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2016’da Neler Oldu?

2021 Gündemi



2021 – Q1

ABD’de seçim sonuçlarını 

kabul etmeyen Trump 

destekçileri Kongre 

binasını işgal etti

Prof. Dr. Melih Bulu'nun 

Boğaziçi Üniversitesi 

Rektörlüğüne atanması 

protestolara neden oldu

Koronavirüs’e karşı 

Türkiye’de aşılama 

başladı

Whatsapp'ın 'zorunlu' 

güncellemesi kişisel 

verilerin korunması 

açısından büyük tepkilere 

yol açtı

Boğaziçi Üniversitesi’nde 

öğrencilerin açtığı sergide, 

Kabe resmi nedeniyle 

soruşturma açıldı

Himalayalar'dan bir 

buzulun kopması sonucu sel 

felaketi oldu, çok sayıda can 

kaybı yaşandı

Muharrem İnce 

CHP’den istifa etti

Myanmar'da ordu,      

1 Şubat'ta darbe ile 

yönetime el koydu

Uzay çalışmalarının 

başlatılacağı ve 

2023’te Ay'a iniş 

gerçekleştirileceği 

açıklandı.



2021 - Q2

HDP'ye kapatma 

davası açıldı
Emekli amirallerin bildiri 

yayınlamaları tartışmalara 

yol açtı ve ‘darbe çağrısı’ 

olarak yorumlandı

Merkez Bankası kripto para 

ve varlıkların ödemelerde 

kullanılmasını 30 Nisan 

itibarıyla yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden, 

1915 olaylarını "Ermeni 

Soykırımı" olarak resmen 

tanıdı

Kripto para 

borsası 

Thodex’in 

kurucusu, 

yaklaşık 2 

milyar dolarla 

yurt dışına kaçtı

Vaka artışları 

nedeniyle 2 

haftalık kısmi 

kapanma 

kararı alındı

Kapanma süresince 

alkol satışının 

yasaklanması 

tartışmalara yol açtı
Musilaj krizi 

yaşandı 

Memleket Partisi 

kuruldu

İsrail, Mescid-i 

Aksa’ya saldırdı

Sedat Peker 

videoları 

gündemi sarstı

2021 – Q2



Taliban, Afganistan’da 

yönetimi ele geçirdi

2021 – Q3

Ardarda çıkan orman 

yangınlarında 1 milyon 

750 bin dönümlük alan 

yandı

Artvin, Rize ve 

Kastamonu’da sel 

felaketleri yaşandı 

Taliban’dan kaçan sığınmacılar 

Türkiye’de yeni bir göç dalgası 

yarattı

Almanya ve 

Belçika'da sel 

felaketi yaşandı

Melih Bulu 

görevden alındı

Tuz Gölü’nde toplu 

flamingo ölümleri 

gerçekleşti
Çiftlik Bank’ın 

kurucusu Mehmet 

Aydın, teslim oldu

1 Temmuz’da 

pandemi 

yasakları kalktı

Türkiye Radyo-Televizyon 

Kurumu'nun yönetim 

yapısında değişikliğe gidildi

Ferhan Şensoy 

hayatını kaybetti

Jeff Bezos, 

Amazon’da 

CEO’luk 

görevinden 

ayrıldı



2021 – Q4

Türkiye Barolar Birliği'nin 36'ncı 

Olağan Genel Kurulu’ndaki 

oylamada Ankara Barosu Başkanı 

Erinç Sağkan yeni başkan seçildi

Berat Albayrak'ın istifası ile Maliye Bakanlığına 

atanan Lütfi Elvan, bir yıl sonra görevini bıraktı. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Elvan'ın 

yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi

Dolar, TL serbest piyasada anlık olarak 

en yüksek değerini 20 Aralık 2021 

Pazartesi günü alış 18.3523 TL ve satış 

18.3623 TL olarak gördü

Uzaya fırlatılan en güçlü 

teleskop olacağı belirtilen 

James Webb Uzay 

Teleskobu Avrupa Uzay 

Limanı’ndan fırlatıldı

Covid19’un yeni varyantı 

Omicron’a ait ilk vaka 

kasım ayı başında Güney 

Afrika’da tespit edildi

Tüketim ürünlerinde kura bağlı olarak 

fiyat artışları yaşandı

Yeni yılın net asgari 

ücreti geçen yıla göre 

%50,4 artışla 4.253 TL 

olarak belirlendiTürksat 5B uydusu 

uzaya fırlatıldı

Yapımı tamamlanan 

Atatürk Kültür 

Merkezi açıldı

Facebook yeni çatı 

markası Meta’yı duyurdu 

ve Metaverse önemli bir 

gündem konusu oldu



2022’de Bizi Neler Bekliyor?



2021 Tansiyon Noktaları



Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, 2021 yılının en önemli gündem maddesi olmaya 

devam ediyor. Covid-19, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiledi; ülke ekonomileri, 

yaşam biçimlerimiz, ruh halimiz, kişisel ilişkilerimiz, harcama tutumlarımız, gündelik 

yaşantımız, medya tüketimimiz ve hayata bakış açımız değişime uğradı...

Dünyanın En Çok Endişelendiği Sağlık Sorunu 

Covid-19

Kaynak: IPSOS

• 2020’ye kıyasla 2 puanlık düşüş görülse de, %70’lik bir kesim 

için Covid-19 en çok endişe duyulan sağlık sorunu. Geçtiğimiz 

yıla kıyasla algılanan sağlık problemleri içerisinde en büyük 

değişim 5 puanlık artışla ‘akıl sağlığı’ konusunda görülüyor. 



Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, 2021 yılının en önemli gündem maddesi olmaya 

devam ediyor. Covid-19, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiledi; ülke ekonomileri, 

yaşam biçimlerimiz, ruh halimiz, kişisel ilişkilerimiz, harcama tutumlarımız, gündelik 

yaşantımız, medya tüketimimiz ve hayata bakış açımız değişime uğradı...

Pandemide İlk Sene

Kaynak: KONDA

• Pandemi ülkemizde ilk görüldüğü andan 

itibaren toplum olarak önerilen ve/veya 

zorunlu tutulan önlemlere hızlı şekilde adapte 

olduk. 

• Salgın algısına dair en önemli kırılma noktası, 

tüm konularda Aralık 2020’de karşımıza çıkıyor. 

Tüm önlemlerin uygulanma oranı vaka 

sayılarının dramatik şekilde artış gösterdiği 

Kasım ayından sonra en üst seviyelere çıkıyor.



Kaynak: Optimar 

Araştırma Şirketi

2021’e Dair Akılda Neler Kaldı?

• Kamuoyunun, '2021 yılının en akılda kalan haberi sizce hangisi?' sorusuna verdiği yanıtlara göre, 

geçtiğimiz yılın en akılda kalan haberi, orman yangınları olurken Karadeniz'de doğalgaz bulunması, 

Batı Karadeniz sel felaketi, pandemi tedbirleri ve kadın cinayetleri de unutulamayan haberlerden oldu.

1,5%

2,5%

1,1%

4,9%

6,0%

6,2%

7,1%

7,6%

9,0%

9,5%

9,8%

10,0%

12,3%

12,4%

Cevap Yok

Diğer

Boğaziçi Üniversitesi Melih Bulu protestoları

Ayasofya'nın açılışı

Atatürk Kültür Merkezi açılışı

Marmara Bölgesinde meydana gelen fırtına

Gara Bölgesinde Pençe-Kartal 2 Operasyonu

Ekonomi

Mutasyonlu virüs

Kadın cinayetleri

Covid-19 tedbirleri

Batı Karadeniz sel felaketi

Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunun açıklanması

Orman yangınları



Orman Yangınları

S: Çevre ve Doğa Koruması Kimlerin Sorumluluğu?

• Çevreyi korumakta vatandaşın sorumluluğunun %64 oranla daha yüksek 

olduğu ifade edilirken, ormanları korumakta ise vatandaşların ve devlet 

kurumlarının yakın oranda sorumluluk sahibi olduğu düşünülüyor.

Kaynak:Twentify

32%

4%

64%

49%

4%

47%

Devlet Kurumları

Sivil Toplum Kuruluşları

Vatandaşlar

Ormanların Korunması Çevrenin / Doğanın Korunması



Sığınmacılar ve Göç Dalgası

• Türkiye'de göçmenler, ülkede son dönemde en fazla tartışılan konular 

arasında yer alıyor. Özellikle Afganistan'da Taliban'ın kontrolü sağlamasının 

ardından ülkeden kaçışların artmasıyla tartışmalar daha da derinleşmiş 

durumda.

• Örneğin; İstanbul’da yapılan bir araştırma Suriyeli sığınmacıların toplumda 

negatif bir algıya sahip olduğunu ortaya koymakta.

Kaynak: Türkiye Sosyal 

ve Ekonomik Siyasal 

Araştırmalar Vakfı



İstanbul Sözleşmesi

Kaynak: KONDA

Kaynak: Metropoll 

Araştırma Şirketi

• Metropoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı Türkiye'nin Nabzı 

anketi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin toplumun 

çoğunluğu tarafından onaylanmadığını ortaya koydu.



Toplumun Boğaziçi Üniversitesi Olaylarına

Bakışı

Kaynak: KONDA

S: Boğaziçi Üniversitesi olaylarına dair hangi görüşe katılıyorsunuz?

• Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasına karşı tepkileri gençler toplum 

geneline kıyasla daha yüksek oranda haklı bulurken, 33 yaş sonrasında 

bu oran düşmekte. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-32 yaş

33-48 yaş

49+ yaş

Öğrenciler kayyum atamasına karşı haklı tepki gösteriyor Rektör atamasını haklı buluyorum, öğrenciler haksız



xxxxxxxxxxxx Döviz Kurları

• Döviz kurları, 2021’in son çeyreğine damgasını vuran en önemli 

tansiyon noktalarından biri oldu. 

• Dolar, TL serbest piyasada anlık olarak en yüksek değerini 20 Aralık 

2021 Pazartesi günü gördü: alış 18.3523 ve satış 18.3623.

• "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’’ sisteminin açıklanması ile döviz 

kurları gerileme trendine girdi.

Son 1 Yıl Dolar Kuru Son 1 Yıl Euro Kuru

Kaynak: 

bigpara.hurriyet.com.tr



Enflasyon 

Kaynak: Aksoy 

Araştırma – Ekim 2021

• Gıda fiyatlarındaki artış son ayların en çok ses getiren konularından 

oldu. Tüketicilerin yaklaşık 3’te 1’i ürün satın alırken hissettiği 

enflasyonun yüzde 80-100 arasında olduğunu belirtti.

35% 19% 25% 13% 7%S: Ürün satın alırken hissettiğiniz enflasyon düzeyi nedir?

Yüzde 80-100 Yüzde 60-80 Yüzde 40-60 Yüzde 20-40 Yüzde 0-20



Online Eğitim

İnternetin yoğun kullanıldığı ve bilgiye erişimin daha hızlı olduğu bu 

dönemde; insanların kendilerini geliştirme, özel ilgi alanları hakkında 

bilgi sahibi olma hızları aynı doğrultuda artmakta.

18%

19%

19%

20%

20%

22%

22%

33%

48%

Web Yazılım…

Sanat

İletişim

Girişimcilik

Sağlık

Hobi

Spor

Kişisel Gelişim

Dil Eğitimi

S: Hangi konularda online eğitim aldınız / almaktasınız ?

Kaynak:Twentify



Büyük Şehirlerden Kaçma İsteği

• Pandemi ile beraber evden çalışma sisteminin yaygınlaşması, büyük şehirlerden 

kaçma isteğini de tetikledi. Şehirden taşınmak için en önemli üç sebep olarak yeşil 

alan eksikliği, popülasyon fazlalığı ve trafiK gösteriliyor. Bunu, gürültü kirliliği

ve küçük yerleşim beldelerinin çalışanlar açısından finansal olarak daha cazip 

olması takip ediyor. 

Kaynak: 

Rimuut Araştırması

Uzaktan çalışanların %88’i 

büyük şehirlerde yaşıyor

%60’ı küçük bir şehre, 

kasabaya veya kırsal alana 

taşınmak istiyor

%57’si COVID-19 

salgınından sonra uzaktan 

çalışmaya başladığını 

belirtiyor

COVID-19 salgınından 

sonra uzaktan çalışmaya 

başlayanların %68’i 

bulundukları 

büyükşehirlerden 

uzaklaşmak istiyor



Pandemi, Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını ve 

Tercihlerini Değiştirdi

• “Pandemi Döneminde Tüketici Davranışlarını Anlamak” başlıklı araştırmanın 

sonuçları, hem Türkiye’deki hem dünyadaki tüketicilerin artık daha tedbirli 

olduklarını ve satın alma alışkanlıklarını bugünün dünyasının yeni ekonomik 

koşullarına göre değiştirdiklerine işaret ediyor. Türkiye’deki tüketicilerin 

%75’inin son 6 ay içinde davranış biçimlerini değiştirdiklerini belirtirken, bu 

oran global ölçekte ise %66 seviyesinde.

Kaynak:

Pazarlamasyon

• Bugünün tüketicisi, markaların ve perakendecilerin bildiğinden farklı

%45’i markadan bağımsız 

promosyonlara göre ürün 

tercih ediyor

%44’ü tasarruf etmek için 

aktif olarak market markalı 

ürün arayışı içerisinde

%48’i marka sadakatini 

koruyor ve tercih ettiği 

markayı satın almaya devam 

edeceğini ifade ediyor



77%

23%

Katılıyorum

Katılmıyorum

2022’den Umutlu muyuz?

• Zorlu bir 2021'in ardından, küresel kamuoyu 2022 için ümitli ve 2022'nin daha iyi bir yıl olacağını belirtiyor.

• Dünya çapında her beş kişiden üçü küresel ekonominin gelecek yıl daha güçlü olacağına inanıyor. Bu 

beklenti 2020'de %54 idi. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerde ise bu oran %40.

Kaynak: IPSOS

59%

41% Katılıyorum

Katılmıyorum

Türkiye

‘’2022 yılının daha iyi 

geçeceğinden umutluyum.’’

Dünya Ortalaması



Toplumsal Kümeler
Türkiye, birçok farklı sosyo-

kültürel yapıyı bünyesinde 

barındırmakta... 

IPSOS’un ‘’Toplumsal Kümeler’’ 

çalışmasında Türkiye’de 

birbirinden farklılaşan 7 temel 

toplumsal küme belirlendi.



Toplumsal Kümeler

Kaynak: IPSOS Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 

23,7%

14,2%

11,5%16,2%

13,0%

11,1%

10,3%

Memnun 

Muhafazakarlar

Kaygılı 

Modernler

Koyu 

Muhafazakarlar

Özgürlükçü 

Modernler

Yılgın 

Demokratlar

Kayıtsız 

Şikayetçiler

Mazbut 

Kanaatkarlar



Memnun Muhafazakarlar

• Yaş dağılımı anlamında Türkiye 

ortalamasından farklılaşmayan bu 

segmentteki bireylerin ortalamaya göre daha 

çoğu Doğu ve Güneydoğu, İç Anadolu ve 

Karadeniz bölgelerinde yaşıyor ve orta 

sosyo-ekomik statüde farklılaşıyor.

• Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik 

ve siyasi durumdan en memnun gruptur.

Kaynak: IPSOS 

Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 

Kaygılı Modernler

• Yaş ortalaması ortalamanın üzerinde olan bu 

kümedeki bireyler yine Türkiye ortalamasına 

kıyasla daha yüksek sosyo ekonomik statüden, 

eğitimli ve çoğunlukla Marmara ve Ege’de 

ikamet eden bireylerden oluşmaktadır.

• Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik 

ve siyasi durumdan memnun değiller, devletin 

Suriyelilere verdiği desteği 

onaylamamaktadırlar.



Koyu Muhafazakarlar

• Türkiye geneli ile 

kıyaslandığında; ortalamaya göre 

daha kalabalık hanelerden 

oluşan, daha az eğitimli, İç 

Anadolu ve Doğu, Güneydoğu 

Anadolu’da ortalamanın üzerinde 

ikamet eden bireylerden 

oluşmaktadır.

• Dini inançları siyasi ve sosyal 

hayatlarındaki bütün tutumlarını 

etkilemektedir.

Kaynak: IPSOS Türkiye’yi Anlama 

Kılavuzu 2019

Yılgın DemokratlarÖzgürlükçü Modernler

• Türkiye geneli ile 

kıyaslandığında kentlerde, 

Marmara ve Akdeniz 

bölgelerinde yaşama ve 14-25 

yaş grubunda olma oranı daha 

yüksek olan gruptur.

• Farklı etnik köken, siyasi eğilim, 

cinsel eğilimi olan kişilere 

hoşgörüyle yaklaşılması 

gerektiğini düşünen, çevre 

duyarlılığı yüksek, sosyal 

yaşamda oldukça aktif bireyler 

bu grupta öne çıkmaktadır.

• Türkiye geneli ile kıyasla 

Marmara ve Ege bölgelerinde 

yaşama; orta yaş ve üzerinde ve 

daha eğitimli olma bu grupta 

öne çıkmaktadır.

• Geçim zorluğu nedeniyle 

hayatından memnun olmayan ve 

gelecekten beklentisi düşük, 

ülkenin ve ailesinin geleceği ile 

ilgili kaygıları olan gruptur.

Kaynak: IPSOS 

Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 



Kayıtsız Şikayetçiler

• Eğitim düzeyi Türkiye ortalamasının altında 

olan, 26-35 yaş aralığında farklılaşan, düşük-

orta sosyo ekonomik statünün görece daha 

baskın olduğu bir gruptur.

• Türkiye geneline kıyasla, sosyal yaşantısı çok 

fazla olmayan, ailesinden çok arkadaşlarına 

zaman ayırmayı tercih eden, erkekleri mahalle 

kahvesinde vakit geçirmeyi seven bu bireylerin 

teknoloji merakları yüksek.

Mazbut Kanaatkarlar

• Türkiye geneline kıyasla; daha çok kırda ve 

Karadeniz, Akdeniz bölgelerinde ikamet eden, 

36 yaş üzerinde olan yine Türkiye ortalamasına 

göre düşük SES, az eğitimli ve kalabalık 

hanelerde yaşayan bireylerden oluşmaktadır.

• Sosyal olarak daha çok ailesiyle vakit geçiren, 

yaşadığı mahalleyi ve hayatı seven, dini 

inançlarına bağlı bireylerdir.

Kaynak: IPSOS 

Türkiye’yi Anlama Kılavuzu



Kaynak: Kadir Has Üniversitesi 

Türkiye Eğilimleri Araştırması - 2021

Kendimizi nasıl 

tanımlıyoruz?

S: Kendinizi siyasi görüşünüz açıdan nasıl tanımlarsınız?

Muhafazakar

28%

Milliyetçi

20%

Kemalist

19%

Siyasal İslamcı

9%

Sosyal Demokrat

8%

Sosyalist/Komünist

5%

Ulusalcı

3%

Ülkücü

3%

Liberal

3%

Apolitik

2%

Toplumda siyasi görüş açısından kendini 

‘muhafazakar’ olarak tanımlayanlar en 

büyük grubu oluştururken, ‘milliyetçi’ 

olarak tanımlayanlar ikinci en büyük 

grubu, ‘kemalist’ olarak tanımlayanlar da 

üçüncü en büyük grubu oluşturmaktadır. 



Rakamlarla Türkiye

Türkiye, 85 milyon nüfus ile

dünyanın en kalabalık 17. ülkesi

Kaynak: UN Population 

Division



Ekonomi

Kişi Başı Gelir - 2021

GSYIH - 2021

Türkiye 9,406 $ kişi başı gelir

ile 77. sırada

Türkiye dünyanın 21.

en büyük ekonomisi

Kaynak: IMF WEO 2021 Ekim 

Sıra Ülke

GDP 

(milyar $)

1 United States 22.940

2 China 16.863

3 Japan 5.103

4 Germany 4.230

5 United Kingdom 3.108

6 India 2.946

7 France 2.940

8 Italy 2.120

9 Canada 2.016

10 Korea 1.824

11 Russia 1.648

12 Brazil 1.646

13 Australia 1.611

14 Spain 1.440

15 Mexico 1.286

16 Indonesia 1.150

17 Islamic Republic of Iran 1.081

18 Netherlands 1.008

19 Saudi Arabia 843

20 Switzerland 811

21 Turkey 796

22 Taiwan Province of China 786

23 Poland 655

24 Sweden 622

25 Belgium 582



Pandeminin Ekonomiye Etkisi

Kaynak: IMF 

WEO Ekim 

2021

• Pandemi nedeniyle dünya genelinde oluşan ekonomik daralmanın etkileri azalıyor. Fakat bununla 

beraber büyüme ivmesinde düşüş ve belirsizlikler söz konusu.

• IMF, Dünya Ekonomik Görünüm 

Raporu'nda 2021‘de %5,9 ve 

2022’de %4,9 büyüme beklendiği 

bilgisi verildi.

2,8

-3,1

5,9
4,9

1,7

-4,5

5,2
4,5

3,7

-2,1

6,4
5,1
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Dünya

Gelişmiş ekonomiler

Gelişmekte olan ekonomiler



Pandeminin Ekonomiye Etkisi

Kaynak: IMF 

WEO Ekim 

2021

Enflasyon** (12 ay ortalama) Ekonomik Büyüme
2019 2020 2021 2022

Türkiye 0,9 1,8 9,0 3,3

Dünya 2,8 -3,1 5,9 4,9

Gelişmiş ülkeler 1,7 -4,5 5,2 4,5

Avrupa 1,5 -6,3 5,0 4,3

G7 ülkeleri 1,6 -4,9 5,3 4,7

Diğer gelişmiş ülkeler (G7 hariç) 1,9 -1,9 4,6 3,7

Avrupa Birliği 1,9 -5,9 5,1 4,4

Gelişmekte olan ülkeler 3,7 -2,1 6,4 5,1

Gelişmekte olan ülkeler (Asya) 5,4 -0,9 7,2 6,3

Gelişmekte olan ülkeler (Avrupa) 2,5 -2,0 6,0 3,6

ASEAN-5 4,9 -3,4 2,9 5,8

Latin Amerika 0,1 -7,0 6,3 3,0

Ortadoğu ve Orta Asya 1,5 -2,8 4,1 4,1

Afrika 3,1 -1,7 3,7 3,8

2019 2020 2021 2022

Türkiye 15,2 12,3 17,0 15,4

Dünya 3,5 3,2 4,3 3,8

Gelişmiş ülkeler 1,4 0,7 2,8 2,3

Avrupa 1,2 0,3 2,2 1,7

G7 ülkeleri 1,5 0,8 3,0 2,5

Diğer gelişmiş ülkeler (G7 hariç) 1,1 0,5 2,0 1,7

Avrupa Birliği 1,4 0,7 2,4 1,9

Gelişmekte olan ülkeler 5,1 5,1 5,5 4,9

Gelişmekte olan ülkeler (Asya) 3,3 3,1 2,3 2,7

Gelişmekte olan ülkeler (Avrupa) 6,6 5,4 8,4 7,1

ASEAN-5 2,1 1,4 2,0 2,4

Latin Amerika 7,7 6,4 9,3 7,8

Ortadoğu ve Orta Asya 7,3 10,1 11,7 8,5

Afrika 8,2 10,3 10,7 8,6

Tüketici fiyatları tüm dünyada artış gösterdi Dünya’da 2020’deki küçülmeden sonra 2021’te 

yüksek büyüme oranları gerçekleşti.

**2021 rakamları tüm ülkeler için tahmindir. Türkiye için 2021 gerçekleşen 12 aylık ortalama enflasyon 19,6 oldu.



Nüfus

• Türkiye’de beklenen yaşam süresi 

artmakta ve nüfus yaşlanmaya devam 

etmektedir. 

• Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren 

göstergelerden biri olan ortanca yaş*, 

2015 yılında 31,0 iken 2020 yılında 32,7

oldu.

• Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca 

yaşın 2025 yılında 34,1, 2030 yılında 

35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 

42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı 

öngörüldü.

Kaynak: TUİK Nüfus 

Projeksiyonları 
*Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları 

küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır.



Çocuklar

27,2%

Türkiye nüfusunun 

%27,2‘sini çocuk nüfus 

oluşturmakta

Kaynak: TUİK 

İstatistiklerle 

Çocuklar

Ortaokul seviyesinde net okullaşma 

oranı 2019-20 öğretim yılında %95,9 

oldu. Okullaşma oranının cinsiyete 

göre dağılımı ilkokul seviyesinde 

%93,7 erkek çocuk, %93,5 kız çocuk 

iken bu oran ortaokul seviyesinde 

%95,7 erkek çocuk, %96,1 kız çocuk 

olarak değişmekte.

Evlenme istatistiklerine göre; 16-

17 yaş grubunda olan kız 

çocuklarının resmi 

evlenmelerinin, toplam resmi 

evlenmeler içindeki oranı 2002 

yılında %7,3 iken bu oran 

2020’de %2.7’ye düştü.

15-17 yaş grubundaki çalışan 

çocuk oranı %16,2 oldu. 

Çalışan çocuk oranı cinsiyete 

göre incelendiğinde; bu oranın 

erkek çocuklar için %23,4 kız 

çocuklar için %8,6 olduğu 

görülmekte.

48,50%
41,80%

27,50% 27,2% 26,6% 25,6% 23,3% 20,4% 19,0%

Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranı

1970 1990 2019 2020 2025 2030 2040 2060 2080

*Çocuk tanımı: 0-17 yaş aralığı



Pandeminin Çocuklara Etkisi

UNICEF’in Aralık 2021’de yayınladığı 

rapora göre; UNICEF'in 75 yıllık 

tarihinde tüm dünyada çocukları 

etkileyen en büyük kriz 

COVID-19 oldu. 

Kaynak: 

UNICEF/Bianet

Pandeminin tetiklediği 

yoksulluk artışı sebebiyle 9 

milyon çocuk daha 2022 

sonuna kadar çocuk 

işçiliğine itilme riski 

altında.

Pandemi ile birlikte 100 

milyon çocuk daha ağır 

yoksulluk koşulları içinde 

yaşamakta. Bu, 2019'dan 

beri yüzde 10'luk bir artış 

meydana geldiğini 

göstermekte.

2020'de 23 milyon çocuk 

temel aşılarını 

yaptıramadı. Bu, 2019 ile 

kıyaslandığında neredeyse 

4 milyonluk bir artış ile 

son 11 yıldaki en yüksek 

rakam.

Çocuk işçi sayısı 160 

milyona ulaştı; bu, son 

dört yılda çocuk işçi 

sayısının 8,4 milyon arttığı 

anlamına gelmekte.

Kaynak: UNICEF

DÜNYA’DA



Gençler

15,4%

Türkiye nüfusunun 

%15,4‘ünü genç nüfus 

oluşturmakta

Kaynak: TUİK 

İstatistiklerle 

Gençlik

15,40% 14,3% 14,0% 13,40%
11,8% 11,10%

Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranı

2020 2025 2030 2040 2060 2080

2020 yılında genç nüfusun %28,6'sının

15-17 yaş grubunda, %19,8'inin 18-19 

yaş grubunda, %31,3'ünün 20-22 ve 

%20,4'ünün ise 23-24 yaş grubunda yer 

aldığı görülmekte.

Yaşam memnuniyeti araştırması 

sonuçlarına göre; 18-24 yaş 

grubundaki genç nüfus içinde kendini 

mutlu olarak beyan edenlerin oranı 

2019 yılında %56,7 iken 2020 yılında 

%47,2 oldu.

*Genç tanımı: 15-24 yaş aralığı



Z Kuşağını Tanıyalım!

• Maya Vakfı’nın Smartlook Analytics laboratuvarı ile birlikte gerçekleştirdiği çalışma 

Türkiye’deki ilk ve en geniş kapsamlı Z Kuşağı– Nörobilim / Nöropolitik araştırma olma 

özelliğini taşıyor. Kaynak:

Maya Vakfı

Yenilmekten 

korkuyorlar. Oyun 

dünyasındaki 

başarısızlık hayatlarını 

etkiliyor

Video ile iletişim 

tercih ediyorlar

Üniversitedeki 

bölümünü önemsiyor 

ama eğitimin rahat bir 

hayat sağlayacağına 

inanmıyorlar

Amaçları çok para 

değil mutluluk!

Sosyalleşmek ve 

gönüllü çalışmak 

istiyorlar

Yüz yüze eğitimden 

yanalar

Üniversite yaşamını 

eğlenceli buluyorlar

Gelecek kaygısı diğer 

kuşaklara oranla çok 

daha yüksek

Sloganvari söylemlere 

inanmıyorlar
Apolitik değiller!

Siyasi liderlerin 

çalışkan ve güvenilir 

olanını istiyorlar

Türkiye’de 13 milyondan fazla bir büyüklüğe sahip olan Z Kuşağı araştırması, 

Z Kuşağının mevcut ihtiyaçlarını, eğitime bakış açılarını, iş hayatından ve 

gelecekten beklentilerini gözler önüne seriyor…



mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2020 yılında %48,2 

iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için %57,7 oldu.

Yaşlılar

9,5%

Türkiye nüfusunun %9,5'ini 

yaşlı nüfus oluşturmakta

Kaynak: TUİK 

İstatistiklerle 

Yaşlılar

9,50% 11,0% 12,9%
16,3%

22,6%
25,6%

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranı

2020 2025 2030 2040 2060 2080

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki 

oranının %10'u geçmesi nüfusun 

yaşlanmasının göstergesidir. 

Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş 

gruplarına göre daha yüksek bir hız 

ile artış gösterdi.

65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 

2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 

kişi iken son beş yılda %22,5 artarak 

2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 

kişi oldu.

En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip 

ilk üç ülke sırasıyla %33,5 ile Monako, 

%28,5 ile Japonya ve %22,9 ile 

Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke 

arasında 66. sırada yer aldı.

*Yaşlı tanımı: 65 yaş üzeri

Mutlu olduğunu beyan eden 

18 ve üstü yaştaki bireylerin 

oranı %48,2 iken bu oran 65 

ve daha yukarı yaştaki bireyler 

için %57,7 oldu.

İnternet kullanan 65-74 yaş 

grubundaki bireylerin oranı 2015 

yılında %5,6 iken bu oran 2020 

yılında %27,1'e yükseldi.



Kadınlar

Kaynak: TUİK Verileri

49,9%
Türkiye nüfusunun %49,9‘unu

kadınlar oluşturmakta

Yaşam memnuniyeti araştırması 

sonuçlarına göre; 2020 yılında 

yaşadıkları çevrede gece yalnız 

yürürken kendilerini güvensiz 

hissedenlerin oranı toplamda 

%19,1 iken bu oran kadınlarda 

%27,3.

Kadınların %51,3’ü yaşadıkları 

çevrede kendilerini güvende 

hissetmiyor. Evde yalnız otururken 

kendilerini güvensiz hisseden 

kadınların oranı %6,2.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına 

göre; 2019 yılında, Türkiye’de 15 ve daha 

yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı 

%45,7 olup bu oran kadınlarda %28,7

erkeklerde ise %63,1 oldu.

51,3% 51,1% 50,5% 50,2%

47,2% 41,0%

26,6%

48,7% 48,9% 49,5% 49,8%

52,8% 59,0%
73,4%

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-89 90+

Cinsiyete ve yaş grubuna göre nüfus oranı 

(%), 2020

Erkek Kadın



Pandeminin Kadınlara Etkisi

DİSK-AR raporuna göre Covid-

19 döneminde geniş tanımlı 

kadın işsizlik oranı %37,7 oldu. 

Son bir yıl içerisinde geniş 

tanımlı kadın işsizliği 1 milyon 

346 bin kişi artarak 4 milyon 764 

bine yükseldi. 

Türkiye’de çalışan kadınların %42,2’si temizlik, çocuk bakımı 

gibi güvencesiz işlerde çalışmakta. Kriz zamanlarında gelirlerini 

ilk kaybedenler güvencesiz çalışan kadınlar olmakta.

• UNWomenTurkey

Ev işleri ve bakım hizmetleri, kadınların %44,4’ü için haftada 30 

saatten az çalışma sebebiyken, erkeklerde bu oran yüzde 

%0,83. 

• İstanPol Enstitüsü, Covid-19 Salgınının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı Üzerine 

Etkileri

Covid19’dan dolayı çalışanlarının iş-yaşam dengesinde 

zorlandığını gözlemleyen firmaların %34'ü kadınların bu 

durumdan daha olumsuz etkilendiğini belirtti

UNDP, COVID-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin ikinci Anket Sonuç Raporu



Eğitim

Kaynak: "Milli Eğitim İstatistikleri-

Örgün Eğitim 2020-2021" verileri

Türkiye'de okul öncesi 

eğitim, ilköğretim ve 

ortaöğretim düzeyinde 

18 milyon öğrenci 

bulunuyor

Okul öncesi 

7%

İlkokul

29%

Ortaokul

29%

Orta 

öğretim

35%

Sales

Özel okullardaki öğrenci oranı %7,25

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) / Eğitim 

İzleme Raporu 2021 verilerine göre;

2020-21 eğitim-öğretim yılında okul öncesi 

eğitimdeki öğrenci sayısı %24,8 azalarak 

1.225.981 oldu. Zorunlu eğitim kapsamına 

alınması planlanan 5 yaşta ise okul öncesi 

eğitim net okullulaşma oranı %71,2’den

%56,9’a düştü. 

Geçen yıla kıyasla okul öncesi kademesinde 

okullulaşma oranının en fazla düşüş 

gösterdiği bölgeler Batı Anadolu ve İstanbul 

oldu. 

Raporda bu durum için; Kadın istihdamının 

yüksek olduğu bölgelerdeki bu düşüş, 

salgının kadın istihdamına ve kadınların 

çalışma ve yaşam koşullarına etkileriyle 

birlikte değerlendirilmelidir. ifadeleri 

kullanılıyor.



OECD, koronavirüs salgını nedeniyle eğitim sistemlerinde yaşanan tahribatın 

ekonomilere uzun vadeli etkilerinin olacağını, yetkinliklerde yaşanan kayıpların 

ülkelerin gelecek gayrisafi yurt içi harcamalarında yüzde 1,5’lik payı eritebileceğini 

kaydetti.

Pandeminin Eğitime Etkisi
UNESCO'nun hafta sonları ve 

resmi tatilleri içine katarak 

sağladığı verilere göre, 31 

Ağustos 2020-2 Temmuz 

2021 tarihleri arasında 

Meksika, Kosta Rika ve 

Polonya'dan sonra Türkiye, 

Ekonomik Kalkınma ve 

İşbirliği Örgütü (OECD) 

ülkeleri arasında okulların en 

uzun süre kapalı olduğu 

dördüncü ülke oldu.

31%

9%

60%

EBA kullanım verilerine göre, 

öğrencilerin %31’i bilgisayar 

ve %9’u tablet aracılığıyla 

uzaktan eğitime erişirken 

mobil cihaz kullananların 

oranı %60’tır.

Uzaktan eğitimle beraber ekran karşısında geçirilen süre kayda değer oranda arttı. 

Araştırmalara göre akıllı telefonların ve internetin aşırı kullanımının; 

• Zihinsel ve davranışsal sorunlar ortaya çıkarmak

• Ders çalışma performansını zayıflatmak 

• Yüz yüze sosyal etkileşimi azaltmak

• Kişisel hayatların ihmal edilmesine yol açmak gibi problemlere yol açabileceği belirtiliyor. 

Kaynak: Eğitim Reformu Girişimi (ERG) / Eğitim İzleme Raporu 2021



Evlenme ve Boşanma İstatistikleri

• Son 10 yıl içinde ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi.

• 2020 yılında hem evlenen çift sayısında hem de boşanan çift 

sayısında düşüş olmuştur.

• 2020 yılında boşanmaların %35,3‘ü evliliğin ilk 5 yılı, 

%20,7‘si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.
Kaynak: TUİK, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri
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Ortalama ilk evlenme yaşı



14% 14%

46%

8%

17%

2%

18%
14%

42%

10%
14%

3%

Tek kişilik

haneler

Çocuksuz çiftler Çocuklu çiftler Tek evebeynler

ve çocuklar

En az bir

çekirdek aile ve

diğer kişiler

Çekirdek aile

bulunmayan,

birden fazla

kişiden oluşan

hane halkı

2014 2020

Değişen Haneler

• Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı 

büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye 

düştüğü görüldü.

• Türkiye’deki hanelerin %65’i

çekirdek aile.

• Tek kişilik haneler, sadece eşlerden 

oluşan çocuksuz haneler, yalnız 

ebeveyn ve çocuklardan oluşan 

haneler toplam hanelerin %41’ini 

oluşturuyor. 

Kaynak: TUİK, 

İstatistiklerle 

Aile



İş Gücü

Kaynak: TUIK İşgücü Verileri

49%
43%

13%

68%
60%

12%

31%
26%

15%

İşgücüne katılma

oranı

İstihdam oranı İşsizlik oranı

Toplam

Erkek

Kadın

45,5% 46,0% 46,3% 47,1% 47,4% 45,7% 42,8%

15+

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

İstihdam Oranları

• Türkiye’de istihdam oranı 2021 Mart 

verilerine göre %42,8 oranındayken, 15-24 

yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik 

oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak 

%25,3 olmuştur.

17,9 18,5 19,6 20,8

26,1 25,4 25,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Genç İşsizlik Oranları (15-24)



Pandemi ve İşsizlik

Kaynak: 

oecd.org

• OECD ortalama işsizlik oranı, pandemi öncesi son dönem olan 

Şubat 2020’ye kıyasla %1,3 puan düşerek %6,6 olarak 

gerçekleşti. OECD ortalama genç işsizliği oranı ise, Şubat 2020’ye 

kıyasla % 2,2 artarak %13,6’ya ulaştı.

• Gelişmiş ülkelerdeki işgücü piyasasının şimdiye kadar kısmen 

toparlandığını belirten OECD, 2022 sonunda bile salgın öncesi 

seviyelere dönüş beklemediğini belirtti. Gelişmiş ülkelerde korona 

virüs sürecinde 22 milyon kişinin işsiz kaldığı aktarılan çalışmada, 

dünya çapında işsiz sayısının 114 milyona ulaştığı belirtildi.



Gelir ve Yaşam Koşulları

6% 11% 15% 21% 48%

1. %20 grup (en düşük) 2. %20 grup

3. %20 grup 4. %20 grup

5. %20 grup (en yüksek)

• Türkiye’de en yüksek gelir grubunun 

toplam gelirden aldığı pay %47,5

Kaynak: TUİK, 

Yaşam Koşulları 

Araştırması

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri

• En yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert 

gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam 

gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,2 puan 

artarak %47,5'e yükselirken, en düşük gelire 

sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,3 puan 

azalarak %5,9'a düştü.

• Hanehalkı gelirinin en yüksek olduğu il 

İstanbul; en düşük olduğu iller de Van, Muş, 

Bitlis, Hakkari olmuştur.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri: Hanehalkının 

yıllık kullanılabilir gelirinin hanehalkının eşdeğer 

hanehalkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilmektedir.



Hanehalkı Tüketim Harcaması

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

6%

7%

17%

21%

24%

Sağlık

Eğlence ve Kültür

Eğitim hizmetleri

Alkollü içecekler, sigara ve tütün

Haberleşme

Giyim ve Ayakkabı

Çeşitli mal ve hizmetler

Mobilya ve Ev Eşyaları

Lokanta ve Oteller

Ulaştırma

Gıda ve Alkolsüz içeçekler

Konut ve Kira

Harcama Kalemleri

Kaynak: TUİK, 

Hanehalkı Tüketim 

Harcaması

• Harcama kalemlerinin başında gıda, 

konut ve ulaştırma giderleri gelmekte.

• Türkiye'deki hanehalkı tüketim 

harcamalarının %24,4'ü İstanbul 

bölgesinde gerçekleşmiştir.



Gerçekleriyle Türkiye



Karantina 

Mutlu muyuz?

Kaynak: Visual Capitalist

• “Sosyal Destek”, “Yaşam seçimlerini yapma özgürlüğü”, “Maddi boluk”, “Devlet/iş yolsuzluk algısı”, 

“Olumlu veya olumsuz etkiler” kriterlerini baz alarak hazırlanan ‘Dünya Mutluluk Haritası’ 

araştırmasına göre Türkiye, 4.9 puanla bölgenin mutluluk ortalamasının altında kalıyor.



Karantina 

Endişelerimiz Neler?

Kaynak: IPSOS

• Dünyanın Endişeleri Araştırmasına göre; Covid-19 endişesi azalmaya başlarken kamuoyunun odağı para 

ve istihdam üzerine yoğunlaşıyor. 

• Türkiye’de ise katılımcıların %43’ü yoksulluk ve sosyal eşitsizlik konusunda endişeli ve Türkiye bu konuda 

endişe düzeyi en yüksek 5. ülke konumunda. 

• İşsizlik ve koronavirüs konusunda endişe düzeyimiz dünya ortalamasına paralel olurken, iklim değişikliği 

konusundaki endişe düzeyimiz genel ortalamanın oldukça altında.

Yoksulluk ve Sosyal Eşitsizlik İşsizlik Koronavirüs İklim Değişikliği

Kaynak: IPSOS



Karantina 

Kaynak: Kadir Has Üniversitesi 

Türkiye Eğilimleri Araştırması - 2021

Kurumlara Güven Derecesi
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• Jandarma, toplumda en çok 

güvenilen kurum olurken, 

polis, TSK, TBMM ve 

Cumhurbaşkanlığı kurumları 

da güven sıralamasında ilk 

sıralarda yer almakta.



Karantina 

İnsan Hakları Denilince...

• İnsan haklarını hangi kavramın en iyi 

ifade ettiği sorulduğunda eşitlik, 

insan olabilme ve yaşam hakkı ile 

özgürlük yanıtları öne çıkıyor. 

• Dokuz yıl önceki araştırma ile 

sonuçlar karşılaştırıldığında, eşitlik 

yanıtını verenlerin oranının arttığını, 

özgürlük diyenlerin ise azaldığını 

görüyoruz.

Kaynak: Konda



Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi

• Her 10 kişiden neredeyse 8’inin 

ülkelerindeki sağlık hizmetlerini çok iyi 

veya iyi olarak değerlendirdiği ülkeler 

Singapur, İsviçre, Avustralya, Hollanda, 

Suudi Arabistan ve Belçika olarak 

görülüyor.  

• Araştırmaya Türkiye’den katılan 

bireylerin %45’i sağlık hizmetlerinin 

kalitesini çok iyi veya iyi olarak 

değerlendiriyor.

Kaynak: IPSOSKaynak: IPSOS



Yeni Normal ‘’Evde Yemek‘’

• COVID-19 kriziyle artan evde yemek yapma eğilimi, normalleşme sürecinde 

gerilemedi. Pandemi dönemi boyunca hem restoranların kapalı olması hem de 

hijyen kaygıları nedeniyle evde daha fazla zaman geçiren hanelerin gün içinde 

evde pişirdikleri yemek çeşitleri yaklaşık %40 arttı. Bu artış, normalleşme 

dönemi başladığında çok hafif bir düşüş gösterdi.

Kaynak: IPSOS



Karantina 

Kaynak:Akademetre

AVM Alışkanlıkları Değişti

• Eylül 2021’de yapılan bir araştırmaya göre AVM alışkanlıklarında 

hala pandemi etkisi hissedilmekte. Buna göre pandemi ile beraber;

- Ziyaret sıklığı azaldı

- Açık AVM’lere talep arttı

- Planlı alışveriş yapanlar arttı

- Giyim alışverişi düştü, hipermarket alışverişi arttı



Dijital Şiddet

• Sosyal medyada dijital şiddete maruz kaldığını belirtenlerin karşı karşıya 

kaldıkları şiddet türüne detaylı bakıldığında; yarısının hakaret ve küfüre 

maruz kaldığı, bu maruz kalma oranının erkeklerde kadınlardan 24 puan 

daha yüksek olduğu, dijital şiddete maruz kaldığını söyleyen her 3 

erkekten ikisinin küfür ve tehdide maruz kaldığı görülmektedir.

S: İnternet ya da sosyal medya ortamında aşağıdaki eylemlerden hangilerine maruz kaldınız?

Kaynak:KONDA
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Özel görüntülerimin internette veya sosyal medyada…

Konum / yer bildirmeye zorlandım

Kişisel verilerim çalındı, internette paylaşıldı

İznim olmadan e-postalarıma veya sosyal medya hesaplarıma erişildi

Benim adıma sahte hesaplar oluşturuldu

Biri tarafında sürekli takip edildim

Yazılı,sesli veya görüntülü taciz mesajları aldım

Hakaret, küfür ve tehdite maruz kaldım



Sürdürülebilirlik

• Çevre problemlerine çözüm bulup, doğayla daha iyi bir ilişki içerisinde 

olmamızın gerekliliği sonucunda günlük hayatımızda daha fazla yer eden bir 

kavram da ortaya çıkıyor, sürdürülebilirlik.

• Araştırma sonucunda sürdürülebilirliğin tüketim ve üretim tarafında baskın 

şekilde ortaya çıkan anlamının “geri dönüşüm” (%42) olduğu görülmekte. 

Tüketim tarafında ise hemen ardından “çevre dostu ürünleri satın alma“ 

(%31) cevabı gelmekte. Bu açıdan tüketicilerin kendilerine bir sorumluluk 

biçtiği söylenebilir.

4%

8%

16%

31%

42%

Daha az tüketim

Tasarruf

Gereksiz tüketimden kaçınma

Çevre dostu ürünleri satın alma

Geri dönüşüm

S: Sürdürülebilir tüketim denince akla ilk gelenler?

Kaynak:Twentify



Karantina 

Çevre için Ulaşım Çözümleri

Kaynak: PWC

• Toplum, çevresel sorunları azaltmak için ulaşım politikalarının 

düzenlenmesi gerektiği konusunda hemfikir.



Tüketici Güvende Olmak İstiyor

• KPMG’nin 16 ülkede 18 binden fazla kişiyle görüşerek yaptığı ‘Ben, Hayatım, 

Cüzdanım’ başlıklı büyük tüketici araştırması, Covid-19 sonrası tüketicilerin 

değişen ihtiyaçlarına, değişen davranışlarına ve beklentilerine ışık tutuyor. 

Araştırmaya göre hayatın dijitalde geçtiği şu dönemde ‘güvende hissetmek’ en 

önemli kriter. Araştırmaya katılan tüketicilerin %92’si kendisinin ve ailesinin 

güvende olmasına büyük önem veriyor. Tüketici, hizmet/ürün aldığı şirketlerin 

de güven beklentilerine yanıt vermesini ve destekleyici olmasını bekliyor

• Araştırmaya katılanların endişe nedenleri

Kaynak:KPMG

73%

81%

61%

Salgın

Ekonomik durgunluk

Sağlık



Kredi Kartı Kullanımı Artmakta

• TOBB ve Visa’nın ikincisini gerçekleştirdiği Harcamalar Araştırması’na 

göre; 2021’in ilk ayları itibari ile (Ocak-Nisan) kartlı harcamalar geçen 

yılın aynı dönemine göre %41 arttı.

• Pandeminin ikinci dalgasında da büyüme trendini sürdüren kartlı 

harcamaların 3 yıldızı e-ticaret, banka kartları ve temassız ödeme oldu.

Kaynak: TOBB –

Harcamalar 

Araştırması 



Kaynak: Kadir Has Üniversitesi 

Türkiye Eğilimleri Araştırması - 2021

Tasarrufu Değerlendirme 

Yöntemleri

S: Elinizde tasarruf edilmiş bir 

miktar paranız olsa, bunu ne 

şekilde değerlendirirsiniz? 

• Yatırım tercihi olarak 2021’de altın almak 

geçtiğimiz senelere kıyasla daha öne 

çıkarken, evde elimin altında tutarım 

diyenlerin oranında belirgin bir azalma 

söz konusu.



İlgi Alanlarımız Neler?

Kaynak: Global Web Index

Filmler/ 

Sinema

%69 %68 %65 %64 %62

Müzik Teknoloji
Yeme & 

İçme

Yemek 

Pişirme

%52%54%55%56%58

Haberler/ 

Gündem
Spor Televizyon

Sağlıklı 

Beslenme
Sağlık
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Kaynak: Kadir Has Üniversitesi 

Türkiye Eğilimleri Araştırması - 2021

Sosyal Aktivitelerimiz

• Yapılan sosyal aktiviteler sorulduğunda, toplumun yarısı sinemaya gittiğini belirtirken, tiyatroya gitme 

oranı oldukça düşük.

• Tiyatro ve sinema dışında ise konser ve futbol maçına gitme en çok tercih edilen aktiviteler arasında.



Türkiye’nin En Güvenilir Ünlüleri

• MediaCat ve Ipsos ortaklığıyla gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nde,  

2021’de Türkiye’nin en güvenilir bulduğu ünlüler listesinin ilk 3 sırasında; 

Haluk Levent, Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor. 

Kaynak:KPMG
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Genel Medya Ortamı



%18

Televizyon Her Zaman En Gözde 

%94
• Türkiye’deki bireylerin 

%94’ü günde en az yarım 

saat televizyon izlediğini 

belirtmekte.

0 0,5 1 1,5 2

  EGITIM PROGRAMLARI

  SPOR PROGRAMLARI

  KULTUR PROGRAMLARI

  COCUK PROGRAMLARI

  GUNCEL PROGRAMLAR

  FILMLER

  EGLENCE PROGRAMLARI

  GERCEK YASAMLAR

  DIZILER

  HABER PROGRAMLARI

İzlenilen Program Türleri

Kaynak: 

TİAK ‘Televizyon 

İzleme Raporu’

• Dünyada televizyon izleme ortalaması 

günlük kişi başı 2 saat 54 dakika. 

Türkiye’de ise 4 saat 33 dakika.

• En çok televizyon izlenen zaman dilimi 

21.00-24.00 saatleri arası.

Kaynak: 

Global Web Index

Kaynak:  Kantar Medya

Hedef Kitle: Tüm kişiler

Aralık 2021 Datası



Pandemi Döneminde TV Tüketimi

Tüm Gün İzleme Oranı

• Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 16 Mart 2020 haftasında televizyon izleme oranları artışa geçti. 

Normalleşme takvimine geçiş ile beraber 2019 seviyelerine döndü. 2021’de ise TV izleme oranları 

2019’un bir miktar altında.

Kaynak: Kantar Medya

Tüm kişiler hedef kitlesi

• İnternetten yayın yapan 

dizi/film servislerine olan 

ilgi pandemi döneminde 

daha da arttı.

Kaynak: Global Web Index

• Dizi/film servislerinden 

günde ortalama 1 saat 16 

dakika içerik tüketiliyor.-25%
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Haber Kaynakları

Kaynak: Konda 

Araştırma Şirketi, 

Türkiye 100 Kişi 

Olsaydı Araştırması

• Haberlere duyulan güven, dünya genelinde Covid-19 salgınının 

ardından %6 oranında artarak %44'e yükseldi. Türkiye'de ise insanların 

genel anlamıyla haberlere güvenme oranı %41.

Kaynak: Reuters 

Gazetecilik 

Çalışmaları 

Enstitüsü 2021

Dünya Ortalaması TR Ortalaması

%44 %41

Haberlere Güven 

30%

60%

82%

Yazılı Basın

Televizyon

Çevrimiçi Platformlar

Nereden Haberlere Ulaşılıyor?

Türkiye'deki katılımcıların 

%47'si kendi takip ettiği 

mecralardaki haberlere 

güveniyor.

%40 %34 %34 %30 %30 %13

Youtube Twitter Instagram Facebook WhatsApp
Telegram 

Haber almak için en çok kullanılan 

sosyal medya platformları



Kaynak: BİAK, 

Google Aramalar

Aylık Toplam Gazete Satışları

• Pandemi dönemi ile beraber 

basılı gazete satışları özellikle 

Mart, Nisan, Mayıs aylarında 

düştü. Okuyucular pandemi ile 

beraber online gazete okuma 

alışkanlığı kazandı.

• Gazete tirajları 2021’de 2020 

seviyesinin biraz altında yer 

almakta.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2019 2020 2021

Basında Form Değişikliği



Radyo

• Türkiye'de internet, karasal ve uydu olmak üzere toplam 933 radyo yayın yapmakta. 

• Pandeminin ilk senesi olan 2020’de radyo dinleme oranı düşüş gösterdi, 2021’de normalleşme 

hızıyla beraber ise 2019’daki seviyesine geri geldi.

Kaynaklar: 

Global Web Index

Google ‘Podcast’ aramaları 2018-2021

Pandemide podcast dinleme oranları arttı

Özellikle pandeminin ilk senesi olan 2020’de 

podcastlere ilgi oldukça arttı. Birçok dinleyicinin 

hayatına ‘podcast’ kavramı girdi. 

00:43

00:37

00:44

2019-2020 Q1

2020 Q2-Q3-Q4

2021 Q1-Q2-Q3



2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sinema
İzleyici Sayısı (mio)
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Kaynak: Boxoffice

• 30 Ocak 2019'da yürürlüğe giren ve 1 

Temmuz 2019’da uygulanmaya başlayan 

‘Yeni Sinema Yasası’ promosyonlu bilet 

satışlarını durdurdu. Bu da izleyici 

sayılarında kayba neden oldu.

• 2020’de ise pandemi nedeniyle sinema 

sektörü negatif etkilendi.

• 2021 Temmuz ayında pandemi tedbirleri 

nedeniyle kapanan sinemalar yeniden 

açıldı.

• Box Office Türkiye'den edinilen verilere 

göre, 2021 yılında sinema salonlarının açık 

olduğu süre boyunca sinemaya giden 

izleyici sayısı 12 milyon 147 bin kişi oldu. 

2021 yılında vizyona, 203'ü yeni olmak 

üzere toplam 278 film girdi.

İzleyici Sayısına Göre Top 10 Film

-%28
58 mio

71 mio 70 mio
60 mio

17 mio
12 mio



Açıkhava

Kaynak: 

Global Web Index

47%

Haftada en az 1 defa araba ile 

seyahat edenlerin oranı

40%

Haftada en az 1 defa toplu taşıma 

ile seyahat edenlerin oranı

• Toplumun %47’si haftada en az 1 defa araba ile 

seyahat ettiğini söylerken, toplumun %40’ı ise 

haftada en az 1 defa toplu taşıma kullandığını 

belirtmekte.

• Koronavirüs ile ilk karşılaştığımız aylarda dışarıya 

çıkma oranı hızla düştü, ancak normalleşme 

takvimine geçiş ile beraber yine yükseldi.

Kaynak: Apple Hareketlilik Raporu

Ocak 2020 Temmuz 2020 Ekim 2021

Yürüme

Arabayla

Ocak 2021



Dijital Çağ



İnternet Penetrasyonu
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• Türkiye’de internet kullanım oranı hızlı 

bir şekilde yükseliyor. Ancak hala 

penetrasyon olarak gelişmiş ülkelerin 

gerisindeyiz.

İnternet penetrasyon oranı 

(internet kullanıcı sayısı / nüfus oranı)

42%

58% 60%
67% 72% 74% 77%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kaynak: 

Wearesocial.net 

2021 Raporu



Sosyal Medya Kullanımı

Türkiye’de 60 mio 

aktif sosyal medya 

kullanıcısı var

Kaynak: Wearesocial 2021 Raporu

95% 90% 88%
79%

73%

54%

38% 38%
32% 32% 31%

24% 19% 17%

Sosyal Medya Kullanım Oranları



Pandemi ve Dijital Tüketim

2019

2020

2019

2020

2019

2020

3,17 saat

3,38 saat

4,05 saat

4,18 saat

2,6 saat

3 saat

Günlük 

PC/Laptop 

kullanımı

Günlük 

Cep 

Telefonu 

kullanımı

Günlük 

Sosyal 

Medya 

kullanımı

Online 

Alışveriş

Dizi/Film 

platfromları

Görüntülü 

konuşma 

uygulamaları

Podcastler

Canlı 

Yayınlar

Dijital ve 

Temassız 

Bankacılık

Online 

müzik/ radyo

Online Gazete / 

haber siteleri
Gaming

2021 3,03 saat

2021 4,23 saat

2021 3,52 saat

Kaynak: Global Web Index



Mesajlaşma 

Uygulamaları

Sosyal Ağ 

Uygulamaları

Eğlence/Video 

Uygulamaları

Oyun 

Uygulamaları

Alışveriş 

uygulamaları

Müzik 

Uygulamaları

Navigasyon 

Uygulamaları

Bankacılık 

Uygulamaları

%96

%96

%87

%61

%69

%69

%68

%48

Kaynak: 

Wearesocial  

2021 Raporu

Kullanılan Uygulama Türleri



Mecralardaki Dijitalleşme Çağı

• Son yıllarda internet platformlarının artışı analog mecraların dijital tüketimlerini de artırmakta.

İnternet kullanıcılarının;
%38

%22

%28

%4

‘i internet üzerinden gazete okuyor

‘si internet üzerinden dizi/film izliyor

‘i internet üzerinden müzik dinliyor

‘ü internet üzerinden dergi okuyor

Kaynak: 

Global Web Index



Google’da En Çok Ne Aradık?

• 2021’de Türkiye’de Google üzerinden en çok ‘EBA giriş’ araması yapıldı.

• Aranan isimlerde sporcular öne çıkmakta.

• ‘Nasıl? Ve ‘Ne zaman?’ aramalarında ise pandemi ile ilgili aramalar dikkat çekmekte.

Kaynak: 

Google "Yılın Arama 

Trendleri 2021"



2021'de Twitter'da En Çok Neler Konuşuldu?

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’ın en çok konuşulan 

ve tweetlerde en çok bahsedilen isim oldu. Ardından listenin ikinci 

sırasına, özellikle pandemi süresinde popülerliğini artıran Sağlık 

Bakanı Fahrettin Koca yerleşti.

• Futbol dünyasından da iki isim kendine ilk 20 sıralamasında yer 

buldu. Mesut Özil listede 14. sıraya, Fatih Terim ise 17. sıraya

yerleşti.

• 2021 yılında yaşadığımız ve tüm Türkiye'yi yasa boğan orman 

yangınları da Twitter'ın gündemindeydi. Twitter'da en çok kullanılan 

hashtag'ler arasında #manavgatyaniyor ve #marmarisyaniyor 

hashtag'leri bulundu.

• Son dönemde Türkiye'de özellikle dikkat çekici bir şekilde yükseliş 

gören Kore popu (K-Pop) da 2021'de Türkiye'de Twitter 

kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu. 

Kaynak: Twitter 



Yükselen Trend: e-ticaret

Kaynak: KPMG

• Pandemi döneminde tüketicilerin evlerde kalarak online kanal üzerinden 

siparişlerini artırması sonucu 2020 yılında yaklaşık %165 oranında artış 

gösteren Türkiye e-ticaret pazarı, ortalama üç yılda ulaşması beklenen 

seviyeye bir yılda ulaşarak 220 milyar TL değer yakaladı. Hızını alamayan 

e-ticaret pazarının, 2025 yılının sonunda 638 milyar TL değere ulaşması 

bekleniyor.

• Mobil e-ticaretin Türkiye e-ticaret pazarı içindeki payının 2025 yılında 

%80’e gelmesi öngörülüyor.



Yükselen Trend: Kripto Para

• Kripto para toplum olarak aşinalık 

kazandığımız bir kavram olma yolunda 

ilerliyor. 1 sene içerisinde bile bitcoin 

veya kripta para kavramını duyanların 

sayısında belirgin bir artış söz konusu.

Kaynak: Akademetre



Yükselen Trend: Metaverse

• Özetlemek gerekirse Metaverse, kullanıcıların sanal olarak etkileşime 

girmesini sağlamak için sosyal medya, çevrimiçi oyun, artırılmış gerçeklik (AR), 

sanal gerçeklik (VR) ve kripto para birimlerinin özelliklerini birleştiren dijital bir 

gerçekliktir. Fiziksel dünya ile sanal dünyanın biraraya gelmesi gibi de 

düşünebiliriz. “Metaverse” sayılabilecek bazı uygulamalar için fiziksel bir cihaz 

(Monitör, Klavye, Fare, Joystick) kullanmak durumundayız. Gelecekte ise 

artırılmış gerçeklik (AR) , sanal gerçeklik (VR) gibi sistemler ile bu aygıtları 

kullanmamıza gerek kalmayacak. 

Türkiye'de yaklaşık 20 binin üzerinde 

parsel metaverse evreninde satılırken, 

İstanbul 11 binden fazla alanın 

satılmasıyla en çok ilgi gören şehir 

konumunda bulunuyor.



Yükselen Trend: Nft

Acun Ilıcalı, NFT platformu Eneftio'yu tanıttı. Sadece 

Türkiye'de değil Acun Medya'nın faaliyet gösterdiği 

diğer ülkelerde de faaliyet gösterecek eneftio.com'un 

bir diğer dili İngilizce. Bu yönde eneftio.com'un 

öncelikli alanları ise dijital sanat, moda ve oyun.

• Hem finans hem de sanat dünyasında popüler hale 

gelen NFT, ‘Non-Fungible Token’in kısaltması. NFT, dijital 

ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir 

tanımlayıcı olarak biliniyor. Dijital sanat eserlerini ve 

diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay 

doğrulanabilir varlıklara dönüştürüyor.

• Pek çok insan, çevrimiçi bir topluluğun parçası 

olmak için NFT'lerin dünyasını satın alıyor. Belirli 

NFT'lere sahip olmak size özel içeriklere ve canlı 

etkinliklere erişim sağlayabilir.

• Dijital yatırımcılar, kısa sürede büyük miktarda para 

kazanmak için NFT pazarlarını kullanıyor. Türkiye’de 

de oldukça ilgi gören NFT pazarının hızlı bir 

büyüme kaydedeceği beklenen bir gelişme.Cem Yılmaz, Twitter üzerinden 

yaptığı paylaşımda "Bir çeyrek... 

linko bioda" diyerek, NFT'lerini 

satışa sundu. 



Yükselen Trend: Dijital Oyunlar

Oyuna 

ayrılan 

zaman

Oyuna 

yapılan 

harcamalar

+%69 +%48

Kaynak: DORinsight

• İnternet kullanıcılarının %80’i aktif olarak dijital oyun oynadığını 

belirtmekte. En fazla tercih edilen dijital oyun türü bulmaca olurken, 

araştırma pandemi döneminde oyuna ayrılan zamanın %69, oyunlara 

yapılan harcamaların ise %48 arttığı göz önüne sermekte.

Pandemi Döneminde...



Güncel ve anlaşılabilir veriye telefon 

veya tabletinizden her zaman kolayca 

ulaşın.

Güncel Raporlar için Speed App

Veriyi; basit, anlaşılabilir ve 

mobil sevenler için Speed App!

Speed App’i

Hemen İndirin!

https://itunes.apple.com/us/app/speedapp/id1037826275?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/speedapp/id1037826275?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.com.pragmasoft.collabmobile.speed&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.com.pragmasoft.collabmobile.speed&hl=en
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