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Araştırmanın Amacı ve Metodoloji 

Xsights Araştırma ve Danışmanlık, Türk babaları nezdinde  yaptığı 
görüşmeler ile Türk baba tiplerini belirlemek için 16-23 Nisan tarihleri 
arasında İBBS 2 kapsamında yer alan 26 ilde ikamet eden 18 yaş üzeri 
babalar ile «Babalar Tipleri Araştırması» nı  gerçekleştirmiştir. 

Araştırma kapsamında 626 baba ile CATI (Bilgisayar destekli telefon 
görüşmesi) yöntemiyle görüşülmüştür. 
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Bulgular – Türk Tipi Baba Dağılımı 
Verilen cevaplar doğrultusunda babalar üç boyuta göre segmente edildiğinde, aşağıdaki baba tipi haritası ortaya 

çıkmaktadır. Bu haritada Türk babalarını en fazla tanımlayan üç tip  daha fazla öne çıkmaktadır: Yüksek şefkatli ve 

kontrolcü, yüksek şefkatli ve destekçi , yüksek şefkatli ve kontrolcü.  

«Yüksek şefkatli ve kontrolcü » baba tipi %35 oranıyla en yaygın baba tipidir. Hemen akabinde ise %34 oranıyla 

«Yüksek şefkatli ve destekçi» babalar gelmektedir.  «Yüksek destekçi ve kontrolcü» baba tipinin genel içerisindeki 

oranı ise %31’dir. 

N:626 

Yumuşak başlı baba– Yüksek 
şefkat ve destek: %34 

Tatlı sert baba– Yüksek şefkat ve 
kontrol %35 

Mükemmeliyetçi baba - Yüksek 
destek ve kontrol: %31 
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Bulgular 
Türk BabaTipi Özellikleri 

BabaTipleri 
Yumuşak başlı baba: Yüksek 

şefkat ve destek 

Çok şefkatli ve çok destekçi babaların, 
çocukları hata yaptığında veya yanlış 
davrandıklarında kontrolcü babaların tersine 
ceza sistemi uygulamadıkları gibi, iyi davranış 
sergilediklerinde ödül sistemi de 
uygulamadıkları gözlemlenmiştir. Bu tip 
babalar çoğu zaman çocuğunun isteklerini 
kendi isteklerinin önüne koymaktadır. Öte 
yandan, bazen çocuklarının sorumluluğunda 
olan görevleri kendileri üstlenmektedirler. 
Çocuklarının ihtiyaçları ise her koşulda kendi 
ihtiyaçlarından daha önce gelmektedir. 

Mükemmeliyetçi Baba: Yüksek 
destek ve kontrol 

Bu tip babalar, daha çok mükemmeliyeti arayan babalar olarak özetlenebilmektedir. Çocuğunun herhangi bir yanlış 
yapmasını önlemek için bazen onun yapması gereken görevleri bile kendisi yerine getirebilmektedir. Çocuk hata yaptığında 
veya yanlış davrandığında ise uyguladıkları bir ceza sistemi olduğu gözlemlenmektedir. Aynı şekilde doğru davranışları da 
ödüllendirmektedirler. Herhangi bir yanlışı önlemek için çocukları adına karar alma eğiliminde oldukları gözlemlenmiştir. Bu 
tip babalar, kendi ihtiyaçları ve çocuklarının ihtiyaçlarının öncelikleri arasında denge kurmaktadırlar. 

Tatlı sert baba: Yüksek 
şefkat ve kontrol 

Şefkat ve kontrol seviyesi yüksek olan 
babalar çocuğun hatalı davranışlarını 
cezalandırdıkları gibi doğru 
davranışları karşısında da 
ödüllendirmektedirler. Bu tip babaların 
çocuklarına olan sevgisini de gerek 
davranışlarıyla gerekse sözleriyle 
göstermekten kaçınmadıkları 
gözlemlenmiştir. Çocuklarının 
kararlarına müdahale ederek, çocuğu 
için en doğru kararları kendisinin 
alabileceği görüşünü 
benimsemektedirler. 


