eğitim sisteminden din eğitimi vermeye yönelik bir sisteme 

dönüştüğüne dair endişeler kamuoyundaki tartışmalarda sıklıkla dile getiriliyor. 

Halbuki bulgularımız din eğitimine yönelik talebin artmadığını, aksine azaldığını 

gösteriyor ve daha ayrıntılı olarak incelenmeyi gerektiriyor.  
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Eylül 2007’deki “Gündelik Yaşamda Din, Laiklik ve Türban”4 araştırmamızda da sorduğumuz 

iki sorunun bulgularını karşılaştırdığımızda, ortaya çok önemli bir bulgu çıkıyor: 

Bundan 10 yıl önce yüzde 47 kızlarını ve yüzde 39 oğullarını yazın Kuran kursuna 

göndermeyi tercih ederken, aradan geçen zaman içinde bu oranlar yüzde 27 ve yüzde 

25’e düşmüş durumda. Benzer şekilde kızları biçki, nakış, dikiş kursuna, oğulları ise 

çıraklık, meslek eğitimi kurslarına göndermek isteyenlerde de bir düşüş sözkonusu. 

Buna karşılık yabancı dil ve spor okulu tercihlerinde ciddi bir artış görülüyor. Dikiş 

kursları veya çıraklık eğitimine talebin azalması iş piyasanın beklentilerinin değişmesi 

ile açıklanabilir ve şaşırtıcı olmayabilir.5 Ancak Kuran kursuna talebin önemli oranda 

azalması başka toplumsal bir dönüşümün bir işareti olarak değerlendirilebilir.  

 

Çocukların nereden din eğitimini, din bilgilerini alması gerektiğine dair soruyu da bu ayki 

araştırmamızda tekrarladık. Aradan geçen 10 yıl içinde toplumun bakışında temelde 

bir değişim görünmüyor. İnsanlar çocuklarının din eğitimini esasen aileden, ardından 

Kuran kurslarından ve okuduğu okuldan alması gerektiğine inanıyorlar. Bu eğitimi 

İmam Hatip Liselerinden almaları gerektiğine inananlar 2007’de yüzde 5,9’ten bu ay 

yüzde 6,5’e oldukça az bir oranda artmış. Kuran kursundan alması gerektiğini 

düşünenlerde ise 5 puana yakın bir düşüş göze çarpıyor.  

                                                      
4 http://konda.com.tr/tr/rapor/gundelik-yasamda-din-laiklik-ve-turban-arastirmasi/  
5 Her ne kadar talebin azaldığını tahmin etsek de karşılaştırma yapabilmek amacıyla biçki, dikiş, nakış ve çıraklık, meslek 

eğitimi seçeneklerini muhafaza ettik ve bu seçenekleri hem kızlar hem oğullar için kullandık.  
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İmam Hatip Liselerinin hem okul, hem öğrenci sayılarında artış olsa da, Kuran kursu 

talebinin de düşmüş, çocukların din eğitimini İmam Hatip Liselerinden almalarını 

isteyenlerin  değişmemiş olmasında dolayı, İmam Hatip Liselerindeki artışın 

toplumsal bir talebe karşılık geldiğini iddia edemeyiz. Aksine, toplumun mesleki 

kurslar, yabancı dil kursları gibi kültürel sermayeyi arttırmaya yönelik kesiminin 

büyüdüğü, din eğitimi talebi olan kesimin küçüldüğü görülüyor.   

 

2.5.3 Eğitime yatırım 

Eğitimin yaygınlaşması ve kalitesinin artması konusunda genel tablo olumlu görünse de 

zayıfladığı ve azımsanmayacak bir kesimin memnun olmadığı ortamda ve eğitimin 

hayatta ilerlemedeki katkısına inancın güçlü olduğu bir toplumda, yaygın eğitim, yaz 

okulu gibi çeşitli çözümlerinin yanısıra insanların bir kısmı çocuklarının eğitimi için 

maddi katkı veya yatırım da yapıyor.  

 

Mart’17 Barometresi’nin sınıf algısına dair temasında, insanların aldığı eğitimin, mezun 

olduğu okulun veya çocuğunu gönderdiği okulun, ait olduğu sınıfa dair, en önemlileri 

olmasa da, oldukça önemli göstergeler olduğunu görmüştük.   
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Bu ayki veriler de eğitimin hayatta ilerlemeye katkısı olduğu konusunda toplumsal uzlaşı 

bulunduğuna ve çocuğun istediği eğitimi alamayacağı korkusu yaşayanların son 

dönemde arttığına işaret ediyor. Bu inanç ve endişeler, toplumda insanların 

davranışlarına, küçük bir kesim için eğitim kredisi almak, kayda değer bir kesim de 

çocuklarını okutmak için tasarruf yapmak şeklinde yansıyor. Bankadan kredi aldıysa 

ne amaçla aldığı sorulduğunda yüzde 3,1 eğitim kredisi aldığını, para biriktiriyorsa ne 

amaçla biriktirdiği sorulduğunda ise yüzde 12 çocuğunu/çocuklarını okutmak için 

biriktirdiğini belirtiyor. Hatta çocuk okutmak, para biriktirmenin birincil nedeni olarak 

görünüyor. Sonuçta neredeyse her 6 kişiden biri eğitim için maddi yatırım yapıyor 

denebilir.  

 

Şimdiye kadar bankadan hiç kredi aldınız mı? Ne 

için kredi aldınız? 
Yüzde 

Borç kapamak 18,1 

Ev 14,7 

Araba 9,7 

İş 6,5 

Eğitim 3,1 

Kredi almadım. 51,9 

  

Şu anda ne amaçla para biriktiriyorsunuz? Yüzde 

Para biriktirmiyorum. 64,5 

Çocuğumu/çocuklarımı okutmak 11,7 

Tasarruf için 9,9 

Ev almak 4,5 

Çocuğumu/çocuklarımı evlendirmek 4,4 

Sağlığım için 4,2 

Araba almak 2,8 

Diğer 4,7 

 

Çocuğu eğitim alan yüzde 47 oranındaki kesimi daha yakından incelediğimizde eğitim kredisi 

alan veya çocuk okutmak için para biriktirenlerin oranı, beşte bire (yüzde 21) çıkıyor. 

Yani her beş veliden biri çocuğunun istediği eğitimi alması için parasal destek vermek 

durumunda. Üstelik kredi alma veya para biriktirme oranı çocuk sayısına, yaşlarına, 

devletten ve eğitimden beklentiye göre pek değişmiyor. Ancak kişinin kendi eğitimi 

arttıkça bu olasılık artıyor.  
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Eğitim durumu 
Eğitim kredisi alan/tasarruf 

yapanların oranı 

Okuryazar değil 10,6 

Diplomasız okur 10,5 

İlkokul mezunu 12,9 

İlköğretim / Ortaokul mezunu 12,6 

Lise mezunu 16,0 

Üniversite mezunu 19,3 

Yüksek lisans / Doktora 22,6 
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2.6 Eğitim ve Eşitsizlikler  

 

Çetin Çelik6  

 

Toplumsal bir arada yaşama halinin mümkün olduğunca barışçıl olması sosyal, ekonomik ve 

kültürel kaynakların dağılımının herkesçe kabul edilen meşru düzeneklerle 

yapıldığının kabulüne dayanır. Diğer bir deyişle toplumsal hayatın barışçıl bir 

konsensüs ile kendini yeniden üretmesi kaynak dağıtım mekanizmasının meşruluğu 

ile sıkıca ilişkilidir. Bu mekanizma meşru olmak zorundayken eşitlikçi olmak zorunda 

değildir. Örneğin feodal toplumda kan bağı ya da soyluluk gibi doğuştan gelen 

atfedilmiş statüler (ascribed status) kaynak dağıtımının herkesçe kabul edilen ana 

mekanizması iken, modernleşme ve sekülerleşme ile kişinin kendi kaderini çalışarak 

değiştirebileceği anlamına gelen başarılmış statüler (achieved status) kaynak 

dağıtımının meşru düzeneği haline geldi. Başarılmış statü yine tüm toplumsal 

kesimlerce kabul edilen meritokratik bir eğitim sistemi olduğu kabulünden beslenir; 

yani yeteri kadar çalışan herkesin toplumda yükselebileceği varsayılır. Bu yüzden 

modern toplumda iyi ve kaliteli eğitimin en önemli ölçülerinden birisi eğitim sisteminin 

toplumsal sınıflar arasındaki geçişliliğe ve hareketliliğe ne derece imkân tanıdığıdır. 

 

Eğitim sisteminin kaynakları meşru şekilde dağıtmadığına ilişkin kanı ve düşünceler, 

yaygınlık göstermeleri halinde, toplumsal konsensüsün altını ciddi şekilde oyarak bir 

nevi anominin baş göstermesine neden olabilir. Bunun bir örneğini, kötücül amaçları 

olan bir grubun merkezi sınavlarda yaptığı sistematik hileler ile önemli mevkilere 

gelmesinin siyasal ve toplumsal alanda yarattığı çatışma, kargaşa ve huzursuzlukta 

yakın zamanda gözlemlemek zorunda kaldık.  

 

Belirtildiği üzere, eğitim sistemi kaynakların meşru dağıtımı için önemliyken bu 

mekanizmanın eşitlikçi olması her ne kadar arzu edilse de çok defa gerçeklikten 

uzaktır.  Sosyoloji zanaatı toplumsal alanın hemen her köşesinde, görünen ile gerçek 

arasındaki farka dikkat çekse de toplumsal hayatın çok az veçhesinde, görünen ile 

gerçek eğitim alanı kadar keskin şekilde birbirine zıttır. Eğitim sıklıkla bireylerin çeşitli 

mesleki pozisyonları adaletli bir yarış sonucunda hak ettikleri oranda doldurmalarını 

sağlayan meşru bir eleme sistemi olarak görünür. Ancak eğitimin toplumsal 

hareketliliği nesnel ve adaletli şekilde sağladığı iddiasının çok defa bir mitten ibaret 

olduğunu not etmeliyiz. Türkiye toplumsal sınıf ile eğitim başarısının en güçlü olduğu 

ülkelerden birisidir. Yüksek sosyoekonomik kökenden gelme ve okulda başarı 

arasındaki ilişki birçok ülkede göze çarpsa da bu ilişkinin sıkılığı Türkiye için önem arz 

etmektedir; Türkiye’de eğitim sisteminde düşük başarı gösteren öğrencilerin %69’u 

yoksul ve yoksun hanelerden gelmektedir (Yıldırım et al. 2013). Diğer bir deyişle, 

Türkiye’de geniş halk kesimlerinden gelen öğrencilerin eğitimle dikey toplumsal 

hareketlilik yapmaları giderek daha zayıf bir ihtimal haline gelmektedir. 

Sosyoekonomik köken ve eğitim başarısı ilişkisi eğitim sisteminin hemen her 

kademesinde ortaya çıkmasına karşın, ailenin sosyoekonomik kaynakları özellikle 

öğrencilerin gideceği lise tipini belirlemektedir. Örnek vermek gerekirse, akademik 

açıdan seçici olan fen liselerindeki öğrencilerin %51’i, Anadolu liselerindeki 

                                                      
6 Yrd. Doç. Dr., Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
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öğrencilerin %42’si en yüksek %20’lik sosyoekonomik dilimden gelirken, meslek 

liselerindeki öğrencilerin %23’ü ve diğer ortaöğretim kurumlarına devam eden 

öğrencilerin %30’u en düşük %20’lik sosyoekonomik dilimden gelmektedir. Kısacası 

yoksul ve yoksun hanelerden gelenler, eğer eğitime katılabilmişlerse, kalite ve 

performans açısından dezavantajlı okul tiplerine yığılmakta, bu da sınıflar arası 

geçişlilik şöyle dursun, toplumsal sınıflar arası eşitsizliği yeniden üretmektedir (Oral 

and Mcgivney 2014).  

 

Türkiye’de eğitim sisteminin giderek eşitsiz hale gelmesinin temel dinamiklerini anlamak için 

eğitim sosyolojisinden birkaç temel kavramı anlamakta fayda var. Öncelikle her ne 

kadar aksi şekilde sunulsa da okul tarafsız bir kurum değildir; okul hedeflediği yapı, 

işleyiş, tutum ve pratikleri ile orta ve üst toplumsal sınıftan öğrencilerin hanelerindeki 

kültür ve pratikler ile benzeşir. Orta ve üst sınıf hanelerde çocuklar sıklıkla özel ders, 

müzik ve spor faaliyetleri gibi yoğun olarak düzenlenmiş bir programa tabi tutulur, 

evde soyut kelimeler ile konuşulur, diyaloglar doğrudan direktifler yerine karşılıklı 

sorular sorma ve tartışmalar biçiminde yapılır. Böylesi bir sosyalizasyon süreci bu 

çocukların akıl yürütmeye ve diyaloğa alışmasına, kelime haznelerinin serpilmesine, 

kısacası etkin konuşma becerisi geliştirerek özellikle yetişkinlere karşı haklarını 

çekinmeden savunabilmelerine zemin hazırlar. Buna karşın alt toplumsal sınıftan 

gelen çocuklar, ekonomik kaynakların yokluğundan ötürü, düzenlenmiş 

aktivitelerden ziyade spontan şekilde yetişirler. Genellikle dışarıda yakın 

akrabalarının çocukları ile oynar, sıklıkla televizyon izler ve anne babalarıyla karşılıklı 

uzun diyaloglardan ziyade genelde direktifler yoluyla iletişim kurarlar. Bu nedenle 

çocuğun kelime haznesi, konuşma becerileri orta sınıf akranı kadar gelişme fırsatı 

bulamaz ve bu çocuklar akrabaları olmayan yetişkin insanlarla konuşurken ya da 

kurumlarla iletişime geçerken kendilerini rahat hissetmeyerek bir sınırlılık ve 

engellenmişlik duygusu ile hareket ederler (Lareau 2011). Orta sınıftan çocukların 

okula çabuk adapte olup, öğretmenleri ile iyi ilişkiler kurması ve başarı göstermesi ev 

ve okul arasındaki değer, kültür, tutum ve davranış benzerliğinden ileri gelmektedir 

(Bourdieu and Passeron 1977). Buna karşın, işçi sınıfından çocuklar için okulda 

başarı sıklıkla içinden geldikleri sınıfsal kültürü bastırmak, orta sınıfa asimile olmak 

anlamına gelir; okul tüm gizli ya da açık müfredatı ile bu çocukların sınıfsal kültürü 

üzerine direnmesi güç bir sembolik şiddet uygular. Ev ve okul arasındaki uzlaşmazlık 

bu çocukların okula uyumda sorunlar yaşamalarına ve düşük akademik başarıya yol 

açarken, okula devamsızlık, sınıf tekrarı, dezavantajlı okul türüne meyletme ya da 

okul terk etmek biçimlerinde okuldan zamanla geriye çekilmelerine neden olur. 

Meritokratik söylem de başarıyı zekâ, sebatkar çalışma ile ilişkilendirerek okulun 

taraflı olduğu gerçeğinin üstünü örter (McNamee 2009). İşte bu yolla eğitim, 

akademik performans üzerinden bir eleme yapar gibi görünürken esasen kültür, 

değer, tutum, tavır, davranış üzerinden sınıfsal bir eleme yapar (Çelik 2017).  

 

Bu bağlamda toplumsal sınıflar arası geçişlilik ve hareketliliğin bir eğitim sisteminin ne kadar 

eşitlikçi olduğunu tespit etmek için neden en önemli kriter olduğu ortaya çıkar. Eğitim 

sistemi, yapı, işleyiş, örgütlenme ve pratikleri ile alt sınıftan öğrencilerin toplumda 

yükselmelerini ne kadar sağlıyorsa, yukarıda belirtilen eğitimin taraflı olma halinden 

o denli uzaklaşıyor demektedir. Dünyada eşitlikçi olan eğitim sistemleri öğrencilerin 
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farklı sınıfsal, etnik ve dini değerlerini olumlu şekilde tanır ve okulda kabul gören 

tutum davranış ve değerleri öğrenmeleri için onlara gerekli fırsatları ve zamanı verir.  

 

İşte tam bu noktada Türkiye’de evvelden beri sorunlu olan eğitim sisteminin özellikle son 

yıllarda özelleştirmeler ve erken yaşta yapılan merkezi sınavların kurumsallaşmasıyla 

sosyoekonomik olarak dezavantajlı toplumsal sınıftan gelen öğrencilere gerekli olan 

fırsat ve zamanı tanımadığını ve bu yolla da toplumsal sınıflar arası eşitsizliği iyice 

derinleştirdiğini tespit etmek zorundayız. Eğitim yoluyla derinleşen toplumsal sınıflar 

arası eşitsizlikleri üç farklı düzeyde incelemek mümkün görünmektedir: Erken yaşlara 

çekilen merkezi standartlaştırılmış sınavlar, tüm lise türlerine girişlerin merkezi 

sınava tabi tutulması ve özelleştirmelerin yarattığı sonuçlar7. 

 

Merkezi standartlaştırılmış sınavlar devlet ve özel şirketlerce, rekabetçi emek piyasasında, 

insani sermaye (human capital) gelişimini nesnel olarak ölçen en güvenilir 

mekanizmalar olarak düşünülür. Bireylerin iş piyasasındaki değerinin, sınav puanları 

ve sınavlara hazırlık sürecinde edinilen beceriler ile doğrudan ilişkili olduğu varsayılır. 

Bu özelliği ile standartlaştırılmış merkezi sınavlar iş piyasasının insan gücü ihtiyacına 

göre öğrencileri henüz eğitim sürecinde sınıflamanın da en etkin aracına dönüşür. 

Öğrenciler başarılarına göre farklı sınıflara ya da okul türlerine ayrıştırılır. Merkezi 

sınavlar her ne kadar Weberian anlamda modernleşmenin ve bürokrasinin 

kaçınılmaz bir unsuru olsa da etki, kapsam ve zararları zaman ve mekâna göre 

değişiklik gösterir. Örneğin küresel düzeyde yükselen eğitimin yaygınlaşması 

(educational expansion) eğitime katılımı artırırken, seçkin eğitim kurumlarına girişi 

zorlaştırıp amansız bir mücadelenin doğmasına neden oldu. Türkiye’de iyi bir iş 

garantilemek seçkin bir üniversiteye, seçkin bir üniversite ise, özellikle TEOG (Temel 

Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı) ile seçkin bir liseye gitmekle eş anlamlı hale 

geldi. Rekabetin kızıştığı momentum gittikçe erken yaşlara çekildi. Daha evvel 

üniversite kapısında daha görünür hale gelen eğitim alanındaki toplumsal sınıf 

mücadelesi, TEOG ile birlikte erkene çekilerek öğrenci ve velileri içine katıp giderek 

sertleşti.  

 

Ortaokuldan liseye geçerken uygulanan seçme sisteminin tarihine kısaca bakarsak, 

1955’ten itibaren yabancı dilde eğitim veren kolejler, 1964’ten itibaren fen liseleri, 

1985’ten sonra Anadolu imam hatip liseleri, 1990’dan itibaren Anadolu öğretmen 

liseleri ve 2003’ten itibaren sosyal bilimler liseleri kurulmaya ve kendi sınavlarını 

yapmaya başladı (Hürriyet Eğitim 2013). 1999 yılına dek Anadolu liseleri 8 yıllık 

kesintisiz eğitim dolayısıyla ilkokuldan sonra yaptıkları sınavla öğrenci alıyordu. 

İlkokullar ve ortaokulların birleşmesi ve eğitimin 8 yıl sürekli hale getirilmesiyle 

Anadolu liseleri 3 yıllık (artı 1 yıl yabancı dil hazırlık) eğitim veren kurumlar haline 

geldi. Bu okullara girmek içinse merkezi sınavlar uygulanmaya başladı. Ama 

2000’den başlayarak liselere girişte merkezi ulusal sınavlara baktığımızda, 

ortaokuldan sonra liselere girişte sırasıyla 2000-2004 arasında Liselere Giriş Sınavı 

(LGS), 2004-2008 yıllarında Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı 

(OKS), 2008 yılında Seviye Belirleme Sınavı (SBS) merkezi sınavları uygulandı 

(Görmez & Coşkun, 2015, 9-11). Diğerleri sadece 8. sınıfta bir kereye mahsus 

                                                      
7 Bu boyutların derinlemesine tartışması için bakınız: Çelik, Çetin & Özdemir, Tuğçe (2017) Eleştirel Pedagoji, 

Kasım Sayısı 
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düzenlenen sınavlarken, SBS 6. 7. ve 8. sınıflarda düzenleniyor ve bu sınavların 

ortalaması hesaplanıyordu. 2009 yılından itibaren tekrar sadece 8. sınıfta 

uygulanmaya geçildi ve 2012-2013 öğretim yılında son kez yapıldı. 2013-2014 

yılından itibaren TEOG uygulanmaya başlandı. Bu sisteme göre öğrenciler ortaokulun 

son senesinde (8. sınıfta) sınava 6 dersten sınava giriyorlardı. Merkezi sınavdan 

alınan puan ve öğrencilerin 6.,7., ve 8. sınıflarda okul sınavlarındaki notları üzerinden 

hesaplanan yıl sonu başarı puanlarının ortalaması alınarak nihai puan 500 üzerinden 

hesaplanıyordu. Aldıkları puana göre öğrenciler lise tercihleri yapıyorlardı. Fakat 

TEOG’la gelen önemli değişiklik, tüm genel liselerin diğer lise türlerine 

dönüştürülmesi ve tüm liselere girişin TEOG sonucuna bağlanması oldu. Yani daha 

önce düz liselere sınavsız kayıt olmak mümkünken, bütün liselere giriş puanlı hale 

getirildi. Bugün TEOG sisteminin kaldırılışıyla, son 20 yılda liselere geçiş sistemi 

beşinci kez değişikliğe uğratılmış oldu.  

 

Her ne kadar küçük bir ayrıntı gibi görünse de merkezi standartlaştırılmış sınavların erken 

yaşlara çekilmesi toplumsal eşitsizlikleri derinleştirici etkisi, tüm liselere girişin TEOG 

sonucuna bağlanmasıyla perçinlendi. 2013-2014 yılında gelen TEOG’a kadar düz 

liselere sınavsız giriş mümkündü ve kent eşitsizliği henüz günümüzdeki denli keskin 

olmadığından, öğrenci profili bu okul türünde sınıfsal olarak heterojendi. Bu 

dinamikler hem alt sınıftan öğrencilerin üniversiteye yönelik akademik bir eğitim 

veren düz liselere girebilmelerini, hem de bu lise türünde orta ve üst sınıftan 

öğrenciler ve öğretmenler ile etkileşerek onlardan kaynaklar devşirmelerini 

sağlıyordu. İşleyişte çeşitli sorunlar olmakla birlikte, düz liseler gerçekten de 

öğrencileri üniversite sınavına hazırlama işlevi görüyordu. Mahalle okulları olmalarına 

karşın, okullar öğrencinin performansları bakımından bu denli homojen değildi. Şimdi 

ise yoksul öğrenciler merkezi sınavlarla erken yaşta dezavantajlı okul tiplerine 

yığılmakta ve sosyal, kültürel ve sınıfsal açıdan kendileri gibi olan öğrencilerle lise 

eğitimini tamamlamaktadır. Bu durum onlar için toplumsal hareketlilik ihtimalini 

önemli biçimde kısıtlamaktadır.  

 

Tercihlerindeki okullara yerleşememeleri durumunda Anadolu liseleri yüksek puanlı olduğu 

için öğrenciler otomatik olarak adreslerine en yakın imam hatip liselerine, meslek 

liselerine ya da çok programlı liselere kayıt oluyor. Peki bu sistemin dışına çıkmak, 

gidilmek istenilen lise türü için yeterli puan alınmadığında başka yola sapmak 

mümkün mü? İşte bu noktada eğitimin özelleşmesine yönelik politikaları odağa 

almak gerekmektedir.  

 

Ekonomik bedelini ödeyebilenler için özel okula kayıt olma seçeneği mevcut. Özelleştirmeyle 

birlikte açılan çok sayıda yeni özel lise, geniş sayılabilecek bir ücret aralığında farklı 

ekonomik kaynaklara sahip velilere hitap eden seçenekler yaratmış durumda. 

Devletin özel okullara ayırdığı teşvik fonu ile özel okulların ücretinin bir kısmını 

üstleniyor olması, belli bir seviyenin üzerinde ekonomik geliri olan ve sınavda istediği 

başarıyı sağlayamamış öğrencilerin velileri için bir alternatif oluşturuyor. 1980 

sonrası planlanan, 90’larda uygulanmaya başlanan ve son yıllarda  keskinleşip hız 

kazanan özelleştirme süreciyle toplumsal hareketlilik olanağının ilişkisine daha 

yakından bakacak olursak, bu sürecin eğitimden beklenen söz konusu işlevin 

neredeyse tamamen yitmesine sebep olduğu öne sürülebilir. Burada özelleştirmenin 
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iki boyutuna değinmek gerekiyor: biri özel okul ve devlet okulu arasındaki farklar, 

diğeri devlet okullarının kendi aralarında oluşan farklar. Özel okullarda sağlanan daha 

nitelikli eğitim olanakları, ekonomik sermayesi yeterli olan velilerin çocuklarının 

sınava yönelik daha güçlü hazırlanabilmesini sağlıyor. Bazı özel okullar doğrudan ve 

salt liseye giriş sınavına hazırlığa yönelik bir eğitim programı izliyor. Öte yandan, bazı 

veliler de anaokulundan başlayıp lise son sınıfa dek kesintisiz eğitim veren K12 

okullarını tercih ederek, çocuklarını bu sınav sürecinden tamamen uzak tutmayı 

tercih edebiliyor. Bütün bu olasılıklarda, orta ve orta üst sınıflardan gelen öğrenciler 

sınav sürecine önde başlamış oluyor. Öte yandan, özelleştirme süreci sadece özel 

okullarla devlet okullarının akademik, sosyal, kültürel imkanları ve fiziki koşulları 

arasındaki farkı açmakla kalmıyor, aynı zamanda devlet okulları arasında da 

farklılaşmaya sebep oluyor çünkü okulda sağlanan temizlik, güvenlik, sağlık, yemek 

gibi hizmetlerin masraflarından devlet gittikçe daha çok elini çekiyor ve bu giderlerin 

karşılanması okul aile birliğine, yani velilerden toplanan aidatlara bağlanıyor. 

Özelleştirmelerle okulun kaynakları eskiye kıyasla büyük ölçüde velilerin imkanlarına 

dayandırıldığında, adrese dayalı sistem yoksul ailelerin yaşadığı mahallelerdeki 

okulların imkanlarıyla yüksek gelirli semtlerdeki okulların imkanları arasındaki farkı 

açıyor. Böylece, daha yüksek gelirli velilerin oturduğu bölgelerle dar gelirli ailelerin 

çocuklarının kayıt olduğu okullarda sağlanan koşullar arasındaki fark açılıyor. Bir 

okulda fiziki koşullar minimum seviyede sağlanırken, bir diğerinde velilerin çabasıyla 

özel okullarla yarışabilecek imkanlar oluşturulabiliyor.  

 

İşte bu da bizi 2017 Eylül ayı itibariyle kaldırılan TEOG’un yerine gelen ve öğrencileri 

oturdukları semtlerdeki yakın okullara yönlendirerek sorunu ‘çözecek’ olan yeni 

sistemin eşitsizlik üretici potansiyeline getiriyor. Yukarıda detaylı bir şekilde belirtilen 

sebeplerden ötürü TEOG’un kaldırılması olumlu bir gelişmedir. Fakat sorunlu bir 

sistemin uygulamadan kaldırılmasını onaylarken, önce yerine geçecek sistemin ne 

olduğunu bilmek ve olumlu ve olumsuz yanlarını görerek bir analiz yapmak yerinde 

olur. Bu noktada yeni sistemden önce, sistem değişikliği süreciyle ilgili ciddi bir 

soruna dikkat çekmekte fayda var. Milyonlarca insanın, öğrencinin, velinin, eğiticinin 

hayatını etkileyecek olan bu kararının ne şekilde alındığı akılları kurcalıyor. TEOG 

sistemi neden kaldırıldığı anlatılmadan apar topar şekilde lağvedilmesine karşın, 

yerine konulacak sistem neredeyse dönem ortasında açıklandı. Öğrenciler eski 

sisteme göre Kasım ayında yapılacak olan ilk TEOG sınavına hazırlanırken, Eylül ayının 

ortasında geldiklerinde sınavın uygulanmayacağını öğreniyor ve bu durumda neye, 

nasıl çalışacaklarını bilmiyorlar. Bu belirsizliğin yarattığı stres ve endişe 5 Kasım’da 

yeni sistemin açıklanmasıyla da son bulmuyor, çünkü hâlâ sisteme dair birçok soru 

işareti var. Bu durumda, yeni sistemin açıklanmasının bu denli gecikmesi, söz konusu 

karar mekanizmasının ne şekilde işletilmiş olduğunu sorgulatıyor. TEOG kaldırılırken 

yerine konulacak alternatifin hazır olmadığı, bunun üzerine düşünülüp çalışarak, 

projelendirerek alınmış bir karar olmadığı görülüyor. Birçok öğrencinin geleceğinin söz 

konusu olduğu böyle bir konuda en ufak kararın dahi sorumluluk bilinciyle, ihtiyatla 

alınması beklenirken, sistem değişikliği kararının arkasındaki mekanizma güven 

uyandırmıyor.  

 

Henüz açıklanan sistemin içeriğine göz atacak olursak, Mahalli Yerleştirme Sistemi 

(MHY)’nde öğrencinin ikamet ettiği adrese yakın farklı okul türlerinde 5 lise tercih 



 

KONDA KASIM’17              EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE BEKLENTİLER                           34 

hakkı sunulacak. Veliler bu okullar arasında tercih yapacak. Girmenin tercihe bağlı 

olduğu bir merkezi sınav uygulanacak ve ülke genelinde yaklaşık 600 lise bu 

puanlarla öğrenci alacak. Bu sistemin doğurabileceği olası sorunların başında, 

kentsel yoksullukla eğitim eşitsizliklerinin birbirini pekiştirmesi geliyor. Yani, 

özelleştirme süreciyle devlet okullarının giderlerine ayrılan bütçe azaltılıp yük gittikçe 

velilerin omzuna bindirilirken, adrese dayalı mahalle okulu sistemi yoksul ailelerin 

oturduğu mahallelerdeki okulların imkânlarının diğerlerine kıyasla düşük olmasına, 

dolayısıyla semtlerdeki okulların imkanları ve başarıları arasında kayda değer farklar 

oluşmasına sebep olacaktır. Bir diğer muhtemel sorun şu olacaktır, söz konusu 

merkezi sınava girecek ve sınavda iddialı olacak öğrenciler, yukarıdaki tartışılan 

argümanların ışığında, büyük oranda orta ve orta üst sınıf öğrenciler olacak, rekabet 

eden öğrenci sayısı azalırken, rekabetin dozu ve şiddeti artacaktır. Çünkü sınavla 

gidilecek nitelikli lise sayısı düştükçe, dolayısıyla seçilecek olan öğrenci sayısı 

azaldıkça; sosyoekonomik olarak alt sınıftan gelen öğrencilerin diğerleriyle rekabet 

şansı düşecektir, dolayısıyla büyük oranda yarıştan çekilmeleri olasıdır.  

 

2.6.1 Kasım 2017-Barometre Eğitim Bulguları Tartışması 

Etnik kökene göre eğitim durumuna bakıldığında, Arap, Kürt ve Zaza toplumlarındaki okur 

yazar olmama oranının %20’ler civarında olduğu gözlemlenmiştir. Diplomasız okur 

olanlar da eklenince bu oranın %25’ler seviyesine çıktığı gözlemlenmiştir. Bir başka 

deyişle, bu toplumların dörtte birinin herhangi bir okul tecrübesi olmamıştır. Bu durum 

yaşlı nüfustan dolayı beklentiler doğrultusunda olsa da, genç nüfusa (18-32) 

bakıldığında dahi, herhangi bir okul tecrübesi olmayan Kürtlerin oranının %7, 

Arapların ise %17 seviyelerinde olması çarpıcıdır. 

 

Tablo 1: Etnik Kökene 

göre eğitim durumu 
Türk Kürt Arap Zaza Diğer 

Okur yazar değil 3,77 18,86 20,59 20,83 9,52 

Diplomasız Okur 2,78 6,57 5,88 2,08 1,59 

İlkokul Mezunu 30,96 27,43 38,24 29,17 19,05 

İlköğretim/Ortaokul 17,01 16,86 5,88 16,67 17,46 

Lise mezunu 29,97 19,14 23,53 25 26,98 

Üniversite Mezunu 14,28 10,57 2,94 6,25 22,22 

Yüksek Lisans/Doktora 1,23 0,57 2,94 0 3,17 
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Mezun olunan lise tipi incelendiğinde, beklentiler doğrultusunda örneklemin %40’ından 

fazlasını düz lise mezunlarının oluşturduğu gözlemlenmiştir. Sırasıyla Anadolu 

Liseleri, ticaret ve endüstri meslek liselerinin bu düz liseden sonra en çok mezun 

veren lise tipi olduğuna rastlanmıştır.  

 

Lise tipinin cinsiyete göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. Bulgular, meslek liseleri hariç 

belirgin cinsiyet ayrımlarının olmadığı yönündedir. Meslek liselerindeki cinsiyet 

ayrımlarında bakıldığında ise, ticaret ve endüstri meslek liselerinde daha çok 

erkeklerin, kız meslek liselerinde ise kadınların yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Bu 

durum toplumdaki cinsiyet rollerinin okul sistemi tarafından da eşitsiz şekilde 

yeniden üretildiğini göstermektedir.  

 

Tablo 2: Cinsiyete Göre Mezun Olunan Lise 

Dağılımı 
Kadın Erkek Toplam 

Açıktan Lise 3,79 3,49 3,61 

Düz Lise 42,76 39,45 40,79 

Özel Kolej/lise 2,9 2,12 2,44 

Anadolu lisesi 13,81 13,05 13,36 

Fen lisesi 1,34 1,97 1,71 

Öğretmen Lisesi 3,56 1,67 2,44 

Kız meslek lisesi 10,02 0 4,06 

Sağlık Meslek Lisesi 2,9 1,37 1,99 

Ticaret meslek lisesi 6,01 11,84 9,48 

Teknik Lise/endüstri 6,68 17,45 13,09 

İmam Hatip Lisesi 3,56 4,25 3,97 

Diğer Lise 2,67 3,34 3,07 

 
 

41
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9
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Tablo 3: Bölgelere göre mezun olunan lise tipi dağılımı (%) 

  Istanbul 
Batı 

Marmara 
Ege 

Doğu 

Marmara 

Batı 

Anadolu 
Akdeniz 

Açıktan Lise 3,45 4,00 3,27 3 4,48 3,73 

Düz Lise 45,59 36,00 39,87 33 40,3 50 

Özel Kolej/lise 4,21 4,00 1,96 1 2,24 0 

Anadolu lisesi 14,56 8,00 9,8 14 8,96 9,7 

Fen lisesi 2,68 4,00 1,31 2 1,49 0 

Öğretmen Lisesi 2,3 2,00 1,96 3 2,99 0,75 

Kız meslek lisesi 3,07 0,00 6,54 5 5,22 4,48 

Sağlık Meslek Lisesi 1,53 0,00 4,58 1 2,99 0,75 

Ticaret meslek lisesi 5,36 18,00 8,5 6 14,18 15,67 

Teknik Lise/endüstri 9,2 14,00 17,65 23 9,7 11,19 

İmam Hatip Lisesi 2,68 8,00 4,58 7 4,48 2,24 

Diğer Lise 5,36 2,00 0 2 2,99 1,49 

  
Orta 

Anadolu 

Batı 

Karadeniz 

Doğu 

Karadeniz 

K,Doğu 

Anadolu 

Ortadoğu 

Anadolu 

Güneydoğu 

Anadolu 

Açıktan Lise 4,55 0 0 5,56 2,17 8,33 

Düz Lise 31,82 44,9 23,26 33,33 43,48 36,67 

Özel Kolej/lise 3,03 0 4,65 0 4,35 3,33 

Anadolu lisesi 27,27 10,2 18,6 22,22 8,7 21,67 

Fen lisesi 3,03 2,04 2,33 0 0 0 

Öğretmen Lisesi 6,06 6,12 2,33 0 2,17 0 

Kız meslek lisesi 3,03 2,04 6,98 5,56 2,17 3,33 

Sağlık Meslek Lisesi 4,55 2,04 2,33 5,56 0 0 

Ticaret meslek lisesi 3,03 8,16 2,33 5,56 13,04 15 

Teknik Lise/endüstri 9,09 10,2 27,91 5,56 23,91 3,33 

İmam Hatip Lisesi 3,03 4,08 4,65 11,11 0 5 

Diğer Lise 1,52 10,2 4,65 5,56 0 3,33 

 
Bölgelere dağılım incelendiğinde, ticaret ve endüstri meslek liselerinden mezun olanların 

oranları incelendiğinde, bu dağılımın, %37’lik bir oranla en yüksek olduğu bölgenin 

Ortadoğu Anadolu bölgesi olduğu gözlemlenmiştir. Ortadoğu Anadolu bölgesini 

sırasıyla, Batı Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Marmara izlemiştir. İmam hatip 

liselerinden mezun olanların oranın en yüksek olduğu bölge ise %11’lik oranla Kuzey 

Doğu Karadeniz ve Doğu Karadeniz olmuştur, Tablo 3’te karşımıza çıkan bir diğer 

bulgu da, Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde Özel Kolej/liseden mezun olan 

herhangi bir kişiyle karşılaşılmamış olmasıdır.  
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Tablo 4: Etnik Kökene Göre Mezun olunan lise tipi 

  Türk Kürt Arap Zaza Diğer 

Açıktan Lise 3,28 3,92 18,18 6,67 6,45 

Düz Lise 40,63 39,22 63,64 40 45,16 

Özel Kolej/lise 2,43 2,94 0 0 3,23 

Anadolu lisesi 13,23 14,71 0 13,33 12,9 

Fen lisesi 2,01 0 0 0 0 

Öğretmen Lisesi 2,54 2,94 0 0 0 

Kız meslek lisesi 4,23 2,94 0 13,33 0 

Sağlık Meslek Lisesi 2,22 0 0 13,33 0 

Ticaret meslek lisesi 8,99 12,75 9,09 6,67 12,9 

Teknik Lise/endüstri 13,23 12,75 9,09 0 16,13 

İmam Hatip Lisesi 4,23 3,92 0 0 3,23 

Diğer Lise 2,96 3,92 0 6,67 0 

 
Etnik kökene göre mezun olunan lise tipinin dağılımına bakıldığında, düz liseye katılım 

oranının en yüksek olduğu grubun Arap’lar olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer etnik 

gruplar arasında ise düz liseye katılımla alakalı hatırı sayılır bir varyasyona 

rastlanmamıştır. Ticaret ve Endüstri meslek liselerinden mezun olanların oranlarında 

da karşımıza çıkan tablo da bu meslek liselerine gidenlerin dağılımında gözle görülür 

farklar olmadığı yönündedir.  

 

Tablo 5: Gelire göre mezun olunan lise tipi     

  
700 TL  

ve altı 

701 –  

1200 TL 

1201 –  

2000 TL 

2001 –  

3000 TL 

3001 –  

5000 TL 

5001  

TL  

ve üstü 

Açıktan Lise 0 5,13 3,06 4,68 3,96 2,63 

Düz Lise 30 38,46 41,16 41,81 38,28 41,23 

Özel Kolej/lise 10 0 0,34 2,68 3,3 5,26 

Anadolu lisesi 0 7,69 13,27 10,03 17,16 18,42 

Fen lisesi 0 0 0,68 1,67 1,98 4,39 

Öğretmen Lisesi 0 2,56 1,36 2,01 3,96 3,51 

Kız meslek lisesi 0 5,13 6,12 3,34 4,29 0 

Sağlık Meslek Lisesi 0 0 1,36 2,34 1,98 4,39 

Ticaret meslek lisesi 20 10,26 11,9 9,36 8,58 3,51 

Teknik Lise/endüstri 20 20,51 13,61 13,71 10,89 11,4 

İmam Hatip Lisesi 10 10,26 4,76 4,01 2,31 3,51 

Diğer Lise 10 0 2,38 4,35 3,3 1,75 
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Gelire göre mezun olunan lise tipine bakıldığında, daha “prestijli” liselerden mezun olanların 

daha fazla gelir elde ettikleri gözlemlenmiştir. Yine beklentilere paralel olarak, düşük 

gelirli yurttaşların, daha çok meslek lisesi mezunları oldukları da bulgularımızın bir 

diğeridir. Bu durum yukarıda değinilen ve daha evvelki araştırmalarca da tespit 

edilmiş sosyoekonomik köken ve okul türü arasındaki sıkı bağı göstermektedir. 

Türkiye’de ailenin kaynakları çocukların okul kariyerini ve dolayısıyla da geleceğini 

etkin bir biçimde belirlemektedir.  

 

Tablo 6: Gelir Durumuna Mezun olunan Lise tipi (Yalnızca Kürtler) 

  
700 TL 

ve altı 

701 – 

1200 TL 
1201 – 

2000 TL 
2001 – 

3000 TL 
3001 – 

5000 TL 

5001 

TL 

ve üstü 

Açıktan lise 0 0 0 5 6,9 14,29 

Düz lise 50 25 44,44 35 41,38 42,86 

Özel kolej / lise 0 0 0 0 3,45 14,29 

Anadolu lisesi 0 0 16,67 20 13,79 14,29 

Öğretmen lisesi 0 0 0 0 10,34 0 

Kız meslek lisesi 0 0 5,56 5 0 0 

Ticaret meslek L, 50 50 16,67 10 3,45 0 

Endüstri Meslek L, 0 25 8,33 20 13,79 14,29 

İmam hatip lisesi 0 0 5,56 5 0 0 

Diğer lise 0 0 2,78 0 6,9 0 

 
Kürt nüfus arasında, gelir seviyesine göre mezun olunan lise tipine bakıldığında, geliri 700 

TL’nin altında olan Kürt nüfusun yarısının, geliri 701-1200 TL arası olan nüfusun ise 

%75’inin ticaret veya endüstri meslek lisesi mezunu olması çarpıcı bulgu olarak yerini 

almıştır. Bu analiz yalnızca Kürt erkekler için yapıldığında ise bahsi geçen gelir 

gruplarındaki tüm Kürt erkeklerin ticaret veya endüstri meslek lisesi mezunu olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu durum daha çok araştırılmaya muhtaç olsa da eğitim 

sistemindeki muhtemel bir etnik segmentasyonun işaretini vermektedir. Eğitim 

sisteminde farklı etnik grupların, grupların düşük sosyoekonomik kökenden gelmeleri 

dolayısıyla, daha dezavantajlı okul tiplerini yoğunlaşmaları iş piyasasındaki etnik 

segmentasyonu tetikleme potansiyeline sahiptir.  
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3. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ    

 

 Araştırmanın Genel Tanımı 

 

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

Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

Araştırmanın saha çalışması 5-6 Kasım 2017 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. 

 

 Örneklem 

 

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

nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 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, 27 ilin merkez dahil 110 ilçesine bağlı 164 mahalle ve köyünde 

2642 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülmüştür. 

 

Gidilen il 27 

Gidilen ilçe 110 

Gidilen mahalle/köy 164 

Görüşülen denek 2642 

 

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

 

Yaş grubu Kadın Erkek 

18-32 yaş 3 denek 3 denek 

33-48 yaş 3 denek 3 denek 

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

1 İstanbul İstanbul 

2 Batı Marmara  Balıkesir, Tekirdağ 

3 Ege  Denizli, İzmir 

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 Trabzon 

10 Kuzeydoğu Anadolu Erzurum 

11 Ortadoğu Anadolu  Elazığ, Malatya, Van 

12 Güneydoğu Anadolu  Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin 

 

 

 Anketin yapıldığı bölge Kır Kent Metropol Toplam 

1 İstanbul 
  

20,3% 20,3% 

2 Batı Marmara 0,7% 3,4% ,7% 4,8% 

3 Ege 2,0% 6,5% 5,2% 13,7% 

4 Doğu Marmara 1,4% 2,7% 5,5% 9,5% 

5 Batı Anadolu ,7% 1,2% 6,7% 8,6% 

6 Akdeniz 2,0% 4,7% 5,5% 12,2% 

7 Orta Anadolu ,7% 2,7% 1,4% 4,8% 

8 Batı Karadeniz 1,8% 3,4% ,6% 5,9% 

9 Doğu Karadeniz 1,4% 2,0% 
 

3,4% 

10 Kuzeydoğu Anadolu 1,2% 1,4% 
 

2,6% 

11 Ortadoğu Anadolu 1,4% 2,7% ,7% 4,8% 

12 Güneydoğu Anadolu 2,0% 3,4% 4,0% 9,5% 

 Toplam 15,2% 34,3% 50,5% 100,0% 
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4. TÜM CEVAP DAĞILIMLARI  

 Deneklerin Profili 

C  Cinsiyet Yüzde 

Kadın 49,2 

Erkek 50,8 

Toplam 100,0 

 

Yaş Yüzde 

18 - 32 yaş 33,4 

33 - 48 yaş 33,7 

49+ yaş 32,9 

Toplam 100,0 

 

Eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 6,4 

Diplomasız okur 3,3 

İlkokul mezunu 30,3 

İlköğretim / Ortaokul mezunu 16,9 

Lise mezunu 28,2 

Üniversite mezunu 13,8 

Yüksek lisans / Doktora 1,2 

Toplam 100,0 

 

Eğitim durumu (gruplanmış) Yüzde 

Lise altı 56,9 

Lise 28,2 

Üniversite 14,9 

Toplam 100,0 
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Doğum yeri (bölge) Yüzde 

İstanbul 7,5 

Batı Marmara 4,3 

Ege 10,9 

Doğu Marmara 7,2 

Batı Anadolu 7,5 

Akdeniz 11,7 

Orta Anadolu 7,5 

Batı Karadeniz 9,3 

Doğu Karadeniz 6,3 

Kuzeydoğu Anadolu 6,9 

Ortadoğu Anadolu 7,6 

Güneydoğu Anadolu 12,2 

Yurtdışı 1,1 

Toplam 100,0 

 

Hane kişi sayısı Yüzde 

1 - 2 kişi 21,8 

3 - 5 kişi 62,4 

6 - 8 kişi 13,1 

9 ve daha fazla kişi 2,7 

Toplam 100,0 

 

 

Hayat tarzı kümesi Yüzde 

Modern 26,8 

Geleneksel Muhafazakâr 47,3 

Dindar Muhafazakâr 26,0 

Toplam 100,0 

 

  

Medeni durum Yüzde 

Bekar 22,8 

Sözlü/Nişanlı 1,2 

Evli 68,8 

Dul 6,0 

Boşanmış 1,2 

Toplam 100,0 
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Çalışma durumu Yüzde 

Devlet memuru 4,3 

Özel sektör 6,4 

İşçi 10,2 

Esnaf 10,0 

Tüccar / iş adamı ,9 

Serbest meslek sahibi 1,7 

Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 3,8 

Çalışıyor, diğer 6,5 

Emekli 13,0 

Ev kadını 29,9 

Öğrenci 7,8 

İşsiz 3,8 

Çalışamaz halde 1,7 

Toplam 100,0 

 

Babasının çalışma durumu Yüzde 

Devlet memuru 8,9 

Özel sektör 3,3 

İşçi 19,2 

Esnaf 17,5 

Tüccar / iş adamı 3,0 

Serbest meslek sahibi 2,2 

Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 30,1 

Çalışıyor, diğer 9,3 

İşsiz 1,4 

Çalışamaz halde 5,1 

Toplam 100,0 

 

Sosyal medya Yüzde 

Facebook 47,2 

Twitter 17,7 

Whatsapp 10,0 

Youtube 5,8 

Instagram ,5 

Diğer 1,0 

İnternete giriyorum ama sosyal medyayı kullanmıyorum 5,1 

İnternete hiç girmiyorum 8,5 
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 Haber seyrettiği TV kanalı Yüzde 

İzlemiyorum 1,2 

Haberleri TV’den takip etmiyorum. 13,8 

A Haber 6,8 

ATV 15,3 

CNN Türk 3,1 

Fox TV 19,6 

Haber Türk 1,9 

Halk TV 1,5 

Kanal 7 ,8 

Kanal D 6,7 

NTV 3,3 

Show TV 5,7 

Star TV 4,0 

TRT 10,7 

Ulusal Kanal ,7 

Diğer kanallar 4,9 

Toplam 100,0 

 

Bu hanenin malı olan arabanız var mı? Yüzde 

Var 47,3 

Yok 52,7 

Toplam 100,0 

 

Örtünme durumu Yüzde 

Örtmüyor 26,0 

Başörtüsü 49,3 

Türban 10,0 

Çarşaf, peçe 1,0 

Görüşülen kişi bekâr erkek 13,7 

Toplam 100,0 

 

Etnik köken Yüzde 

Türk 81,1 

Kürt 13,4 

Zaza 1,3 

Arap 1,8 

Diğer 2,4 

Toplam 100,0 
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Din/mezhep Yüzde 

Sünni Müslüman 92,0 

Alevi Müslüman 5,2 

Diğer 2,8 

Toplam 100,0 

 

Ekonomik sınıflar Yüzde 

Alt gelir 18,8 

Alt orta sınıf 34,1 

Yeni orta sınıf 25,8 

Üst gelir 21,3 

Toplam 100,0 

 

 

 

 

 

 

Dindarlık Yüzde 

İnançsız 2,8 

İnançlı 26,1 

Dindar 60,5 

Sofu 10,6 

Toplam 100,0 

Aylık hane geliri (yeni gruplama) Yüzde 

700 TL ve altı 3,6 

701 - 1200 TL 7,7 

1201 - 2000 TL 39,2 

2001 - 3000 TL 24,2 

3001 - 5000 TL 18,8 

5001 TL ve üstü 6,6 

Toplam 100,0 

Oturulan evin tipi Yüzde 

Gecekodu/dış sıvasız apartman 5,1 

Müstakil, geleneksel ev 32,1 

Apartman 56,5 

Site içinde 6,0 

Çok lüks bina, villa ,3 

Toplam 100,0 
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 Eğitim Sisteminin Yapısı ve Beklentiler 

 

Babasının eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 17,5 

Diplomasız okur 8,5 

İlkokul mezunu 44,9 

İlköğretim / Ortaokul mezunu 12,3 

Lise mezunu 10,1 

Üniversite mezunu 5,0 

Yüksek lisans / Doktora ,4 

Bilmiyor 1,3 

Toplam 100,0 

 

Annesinin eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 35,1 

Diplomasız okur 8,8 

İlkokul mezunu 37,6 

İlköğretim / Ortaokul mezunu 8,8 

Lise mezunu 5,9 

Üniversite mezunu 2,2 

Yüksek lisans / Doktora ,1 

Bilmiyor 1,5 

Toplam 100,0 

 

Büyükbabasının eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 40,2 

Diplomasız okur 12,5 

İlkokul mezunu 16,3 

İlköğretim / Ortaokul mezunu 2,3 

Lise mezunu 1,8 

Üniversite mezunu ,7 

Yüksek lisans / Doktora ,1 

Bilmiyor 26,0 

Toplam 100,0 
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Anneannesinin eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 50,0 

Diplomasız okur 9,0 

İlkokul mezunu 12,2 

İlköğretim / Ortaokul mezunu 1,7 

Lise mezunu ,6 

Üniversite mezunu ,2 

Yüksek lisans / Doktora ,1 

Bilmiyor 26,2 

Toplam 100,0 

 

Şu okullara giden çocuklarınız var mı? Yüzde 

Okul öncesi kreş / anaokulu 4,0 

Özel ilkokul ,6 

Devlet ilkokulu 18,5 

Devlet ortaokulu 16,1 

Özel okul / kolej 0,8 

Açıktan lise 1,7 

Düz lise 4,8 

Özel kolej / lise 1,2 

Anadolu lisesi 6,6 

Fen lisesi 0,6 

Öğretmen lisesi ,3 

Kız meslek lisesi 0,9 

Sağlık meslek lisesi 1,1 

Ticaret meslek lisesi 1,4 

Teknik lise / Endüstri meslek lisesi 2,0 

İmam hatip lisesi 2,2 

Açıköğretim fakültesi 1,2 

2 yıllık özel meslek yüksekokulu ,7 

2 yıllık devlet meslek yüksekokulu 1,9 

4 yıllık devlet üniversitesi 8,8 

4 yıllık vakıf üniversitesi 1,3 

Yüksek lisans / doktora ,4 

Diğer ,6 
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Çocuklarınız din eğitimini, dini bilgilerini nereden almalıdır? Yüzde 

Aileden 43,3 

Kitaplardan 6,3 

Okuduğu okuldan 20,3 

İmam Hatip Okullarından 6,5 

Kuran Kurslarından 21,5 

Din eğitimi almasın. 2,1 

Toplam 100,0 

 

İmkânınız olsa KIZINIZI yaz tatilinde hangisine göndermek isterdiniz? Yüzde 

Spor okulu 12,4 

Yabancı dil kursu 35,5 

Yaz okulu 10,0 

Kuran kursu 27,3 

Biçki, nakış, dikiş kursu 4,0 

Çıraklık, meslek eğitimi 4,8 

Evde otursun 6,0 

Toplam 100,0 

 

İmkânınız olsa OĞLUNUZU yaz tatilinde hangisine göndermek 

isterdiniz? 
Yüzde 

Spor okulu 23,9 

Yabancı dil kursu 28,9 

Yaz okulu 8,8 

Kuran kursu 24,8 

Biçki, nakış, dikiş kursu ,2 

Çıraklık, meslek eğitimi 10,5 

Evde otursun 2,8 

Toplam 100,0 
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Kişisel gelişim için zorunlu öğretim dışında atölye/kurs/ders aldınız 

mı? Alıyor musunuz? 
Yüzde 

Mesleki eğitim kursları 15,7 

Yabancı dil kursları 8,8 

Dikiş, nakış kursu 8,0 

Girişimcilik kursları 5,1 

Müzik kursları 4,2 

Dans kursları 2,0 

Bilgisayar 1,1 

Kuran Kursu 2,1 

Spor kursu 1,6 

Diğer 12,3 

 

Devlet her çocuğun kaliteli eğitim almasını hiçbir başka kuruma 

bırakmadan kendi sağlamak zorundadır. 
Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 4,0 

Katılmıyorum 4,8 

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 5,9 

Katılıyorum 25,8 

Kesinlikle katılıyorum 59,5 

Toplam 100,0 

  

Çocuğumun istediği eğitimi alamamasından korkuyorum. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 7,5 

Katılmıyorum 10,2 

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 11,0 

Katılıyorum 30,4 

Kesinlikle katılıyorum 40,9 

Toplam 100,0 

 

İyi bir eğitim almanın hayatta ilerlemeye katkısı yok. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 59,2 

Katılmıyorum 21,2 

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 7,7 

Katılıyorum 5,3 

Kesinlikle katılıyorum 6,6 

Toplam 100,0 
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Ak Parti hükümeti döneminde: Eğitim imkanlarının yayılması Yüzde 

Kesinlikle kötüleşti 13,5 

Kötüleşti 21,2 

Aynı kaldı 15,6 

İyileşti 40,2 

Kesinlikle iyileşti 9,5 

Toplam 100,0 

 

Ak Parti hükümeti döneminde: Eğitimin kalitesinin artması Yüzde 

Kesinlikle kötüleşti 16,3 

Kötüleşti 23,6 

Aynı kaldı 17,1 

İyileşti 33,0 

Kesinlikle iyileşti 9,9 

Toplam 100,0 

 

Şimdiye kadar bankadan hiç kredi aldınız mı? Ne için kredi aldınız? Yüzde 

Ev 14,7 

İş 6,5 

Araba 9,7 

Eğitim 3,1 

Borç kapamak 18,1 

Kredi almadım. 51,9 

 

Şu anda ne amaçla para biriktiriyorsunuz? Yüzde 

Para biriktirmiyorum. 64,5 

Ev almak 4,5 

Araba almak 2,8 

Çocuğumu/çocuklarımı okutmak 11,7 

Çocuğumu/çocuklarımı evlendirmek 4,4 

Sağlığım için 4,2 

Tasarruf için 9,9 

Diğer 4,7 
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Anadiliniz ve günlük hayatınızda kullandığınız dışında hangi dilleri 

biliyorsunuz? 
Yüzde 

Türkçe 11,7 

Kürtçe (Kurmanci, Sorani ) 2,8 

Zazaca ,4 

Arapça 2,4 

Diğer diller 1,5 

Batı dilleri 15,0 

Cevap yok 66,1 

Toplam 100,0 

 

 

  

Aile içinde günlük yaşamda hangi dil kullanılmaktadır? Yüzde 

Türkçe 89,3 

Kürtçe (Kurmanci, Sorani ) 8,4 

Zazaca ,7 

Arapça 1,2 

Diğer diller ,5 

Toplam 100,0 

Anadiliniz hangisidir? Yüzde 

Türkçe 84,1 

Kürtçe (Kurmanci, Sorani ) 12,0 

Zazaca 1,0 

Arapça 2,1 

Diğer diller ,8 

Toplam 100,0 
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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. 

 

  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 

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 

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 

Sofu: Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 

Sünni Müslüman: Kendi din / mezhebini Sünni Müslüman olarak tanımlayan 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 
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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.  

 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 

 

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 
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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 

 
 

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 

 
 
 
 

 
 


