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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 2019 
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Memnun Muhafazakarlar 

• Yaş dağılımı anlamında Türkiye 

ortalamasından farklılaşmayan bu 

segmentteki bireylerin ortalamaya 

göre daha çoğu Doğu & Güneydoğu, 

İç Anadolu Bölgesi 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 2019 

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 değildir, devletin Suriyelilere 

verdiği desteği onaylamamaktadır. 



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 Demokratlar Özgürlükçü Modernler 

• Türkiye geneli ile 

kıyaslandığında kentlerde, 

Marmara ve Akdeniz 

bölgelerinde yaşama ve 14-

25 yaş grubunda olma oranı 

daha yüksek olan bir 

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 bir gruptur. 



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. 

Kaynak: IPSOS Türkiye’yi Anlama 

Kılavuzu 2019 

Mazbut Kanaatkarlar 

• Türkiye geneline kıyasla; daha çok 

kırda ve Karadeniz-Akdeniz 

Bölgesi’nde 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. 



Rakamlarla Türkiye 

82 milyon nüfus ile dünyanın 

en kalabalık 18. ülkesi 

Kaynak:  United Nations, Population Division (2019) 



Ekonomi 

Kaynak: IMF WEO Nisan 2019 

Türkiye 9.346 $ kişi başı gelir 

ile 73. sırada 

Kişi Başı Gelir GSYIH - 2018 

Türkiye dünyanın  

19. büyük ekonomisi 

Country GDP (billion $) 

United States 20,494 

China 13,407 

Japan 4,972 

Germany 4,000 

United Kingdom 2,829 

France 2,775 

India 2,717 

Italy 2,072 

Brazil 1,868 

Canada 1,711 

Russia 1,631 

Korea 1,619 

Spain 1,426 

Australia 1,418 

Mexico 1,223 

Indonesia 1,022 

Netherlands 913 

Saudi Arabia 782 

Turkey 766 

Switzerland 704 



Nüfus 

Ülkemizde beklenen yaşam süresi artmakta ve nüfusumuz yaşlanmaya devam etmektedir.  
 

Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023'te 

33,5, 2040‘ta 38,5, 2060'ta 42,3, 2080'de ise 45 olması beklenmektedir. 

Kaynak: TUİK Nüfus 

Projeksiyonları 2019 
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Çocuklar 

28,0% 
Türkiye nüfusunun 

%28'ini çocuk nüfus 

oluşturmakta 

 

 

Kaynak: TUİK 

İstatistiklerle 

Çocuklar, 2019 

İlkokul seviyesinde net 

okullaşma oranı 2017-18 

öğretim yılında %91,5 oldu. 

Net okullaşma oranı 

cinsiyet bazında 

karşılaştırıldığında, büyük 

bir farklılık görülmemekte. 

Evlenme istatistiklerine 

göre; 16-17 yaş grubunda 

olan kız çocuklarının 

resmi evlenmelerinin 

toplam resmi evlenmeler 

içindeki oranı 2014 yılında 

%5,8 iken bu oran 2018 

yılında %3,8'e düştü. 

Hanehalkı işgücü araştırması 

sonuçlarına göre; 2017 yılında 

15-17 yaş grubundaki 

çocukların işgücüne katılma 

oranı %20,3 iken bu oran 2018 

yılında %21,1 olarak gerçekleşti. 

28,0% 
23,3% 

20,4% 19,0% 

Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranı 

2018 2040 2060 2080

*Çocuk tanımı: 0-17 yaş aralığı 



Gençler 

15,8% 

Türkiye nüfusunun 

%15,8'ini genç nüfus 

oluşturmakta 

 

 

Kaynak: TUİK 

İstatistiklerle 

Gençlik, 2019 

15,80% 
13,40% 

11,8% 11,10% 

Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranı 

2018 2040 2060 2080

Gençlerin %58,3'ü şimdiye kadar 

almış olduğu eğitimden, %76'sı 

çalıştığı işinden, %48,7'si elde 

ettiği kazancından memnun 

olduğunu belirtmekte. 

41,7% 

45,6% 

2016/'17 öğretim yılı

2017/'18 öğretim yılı

Yükseköğretim Oranı 
Gençlerin mutluluk kaynağı 

olan değerlerinde ilk sırayı 

%50,5 ile sağlık aldı. Bunu, %20 

ile başarı, %18,9 ile sevgi izledi. 

*Genç tanımı: 15-24 yaş aralığı 



Yaşlılar 

8,8% 

Türkiye nüfusunun 

%8,8'ini yaşlı nüfus 

oluşturmakta 

 

 

Kaynak: TUİK 

İstatistiklerle 

Yaşlılar, 2019 
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Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranı 

2018 2040 2060 2080

2017 yılında yaşlı nüfusun 

yoksulluk oranı %15,5, işgücüne 

katılma oranı %12,2 oldu.  
 

Çalışan yaşlı nüfusun %68,7'si 

tarım sektöründe yer aldı. 

Okuma yazma bilmeyen yaşlı 

nüfus oranı, 2013 yılında 

%23,9 iken 2017 yılında 

%19,6'ya düştü.  

Alzheimer hastalığından ölen 

yaşlıların oranı 2013 yılında 

%3,6 iken bu oran 2017 

yılında %4,6'ya yükseldi. 

İnternet kullanan 65-74 yaş 

grubundaki bireylerin oranı  

2014 yılında %5 iken bu oran  

2018’de %17'ye yükseldi. 

Mutlu olduğunu beyan 

edenlerin oranı 2017’de 

%66,1 iken bu oran 

2018’de %61,2'ye düştü. 

*Yaşlı tanımı: 65 yaş üzeri 



Eğitim 

Türkiye'de okullaşma oranı 13 yaşına kadar oldukça yüksek olurken, eğitimden 

erken ayrılma oranı OECD ülkeleri ortalamasına göre yüksek kalmaktadır. 
Kaynak: MEB 

(2018a), OECD 

"Bir Bakışta 

Eğitim" raporu 

2017 

Yaş gruplarına ve cinsiyete göre net okullaşma oranları (%) Lise başlamadan okuldan ayrılanların oranı  
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İş Gücü 

Kaynak: TUIK İşgücü Verileri, 2019 
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İstihdam Oranları 

Türkiye’de istihdam oranı %45 

oranlarında olurken, genç işsizlik 

oranında artış görülmekte. 

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

26,1 

15-24

2014 2015 2016 2017 2018

Genç İşsizlik Oranları (15-24) 



Kadınların İş Gücüne Katılımı 

Kaynak: TUIK İşgücü İstatistikleri, 

OECD 2018  

Kadınların işgücüne katılımı yıllar bazında artış göstermekle beraber 

küresel ortalamanın hala çok altında. 

27% 

34% 

Türkiye'de Kadınların

İşgücüne Katılım Oranları

2001 2019

Ülkelere göre kadınların işgücüne katılım oranları (%) 

20% 

34% 

47% 

51% 

52% 

52% 

59% 

Orta Doğu & Kuzey Afrika ülkeleri ort.

Türkiye

Dünya Ort.

AB ülkeleri ort.

OECD  ülkeleri ort.

Latin Amerika Ülkeleri ort.

Doğu Asya ve Pasifik Ülkeleri



Gelir ve Yaşam Koşulları 

6% 11% 15% 21% 47% 
.

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 

Kaynak: TUİK, 

Yaşam Koşulları 

Araştırması 

2018 

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 

2017 verilerine göre  Türkiye'deki en zengin 

%20'lik grubun geliri en yoksul %20'lik 

grubun gelirinin 7,5 katı. 

İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 

hanehalkı gelirinin en yüksek olduğu iller. 

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri: Hanehalkının 

yıllık kullanılabilir gelirinin hanehalkının eşdeğer 

hanehalkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilmektedir. 



Gelir ve Yaşam Koşulları 

Kaynak: TUİK, Yaşam 

Koşulları Araştırması 

2018, Konda Türkiye 100 

Kişi Olsaydı Araştırması 

 

Nüfusun, %69’u konut alımı ve konut masrafları 

dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu, 

%61'i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını 

karşılayamadığını ve %13'ü konut masraflarının 

hanelerine çok yük getirdiğini beyan etmekte. 

%59 

Nüfusun %40,8’i konutunda 

izolasyondan dolayı ısınma sorunu, 

%36,6’sı sızdıran çatı, nemli duvarlar, 

çürümüş pencere çerçevesi ve %22,9'u 

trafik veya endüstrinin neden olduğu 

hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer 

çevresel sorunlar yaşamakta. 

Türkiye’de kendine ait bir 

konutta oturma oranı %59. 
51% 49% 

Araç Sahipliği 

Aracı yok Aracı var



Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 

• Son 10 yıl içinde ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi. 
 

• 2018 yılında evlenen çift sayısı düşerken, boşanan çift 

sayısında artış olmuştur. 
 

• 2018 yılında boşanmaların %37,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, 

%20,4'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. 

Kaynak: TUİK Mart 2019, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 
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Değişen Haneler 

• Kentleşme hızına paralel olarak geniş aile yapısı dağılıyor. Türkiye'deki hane sayısı artarken 

hane halkı sayısı azaldı; 2012 yılında 3,7 olan ortalama hane halkı büyüklüğü, azalma 

eğilimi göstererek 2018 yılında 3,4 kişi oldu. 
 

• Türkiye'de son 5 yılda tek kişilik haneler %14 arttı. 

 

• Türkiye’deki hanelerin %65’i çekirdek 

aile. 
 

• Tek kişilik haneler, sadece eşlerden 

oluşan çocuksuz haneler, yalnız ebeveyn 

ve çocuklardan oluşan haneler toplam 

hanelerin %39’unu oluşturuyor.  

 

14% 14% 

46% 

8% 

19% 16% 14% 

42% 

9% 

19% 

Tek kişilik

haneler

Çocuksuz

çiftler

Çocuklu
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Tek
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Üç kuşaklı

haneler

2014 2018

Kaynak: TUİK 

Mayıs 2019, 

İstatistiklerle Aile 



Gerçekleriyle Türkiye 



Mutluluk Oranı Bu 

Sene Düştü 
61% 62% 61% 59% 56% 57% 

61% 58% 
53% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TR Genel Mutluluk Düzeyi 

• Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2017 yılında %58 iken 2018 yılında %53,4 

oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %11'den %12‘ye yükseldi. 
 

• Mutluluk oranı, kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek oranda çıkmaktadır.  
 

• Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, %61 ile en 

yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise %48 

ile 45-54 yaş grubunda görüldü. 
 

•  

 
Kaynak: TUİK – 

Yaşam Memnuniyeti 

Araştırması  

Şubat 2019 

Sağlıklı olmak en büyük mutluluk nedeni olurken bunu sırasıyla; 

sevgi, başarı, para ve iş takip etti. 



Endişelerimiz ise Değişken... 
En Önemli Sorun Olarak Ne Görülüyor? 

Kaynak: Ipsos -Türkiye Barometresi - 2018 

• 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde (her seçim öncesinde gözlemlendiği üzere) memnuniyet ve 

beklentilerde bir gerileme oldu. 
 

• Seçim sonrasında yeniden bir yükseliş görülse de özellikle döviz kurlarında çalkantıların yaşandığı 

Ağustos ayı sonrasında yeniden bir gerileme vardı. 



Türkiye’de Halkın En Güçlü Beş Tutumu 

• Her 10 bireyden 8’i yaşadıkları çevrenin ve havanın 

giderek kirlenmesinden rahatsız.  

 

• Her 10 bireyden 8’i için din, hayatlarına yön veren en 

önemli olgu; Türkiye’deki en güçlü tutumlardan biri 

olan bu trend son 4 dönemdir sabit. 

 

Kaynak: IPSOS Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 2018 

• Her 4 bireyden 3’ü eskiden insanların daha mutlu, erdemli ve kibar olduğunu 

düşünüyor.  

 

• Her 10 bireyden 7’si kendini zaman zaman mutlu edecek küçük lüksleri olsun istiyor.  

 

• Her 10 bireyden 7’si dış dünyanın acımasız, tahmin edilemez gerçeklerinden özellikle 

evde kalarak kendini koruma ihtiyacı hissediyor.  



Eşinizle nasıl tanıştınız? 

Evlilikte Aile ve Çevre Etkisi Büyük 

Hep tanışıyorduk, 

komşumuz, akrabamız 

 

Kendi yaşımdaki aile 

üyeleri tanıştırdı 

 

Aile büyükleri 

tanıştırdı 

Kendimiz tanıştık 

 

Arkadaşlarım tanıştırdı 

 
Soru: Eşinizle nasıl tanıştınız? 

Kaynak: Kadir  

Has Üniversitesi  - 

KADIN ALGISI 

ARAŞTIRMASI 

2019 

Eş ile tanışmada aile ve çevre etkisi 

büyük olurken, genç yaştaki kişilerde 

sosyal çevre daha etkin oluyor. 
 

%11 
%16 

%3 

%43 

%28 



Eril Duruşumuzu Hala Koruyoruz 

Kadının yeri evidir 

%37 

Ailenin reisi erkektir 

%45 

Erkek adam ağlamaz 

%21 

Gebelikten korunmak 

kadının görevidir 

%27 

Geçmiş senelere göre katılım 

oranları düşmüş olmakla beraber, 

toplumda hala kadın-erkek rol 

modellerinde eril bakış egemen. 

Kaynak: TGI 2019   

2012 %42 2012 %50 

2012 %26 

2012 %28 



Sosyal Yardımlaşmaya Bakış 

• Türkiye'de herhangi bir dernek veya sivil toplum 

kuruluşuna son 1 yıl içerisinde 10 TL üzeri bağış 

yapanların Türkiye geneline oranı %11.  
 

• En hassas olan konuların başında ise yoksulluk, 

eğitim ve dini faaliyetler gelmekte. 

Kaynak: TGI 2019   
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30% 24% 30% 8% 9% 

Doğru fikri var Genel bir fikri var

Dar bir görüşü var Yanlış bir fikri var

Cevap yok

Kaynak: Konda 

Çevre Bilinci 

Araştırması 2018 

• Çevre konusunda toplumun %54’ünün 

doğru veya genel bir bilgi düzeyi olurken 

%38’lik kesimin dar veya yanlış görüşü 

bulunmakta. 

Çevre Bilincimiz Orta Düzeyde 

Soru: Çevre sorunu deyince aklınıza ne geliyor? 

3% 

18% 

79% 

7% 

19% 

74% 

Cam / kağıt konteynırına

atıyorum

Ayrıştırıp çöpe koyuyorum

Hepsini bir atıyorum,

ayrıştırmıyorum

Soru: Çöplerinizin hepsini 

aynı yere mi atıyorsunuz? 

Kağıtları, plastikleri, cam 

şişeleri ayırıyor musunuz?  

• Çevre konusunda çöp ayrıştırma gibi 

bireysel davranışlarda ise 2012’ye göre bir 

parça  bilinçlenme söz konusu. 



Kültürel Faaliyetlere Katılımımız Düşük  

Son 1 yıl içerisinde;  

Tiyatroya 

gidenlerin oranı 

%9 

Müzeye 

gidenlerin oranı 

%4 

Konsere 

gidenlerin oranı 

%5 

Sinemaya  

gidenlerin oranı 

%22 

Arkeolojik alan 

ziyaret oranı 

%5 

Sanat galerisine 

gidenlerin oranı 

%2 

Kitap alanların  

oranı  

%21 

Kaynak: TGI 2019  (Mart 2018 – Şubat 2019 verisi)  



Soru: Boş zamanlarınızı ne yaparak değerlendirirsiniz? Kaynak:  

TGI 2019   

Boş Zamanlarımızda En Çok 

TV İzliyoruz 
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AVM’leri Hala Çok Seviyoruz 

Türkiye’nin 81 ilinin 65'inde AVM bulunuyor. 2019 Temmuz 

verilerine göre Türkiye’de toplam 432 adet AVM var.  

 

Kaynak: AYD Verileri 

2019,TGI 2019 

%60 

Son 3 ayda AVM 

ziyareti yaptığını 

belirtenlerin oranı  
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Kredi kartı sayısı

Kredi Kartı Kullanımı Artmakta 

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, 

2018 yılında kredi kartı sayısı bir önceki yıla 

göre yaklaşık %10’luk artış gösterdi.   

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi 

 17  
 21  

 23  

 32  

 43  

2014 2015 2016 2017 2018

İnternetten kredi kartı ile ödeme yapılan işlem adedi (mio)

İnternet kullanımının artmasıyla beraber 

online alışveriş işlem adetleri de yıllar 

bazında artış göstermekte. 

(mio) 



Değişen Dinamikler 



Yerelin 

Yükselişi 

Şeffaflık Göç ve 

Göçmenlik 

Güçlü 

Çocuklar 

Şiddet ve 

Kişisel 

Sınırlar 



Yerelin Yükselişi 



Genel Seçim Gibi Yerel Seçim... 

2004’ten bu yana yerel seçimlere ilgi artmış durumda.  

Neredeyse bir genel seçim ya da referandum 

havasında geçen ve tekrarlanan İstanbul seçimleri 

Haziran ayında tüm seçmenleri İstanbul’a kilitledi. 

Dünyada da Türkiye seçimlere katılım oranlarında 

2.sırada yeralmaktadır. 

 

Yerel seçimlere katılım oranları 
 

2004: %76,25 

2009: %85,19 

2014: %89,19 

2019: %83,99 

23 Haziran İstanbul ara yerel seçimi: %84,5 
 

95% 
86% 81% 80% 80% 76% 76% 75% 73% 70% 69% 68% 67% 67% 

54% 52% 
38% 35% 

Kaynak: Anadolu Ajansı 

Ülkelerin Genel Seçimlere Katılım Oranları 



   Dijital Propaganda Devri  
Dijital propagandaya daha fazla ağırlık verilen seçimlerde adaylar mikro kahramanlar haline geldi ve 

güçlü bir etkileşim yaşandı. Gençlik her partinin odağındaydı ve tüm adaylar gençlerle eşit etkileşime 

geçmek için ciddi çaba sarf etti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran genel seçimleri için gençlere bir animasyon video ile 

seslenirken, AKP, 31 Mart yerel seçimleri için interaktif reklam filminde yerel seçimde AKP’ye oy verilip 

verilmemesinin ‘olası sonuçları’ anlattı. 

 

 

 



Yerel Dalgasını Yakalayan Markalar 

Coca-Cola kutuları ile yerel değerleri 

keşfetme duygusunu vurgulayan global 

kampanyasını “Bir Başkayız Biz” adıyla 

Türkiye’ye taşıdı. Coca-Cola, “Bir Başkayız 

Biz” kampanyasıyla, şehirlerin doğal ve 

tarihi güzelliklerini özgün tasarımlarla 

kutularına taşıdı.  

 

Çin’in dünya pazarında hızla büyüyen 

telefon markası Huawei, Türkiye’de çekilen 

ilk reklam filmini bu sene yayınladı. 

Reklamda Türkiye’nin çeşitli köşelerinden 

görüntüler ekrana geldi. 



Şeffaflık 



Şeffaflık  

Eskinin “sırlar, gizler ve güvenlik duvarları”  üzerine kurulu 

düzenleri artık herkesin her şeyi bildiği hatta bildiğini dünyaya 

ilan ettiği  “açık düzenlere” dönüşüyor. Herkesin “yayıncı” 

olduğu bu dünyanın kuralları artık çok farklı. Devletler ve 

şirketler her geçen gün şeffaflaşıyor. Şeffaflık bu zamanın 

ruhunu yansıtan en önemli kavramlardan biri. Şeffaflıkla birlikte 

bu zamanın ruhunu yansıtan kavramlar “güven”, “sorumluluk”, 

“hesap verme” ve “katılımcılık” kavramlarıdır. 

Kaynak: Yazı Temel Aksoy’un 

‘Zamanın ruhu şeffaflık istiyor’ 

isimli yazısından alınmıştır. 

Data: TGI 2019 

‘Şirketlerin iş ahlakına uygun hareket etmesi önemlidir’ %46 

Sadece etik açıdan uygun bulduğum şirketlerden ürün satın alırım’ %36 



Gezi olayları, 15 Temmuz darbe girişimi,  

referandumlar ve seçimler sonrası politikleşme 

seviyesi çok yükselen Türkiye seçmeni, kurumların 

işleyişlerini şeffaflaştırmasına karşı yüksek ilgi 

duyuyor. 
 

Belediye meclislerinin canlı yayınları yüzbinler 

tarafından izleniyor, ihaleler şeffaf gerçekleştiriliyor 

ve takip ediliyor. 

Her Alanda Şeffaflık  



Son dönemin önemli gündem konularından biri de ‘Kişisel Veriler’ oldu. Sosyal medya 

kullanıcılarının aklına “Kişisel verilerim kimler tarafından toplanıyor ve kimlere satılıyor?” sorusu 

çok kez takıldı. Artık tüketiciler bu konuda daha bilinçli ve yasalar daha sert. 

ABD Federal Ticaret Komisyonu, kişisel 

verilerin izinsiz ve usulsüz kullanıldığı 

gerekçesiyle, Temmuz 2019’da Facebook'a 

5 milyar dolar ceza verdi. Bu ceza, 

bugüne kadar bir teknoloji şirketine 

verilen en büyük ceza oldu. 

Kişisel Veriler 

Apple’nın ses tanıma konusundaki rakiplerinden Amazon, 

Alexa ses asistanıyla kullanıcılarını dinleyerek uygulamasını 

geliştirmeye çalışmıştı. Apple, söz konusu açıklamasında ses 

dinleme konusundaki hatasını kabul ederek, kullanıcılarından 

özür diledi. 



Markalar ve Şeffaflık 

H&M, bu sene şeffaflık konusunda önemli bir 

adım attı. Conscious-Sustainable 

koleksiyonundaki her ürün için websitelerinde 

ürünün üretildiği ülke ve fabrika bilgilerini 

paylaşmaya başladı. Aynı bilgilere mağazalardaki 

kıyafetlere iliştirilen fiyat etiketlerinden de 

ulaşılabiliyor.  

Domino’s Pizza geçtiğimiz 

yıllarda Times Square’deki 

dev dijital ekranda müşteri 

geri dönüşlerini canlı olarak 

yayınladı. 



Göç & Göçmenlik 



Düzensiz Göçün İşlek Durağı Türkiye 

Türkiye en çok göç alan ülkeler sıralamasında 

en üst sıralarda yer alıyor  
 

Hem göçü barındırıyor hem batıya geçişte bir 

kavşak.  
 

Türkiye’de resmi açıklamalara göre 3.6 milyon 

kayıtlı Suriyeli sığınmacı var. Uzmanlara göre 

mülteci sayısı resmi rakamların çok üzerinde.  

 

. 

Kaynak : 

Suriyeliler 

Barometresi 



Nefret Söylemi 

Türkiye’de Suriyeli karşıtlığı sözlü öfkeden ziyade yer yer fiili 

saldırıya dönüşmeye başladı. Bununla beraber sahte haberler 

göçmen nefretini körüklüyor. 
 

 

Özellikle sosyal medyada göründüğü haliyle Suriyeliler 

ya ‘işimizi çalıyorlar’ ya da ‘hırsızlık ve taciz’ olaylarına 

karışıyorlar. Oysa İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 

2014-2017 yılları arasında Suriyelilerin karıştığı olaylar, 

Türkiye’deki toplam suçların sadece %1,32’sine denk 

geliyor. 

Tüm dünyada benzer video, görsel ve fotoğrafların yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı ile 

birleşerek nefret söylemini besleyecek bağlamlarda kullanıldığını söylemek mümkün. 

 

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirlerimizin sosyolojisi göçmenleri tolere etmeyen 

bir yaklaşıma sahip. 

Kaynak : 

Suriyeliler 

Barometresi 



Madalyonun Diğer Yüzü 

Bu esnada Türkiye’den göçenlerin sayısı yıllar 

içinde artış göstermekte.  

Özellikle eğitimli genç yetişkin dediğimiz nüfusun 

nitelikli kesiminin göç eğilimi yüksek. 

Kaynak : TUİK 

2018 Verileri 



Güçlü Çocuklar 



Z Jenerasyonu ve Alfalar 

2000’den sonra doğanlar dijital 

dünyanın ‘göçmeni’ değil, ‘gerçek 

sahibi’. Ama sadece teknolojiyi değil; 

doğayı, insanları, kitapları, gezegenleri, 

kısacası yaşamın tüm unsurlarını 

önemsiyorlar. Özgürlüğe değer 

veriyorlar. İnsan hakları konusunda 

hassaslar. 

Kaynak : Prof. Dr. M. Asım Karaömerlioğlu’nun Hürriyet 

Gazetesinde 15.09.2018 tarihinde yeralan röportajından alıntıdır. 



Hassasiyetleri Yüksek 

ABD’de yapılan araştırmaya göre Z kuşağının 

%53’ü markaların temsil ettikleri konuları 

desteklediğini göstermek için ürün satın 

alıyor. %40’ı bunu henüz yapmasa bile ilerde 

yapabileceğini dile getiriyor.  

%40’ı bir markanın değerlerine sadık olmadığını 

gördüğünde ürünlerini boykot etme kararı alıyor. 

Bunlara ek olarak Z kuşağının %29’u değerlere 

dayalı markaları aktif olarak araştırıyor ve takip 

ediyor. 

Kaynak: DoSomething 

Starategic, Dollars and 

Change: Young People 

Tap Brands as Agents of 

Social Change Repor 2018 



İklim İçin Çocuklar En Önde! 

İsviçreli aktivist Greta Thunberg’in 

çağrısıyla başlayan iklim için okul grevine 

Türkiye de dahil 128 ülkede 1.5 milyonun 

üzerinde çocuk katıldı. 

 

Çocuklar gelecekleri için yetişkinlere öfkeli 

bir sesle kendinize gelin dediler. 



Şiddet ve  

Kişisel Sınırlar 



Şiddet ve Kişisel Sınırlar 

Kaynak: Bigumigu 

Kadın, çocuk ve hayvanlara karşı şiddet 

olaylarında yükselmeye paralel toplumda 

farkındalık da  yükseliyor. 

 

Kadınların çocukların ve hayvanların beden 

bütünlüğü, kişisel sınırlarının algılanması ve 

korunması üzerine pek çok çalışma yapılıyor, 

özsavunma tartışılıyor... 

 

Öte yandan yeni ebeveynlik biçimleri -özellikle 

yeni baba rol modelleri-  ortaya çıkıyor.  



Genel Medya Ortamı 



Türkiye Zamanını Nasıl Kullanıyor? 

Televizyon karşısında harcanan 

ortalama süre 3 saate yakın. Özellikle 

akşam saatlerinde toplumun yarıya 

yakını TV izliyor. 
 

Televizyon en çok 21:00-22:00 arasında 

izleniyor, internete ise en çok 22:00-

23:00 arasında giriliyor. 

Kaynak: Konda 

Hayat Tarzları 

Araştırması 2018 



Hangi Mecrayı Ne Kadar Tüketiyoruz?          

87% 

56% 

25% 

42% 

18% 

8% 

82% 

34% 

18% 

76% 

6% 7% 

TV GAZETE RADYO INTERNET DERGİ SİNEMA

2011

2019

Günde 1+ Saat Haftada 1+ Adet Haftada 1+ Saat 
Son 1 Yıl içinde 

Kullanım 
Ayda 1+ Adet Ayda 1+ Defa 

Gazete ve dergide okuma adetleri, son yıllarda düşüş gösterirken en belirgin artış 

internetin kullanım sıklığında görünmekte.  

Kaynak:  

TGI 2019   



Güvenilir Haber Kaynakları 

Kaynak: Konda 

Araştırma Şirketi, 

Türkiye 100 Kişi 

Olsaydı Araştırması 

Güvenilir haber kaynakları sorulduğunda televizyon 

açık ara diğer kaynakların önüne geçmekte.  

72% 

7% 

15% 

6% 

Televizyon Gazete İnternet siteleri Sosyal Medya



Mecralardaki Dijitalleşme Çağı 

Okuduğum gazete ve 

dergileri sosyal 

medyada takip etmeyi 

isterim  

%28 

 

 

 

 

 

%29 

Haberleri/gündemi 

genellikle mobil 

aplikasyonlardan takip 

ederim 

%32 

Artık internetten 

ulaşılabilir oldukları 

için basılı dergileri 

daha az okuyorum 

%26 Kaynak: TGI 2019 
 

* Son 1 yılda 

internete girenler 

baz alınmıştır 

 

  

Son yıllarda internet 

platformlarının artışı analog 

mecraların dijital tüketimlerini de 

arttırmakta. 

Internetten film / dizi 

seyretmekten keyif 

alıyorum 



%18 

Dijital Üzerinden TV Tüketimi 

1% 

6% 

98% 

Kaydederek

İnternet üzerinden

Analog TV üzerinden

Ne Şekilde TV İzleniyor? 

Kaynak: TGI 

2019 
 

TV izleyicilerinin %6’sı televizyonu 

internet üzerinden yayın yapan 

platformlardan izlediklerini  

belirtmekte. 

İnternetten yayın yapan 

servisler televizyon izleme 

deneyimimi değiştirdi. 

 

%18 

* Son 1 yılda internete girenler baz alınmıştır 

2018 

2019 

%21 



Basında Form Değişikliği 

İnternet kullanımının artışıyla birlikte okuyucular basılı gazetelerden dijital 

platformlara kaymakta. 

Kaynak: TGI 2019, TUIK 

TUİK 2018 Yazılı Medya İstatistikleri 

Raporu’na göre gazete ve dergilerin 

yıllık tirajı 2017’ye oranla 2018’de 

%17,6 azaldı.  Rapora göre Türkiye’deki 

gazete ve dergi sayısı %2,6 azalarak 5 

bin 962 oldu.  

Yazılı Medya İstatikleri 

Gazete okuduğunu belirtenlerin %34’ü 

gazeteyi dijital ortamlarda okuyor. 



Hergün 

29% 

Haftada 1-2 defa 

27% 

Haftada  

5-6  

defa 

19% 

Haftada  

3-4  defa 

24% 

Radyo 

Kaynak:  

TGI 2019 

46% 

28% 

16% 15% 
11% 

9% 
5% 

Cep telefonu TV Araç radyosu PC/Laptop Analog

radyo

Kişisel dijital

radyo

Tablet

Müzik Dinleme Araçları 

• Radyo dinleyicilerinin yaklaşık 3’te 1’i her gün radyo dinlediğini belirtmekte. 

• İnternet üzerinden/uygulamalardan müzik dinleme alışkanlığı gittikçe yaygınlaşmakta.  

Radyo 

Dinleme 

Sıklığı 



Sinemaya İlgi Düzeyi 
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Kaynak: Boxoffice 

Türkiye’de son yıllarda hem film 

sayısı, hem izleyici sayısı belirgin bir 

artış gösterirken 2019 senesinin ilk 6 

ayında, 2018’in aynı dönemine 

kıyasla izleyici kaybı olmuştur.  

İzleyici Sayısına Göre Top 10 Film 

Yerli filmlere olan ilginin daha yüksek 

seviyede  olduğu görülmektedir. 



Dijital Çağ 



İnternet Penetrasyonu 

42% 

58% 60% 
67% 72% 
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Kaynak: Wearesocial.net 2019 Raporu 

Türkiye’de internet kullanım oranı hızlı 

bir şekilde yükseliyor. Ancak hala 

penetrasyon olarak gelişmiş ülkelerin 

gerisindeyiz. 

İnternet penetrasyon oranı  

(internet kullanıcı sayısı / nüfus oranı) 



%48 %52 
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Türkiye’de İnternet Kullanıcı Profili  

Kaynak: TGI 2019  

* Son 1 yılda 

internete girenler 

baz alınmıştır 

Marmara Bölgesi en yoğun internet kullanımına 

sahip bölge. 

 

Kadınların internet kullanım oranı her yıl artış 

göstermekte ve aradaki fark eşitlenme yoluna 

gitmekte. 

%43 %57 

2019 

2010 

%38 

%15 
%16 

%11 

%9 

%6 

%6 

İnternet Penetrasyonunun Bölge Bazında Dağılımı 



Kaynak: 

Wearesocial 

2019 Raporu 

Dijitalde Geçirilen Günlük Süreler 

İnternete 

bağlanma 

• 7 saat   

15 dakika 

Sosyal 

Medya 

• 2 saat   

46 dakika 

Video 

İzleme 

• 3 saat      

9 dakika 

Müzik 

dinleme 

• 1 saat   

15 dakika 



Mobil Telefon 

Akıllı Telefon 

Bilgisayar 

Tablet PC 

Televizyon 

TV (internetli) 

E-Book 

Okuyucu 

Akıllı Saat 

%98 

%77 

%48 

%25 

%99 

%15 

%2 

%9 

Kaynak: 

Wearesocial 

2019 Raporu 

Cihaz Kullanım Oranları 



Sosyal Medya Kullanımı 

Türkiye’de 52 mio 

aktif sosyal medya 

kullanıcısı var 

Kaynak: Wearesocial.net 2019 Raporu 

92% 84% 83% 82% 

58% 57% 

31% 31% 30% 28% 
21% 20% 16% 13% 13% 12% 

Sosyal Medya Kullanım Oranları 
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