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Çocuklarını yaz okuluna gönderemeyen aileler,
tatilde özgürlüğü sundu

Çocuklar bu yaz evde
Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketi
DORinsight’ın araştırması ailelerin çocukları için yaz tatilini değerlendirme
tercihlerini ortaya koydu. Araştırmaya göre; ailelerin yüzde 59’u çocuklarını yaz
okuluna göndermeyi planlamıyor. Yaz okulunu tercih eden ailelerin yüzde 74’ü ise
çocuklarının sosyalleşmesini istediğini söylüyor.
Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketi DORinsight, okullar
kapandıktan hemen sonra yaptığı "Çocuklarınız yaz tatilini nasıl değerlendirecek?” konulu
araştırmasında ebeveynlerin çocukları için yaz tatilini değerlendirme tercihlerini, yaz okuluna
bakış açılarını ve ayırdıkları bütçeyi ortaya koydu. Araştırmaya, 7 yaş ve üstünde çocuğu olan
4822 kişi katılım gösterdi.
Çocuklar bu yaz özgür
Araştırmaya katılanların yüzde 18’i her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklarını yaz okuluna
göndereceklerini söyledi. Yüzde 17’si bu yıl ilk defa çocuğunu yaz okuluna göndereceğini
belirtirken, çocuğunu yaz okuluna göndermeyi düşünmeyenlerin oranı ise yüzde 59.
Katılımcıların yüzde 6’sı ise bir kez göndermiş ancak tekrar göndermeyi düşünmüyor.
Çocuklarını bir kez gönderdikten sonra bir daha yaz okuluna göndermeyi düşünmeyenlerin
yüzde 74’ü maddi sebeplerden dolayı gönderemeyeceğini ifade ediyor. Yüzde 26’sı ise olumsuz
sonuçları olduğu için bir daha göndermeyeceğini söylüyor.
Çocuğunuzu yaz okuluna gönderiyor musunuz?
Evet ilk kez gönderiyorum
%17
Evet her sene gönderiyorum
%18
Hayır göndermiyorum
%59
1 kez gönderdim, tekrar göndermeyi
düşünmüyorum
%6
Araştırmanın sonuçlarına göre; çocuğunu yaz okuluna göndermeyi planlamayan ailelerin yüzde
49’u çocuğunu dilediği gibi özgür bırakacağını söylüyor. “Yıllık yaz tatili iznimde 1 hafta tatile
götüreceğim” diyenlerin oranı ise yüzde 37. Hayır diyenlerin yüzde 14’ü ise çocuklarını alıp
memlekete ailelerin yanına gitmeyi planlıyor.
Çocuklar yaz okulunda sosyalleşiyor
Çocuğunu yaz okuluna göndermeyi planlayanların yüzde 74’ünün nedeni çocuklarının
sosyalleşmesini istemeleri. Yüzde 26’sı ise çalıştıkları için çocuklarının evde yalnız kalmasını
istemiyor ve yaz okuluna göndermeyi planlıyor. Yaz okulu seçerken ailelerin tercihi özel
kurslardan yana. Çocuğunu yaz okuluna gönderecek ailelerin yüzde 71’i özel yaz kurslarını
tercih ediyor. Yüzde 29’u ise çocuğunun mevcut okulunun yaz dönemi imkanlarından
yararlanacağını söylüyor.

“Evet” diyenler için çocuğunuzu yaz okuluna gönderme amacınız nedir?
Aktif bir çalışma hayatım olduğu için evde
yalnız kalmasını istemiyorum
%26
Çocuğumun sosyalleşmesini istiyorum
%74

İlk tercih spor
Yaz okullarında ailelerin birinci tercihi spor. Çocuklarını yaz okuluna göndereceklerin yüzde 56’sı
spora dayalı bir yaz okulu tercih edeceğini ifade ederken, sanat içerikli bir yaz okulunu
seçeceklerin oranı ise yüzde 27. Yaz okuluna evet diyen katılımcıların yüzde 17’si ise
çocuklarını okul derslerine takviye amaçlı bir yaz okuluna göndermeyi planlıyor.
“Evet” diyenler için, çocuğunuzun cinsiyetine göre
ne tip bir yaz okulu aktivitesi tercih ediyorsunuz?
Okul derslerine takviye amaçlı bir yaz
okulu
%17
Sosyal aktivite-sanat
%27
Sosyal aktivite-spor
%56
Yaz okulu bütçesi 500 ile 1000 TL arası
Okulların fiyatları içeriğine ve bulundukları semtlere göre değişmekle birlikte çocuklarını yaz
okuluna göndermeyi planlayanların yüzde 67’si 500 ile 1.000 TL arasında bir bütçe ayıracağını
söylüyor. 1001 – 1.500 TL bütçe ayıranların oranı yüzde 24. Evet diyenlerin yüzde 9’u ise 1.501
TL ve üstünde bir bütçeyi yaz okulu için ayırıyor.
“Evet” diyenler için yaz okuluna ayırdığınız bütçe nedir?
500-1.000 TL
%67
1.001-1.500 TL
%24
1.501 TL ve üstü
%9
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Hitay Yatırım Holding bünyesinde kurulan DORinsight, 1,2 milyonun üzerinde kayıtlı üyesiyle
Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketidir. Online
araştırmalar alanında uzmanlaşan DORinsight, dünyanın en büyük online araştırma gruplarıyla
işbirliği yaparak, yurtiçi ve yurtdışı projeler için çözüm üretmektedir. DORinsight, Dünya
Araştırmacılar Birliği (ESOMAR) ve Türkiye Araştırmacılar Birliği (TÜAD) üyesidir. Tüm
araştırma çalışmaları ESOMAR ve TÜAD’ın kurallarına, kalite standartlarına, etik
düzenlemelerine ve bilimsel metotlarına uygun olarak yürütülmektedir.
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