
Merhaba 

Her ne kadar bu yılın kışı hala sonbahar 
esintilerinin ötesine geçememiş olsa da 
yılın son ayı da bitmek üzere. Her "Yöntem 
Postası"nı bir şiirle başlatmak geleneğimiz 
olmuştu ama bazen gelenekleri de 
değiştirebilmek lazım. Yeter ki güzellikler 
değişmesin. Büyük fotoğraf ustamız Ara 
Güler'in fotoğrafları bazen İstanbul'un 
günlük yaşamını, bazen çocuklarını, bazen 
esnafını, bazen bir semtini özetler bize bir 
karede. Bir mahalledeki kış gününü ne 
güzel anlatmış yine ahşap evleriyle, 
çocuğuyla, yaşlısıyla, kedisiyle…. 
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Fotoğraf:  Ara Güler, Sirkeci, 1968 

Tek Yönlü Yaygın Eğitim Alarm Veriyor! 

Bu postada Türkiye'de eğitimin son 18 yıllık panoramasını ortaya koymak 
istedik. 

Bilindiği gibi eğitim sistemi dünyada 3 temel şekilde tanımlanıyor: Örgün 
(formal) eğitim, yaygın (non-formal) eğitim ve doğal (informal) eğitim. 
Bunlardan örgün eğitim "Eğitim ve öğretim kurumlarında yapılan ve geçerli bir diploma 
ve nitelikler kazandıran eğitim" şeklinde tanımlanan resmi okul eğitimine karşılık 
geliyor. Bizse burada "yaşam boyu eğitim" kavramının diğer bileşkesi 
"yaygın eğitim"e odaklanmak istedik. Çünkü yaygın eğitim toplumların 
demokratikleşme sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor ve 
demokratikleşmekte olan toplumların devlet olanaklarından daha çok 
yararlanmak, örgün eğitim yoluyla alamadığı kimi bilgi ve becerileri  
yaygın eğitimle edinmek istediği ifade ediliyor1. Ancak Türkiye İstatistik 
Kurumu verileri Türkiye'de yaygın eğitim kurumlarında çeşitliliğin yerini 
belirgin bir din eğitimi anlayışına bıraktığını gösteriyor. Buna göre 
1999'da Kur'an kursları yaygın eğitim kurumlarının %33'ünü 
oluşturuyorken 2015-2016 döneminde bu oranın %54'e ulaştığı ve dini 
eğitimin yaygın eğitimin temelini oluşturur hale geldiği görülüyor (Şekil 1): 

1: "Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme", Güleç İ., Çelik S., Demirhan 
B., Sakarya University Journal of Education, Aralık 2012 
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Başarılar ve Ödüllerle Dolu Bir Yıl! 

Yöntem olarak 2015 yılında Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından 
verilen Baykuş Ödülleri'nde aldığımız Sosyal Baykuş ödülü ile başlayan 
başarı yolculuğumuz aralıksız devam ediyor. 

Kurucumuz Bülent Gündoğmuş 
2016 yılında araştırma 

sektörüne yaptığı katkılardan 
dolayı Cesur Baykuş ödülüne 

layık görüldükten sonra 2017 
yılında da The Brand Age 

tarafından "Yüzde 100 Hedefi 
Vuran 100 İsim" arasında 

gösterilerek araştırma 
sektöründe En İyi Araştırmacı 

seçildi. Kendisini kutluyor, 
gururunu biz de taşıyoruz. 
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Genel toplam

Kur'an Kursu

Özel Kurslar

Muhtelif Kurslar

Motorlu Taşıt Sürücü Kursu

Özel Eğitim

Halk Eğitim Merkezi

Mesleki Eğitim Merkezi

Özel Dershane

Şekil 1 

2 

3 

Yıllara Göre Yaygın Eğitim Kurumları1 

1: Sayısı 20'nin altında olan ya da son 5 yıla ait veri bulunmayan Pratik Kız Sanat Okulu, Olgunlaşma Enstitüleri, Yetişkinler 
Teknik Eğitim Merkezi ve Turizm Eğitim Merkezi verileri toplama dahil olmakla birlikte grafikten çıkarılmıştır. 
2: 2003/'04 öğretim yılından itibaren"Çıraklık Eğitim Merkezi"nin adı “Mesleki Eğitim Merkezi” olmuştur. 
3:Özel kurslar muhtelif kurslar ve motorlu taşıt sürücü kursları toplamından oluşmaktadır.  



2017 Baykuş Ödülleri ise Yöntem açısından birçok gurur konusunu içinde 
barındırıyor. Nobel İlaç ile birlikte aldığımız İçgörülü Baykuş ödülü yalnızca 
başarılı içgörüler açısından değil aynı zamanda gerek araştırmaveren 
firmanın, gerek araştırma firmasının, gerekse de projedeki veri toplama 
firmalarının hepsinin %100 yerel sermayeli şirketler olması açısından da 
dikkat çekti. Projenin 2017 yılında ödül alan tek medikal araştırma, 
Nobel İlaç'ın da ödül alan tek ilaç firması olması da bu ödüle bir başka 
anlam daha kattı. 

Bu vesile ile projedeki olumlu yaklaşımı nedeniyle tüm Nobel İlaç ekibine, 
birlikte çalıştığımız veri toplama firmaları Arveda Araştırma ve Kolektif 
Araştırma'ya ve tabii ki projemizde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz. 
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2015 
Sosyal Baykuş 

2016 
Cesur Baykuş 

2017 
İçgörülü Baykuş 

2017 Stevie Awards 
"Women in Business" 
Yılın İşletmesi Ödülü 

2017'nin son ödülü de New 
York'tan geldi! Yöntem 
Araştırma, iş dünyasının 
prestijli ödüllerinden 
uluslararası Stevie Awards'da 
"Women in Business" 
alanında yılın işletmesi ödülü 
kazandı. Yönetici ortağımız 
Sevim Aktulga'nın konuyla 
ilgili yazısı için: 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn
:li:activity:6340917914794762240 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6340917914794762240
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6340917914794762240
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6340917914794762240
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6340917914794762240
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Otomotiv ve Satış Sonrası Araştırmaları "Tam Gaz"… 

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) için bağımsız 
tamirhanelerle gerçekleştirdiğimiz ilk araştırmanın sonuçlarını 2016 yılında 
sunmuştuk. Araştırmanın 2. ayağı ise yedek parça perakende noktaları ile 
Temmuz 2017'de gerçekleştirildi ve sonuçların üyelere sunumu 12 Ekim'de 
Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Oteli'nde düzenlenen etkinlikte yapıldı.  

 

 

 

 

 

 

 
Bulguları değerlendiren dernek başkanı Eyal Tarablus şöyle konuştu: 

“OSS olarak geçen yıl ilk kez yapılan, bu sene ikincisi ile bir adım öteye 
taşıdığımız bağımsız sektör araştırmasını üyelerimizle paylaşmaktan 
ötürü mutluyuz. Yine sektöre ışık tutacak, sorunlara çözüm sağlayacak 
önemli bilgiler edindik. Derneğimiz sektörün önemli eksiği bağımsız 
araştırmaları yaptırmaya devam edecek.” 

Geçen çalışmada da olduğu gibi tüm OSS yönetimine proje boyunca 
gösterdikleri işbirliği yaklaşımları için, proje sorumlusu arkadaşımız Seval 
Kuş'a da proje süresince ortaya koyduğu emeği için teşekkür ediyoruz . 

Daha fazla bilgi için: http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi 

Yöntem Araştırma genç araştırmacılar 
yetiştirme konusundaki mesleki 
sorumluluk anlayışına 2017'de de 
devam etti ve Araştırma Direktörümüz 
Banu Tınıç Altınbaş Üniversitesi'nde 
"Pazar Araştırmalarında Soru Formu 
ve Analiz" başlıklı ders verdi. 

http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
http://www.oss.org.tr/etkinlikler-detay/171/oss-ii-sektorel-arastirma-sonuclarini-acikladi
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"Sustainability Research House" Kuruldu! 

Yöntem 2015 ve 2016 yıllarında olduğu gibi 2017 Sustainable Brands 
İstanbul konferansında da birbirinden çarpıcı araştırma sonuçlarını iş 
dünyası ile paylaştı. Nisan 2017'de Swissotel Bosphorus'da gerçekleştirilen 
konferansta aynı zamanda Yöntem Araştırma'nın 20 yıldır GlobeScan 
ortaklığı ile yürüttüğü sürdürülebilirlik araştırmalarındaki deneyim ve 
birikimini sürdürülebilirlik alanındaki önde gelen sivil toplum 
kuruluşlarından Sürdürülebilirlik Akademisi ile birlikte kurduğu 
Sustainability Research House (SRH) çatısı altında topladığının duyurusu 
yapıldı. 

SRH'ın 2017 Kadın, Çocuk ve Gençlik raporları hazır. Konuyla ilgili daha 
detaylı bilgi için Araştırma Direktörümüz Banu Tınıç ile iletişime 
geçebilirsiniz: banu.tinic@yontemresearch.com. 

mailto:banu.tinic@yontemresearch.com
mailto:banu.tinic@yontemresearch.com
mailto:banu.tinic@yontemresearch.com
mailto:banu.tinic@yontemresearch.com
mailto:banu.tinic@yontemresearch.com
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Yöntem'den Öneriler 

Bu postamızda araştırma ekibimizin bol bol kültür, sanat önerileri var!  

Arkadaşımız Seval Kuş, Selahattin Demirtaş'ın "Seher" adlı kitabını ve Hakan 
Tabakan'ın yazdığı, Volkan M. Sarıöz'ün sahnelediği “Mağrur Fil Ölüleri” adlı 
tiyatro oyununu öneriyor. Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu’nda  
izlenebilecek olan oyunu Seval Kuş şöyle özetliyor: 

Yöntem Araştırma 
5. Gazeteciler Sitesi No:30  34335 Levent - İstanbul  

Tel/Faks: +90 212 278 12 19 / +90 212 269 87 07 

info@yontemresearch.com  

www.yontemresearch.com 

2018 baharında görüşmek üzere, mutlu yıllar…  

"Üniversitede tanışmış, birbirlerine aşık olmuş ve uzun yıllardır evli 
olan Belkıs ve Cahit’in hikayesi zaman zaman parmaklarımızla 
dokunabileceğimiz kadar yakınken zaman zaman içerdiği unsurlarla 
çok da uzak… Bir yılbaşı akşamı evlerine gelen bir hediye paketi çifti 
aşklarını, ailelerini, ilişkilerini hatta kendilerini sorgulamaya kadar 
götürüyor. İdeolojik farklılıklar, beğeniler, beklentiler, tartışmalar 
derken hayat koşuşturmacası içinde aşk unutuluyor mu? Unutulmalı 
mı? Çok şey mi olmalı yoksa hiçbir şey olmamalı mı?" 

"AVM içinde olsa da pek fazla kültür sanat mekanı olmayan bir 
lokasyonda açılmış olup konser, tiyatro, atölye gibi farlı pek çok 
etkinliğe ev sahipliği yapabilecek bir mekanın yaratılmış olması 
sevindirici. İki perdelik oyunda performans sanatçısı Serge Haulupa’nın 
asistanı Ulrike ve doktor eşi Michael çiftinin hayatlarındaki hiçbir 
işlerine yetişmemeleri sonucunda temizlikçi/çocuk bakıcısı olarak 
Fatma’yı işe almaya karar vermeleriyle başlayan hikayelerini izliyoruz." 

İpek Burma, Alman yazar Marius von Mayenburg’un Türkçe'ye "Bi Parça 
Plastik" adıyla çevrilen "Stück Plastik" adlı tiyatro oyununu Hemzemin 
Tiyatro'dan izlemenizi öneriyor ve oyunu izlediği,  aynı zamanda atölyelerin, 
konserlerin de yapılabildiği etkinlik mekanı DasDas'ın da vurgusunu 
yapmadan geçmiyor: 

Elvan Güneş, Çin'li sanatçı Ai Weiwei'nin Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki sergisini 
gezmenizi, Can Ulkay'ın yönettiği "Ayla"yı ve 2017 Filmekimi'nde gösterilen, 
vizyona da girmesi beklenen "The Square" (Kare) ve "A Fantastic Woman" 
(Muhteşem Kadın) adlı filmleri izlemenizi, her ne kadar eski bir kitap olsa 
da Andre Maurois'nın "İklimler"ini okumanızı ve son olarak da Kuzguncuk'ta 
açılan, kahvenizi yudumlarken kitabınızı okuyabileceğiniz, çalışabileceğiniz 
Nail Kitabevi'nde zamanı unutmanızı öneriyor. 

mailto:info@yontemresearch.com
http://www.yontemresearch.com/
http://www.twitter.com/yontem88
https://www.facebook.com/yontemresearch
http://www.linkedin.com/company/yontem-research

