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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Nisan 2021 tarihinde yeni 

başkan Şahap Kavcıoğlu eşliğinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Para 

Politikası Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde politika faizi olan bir hafta 

vadeli repo ihale faiz oranı % 19 seviyesinde sabit tutulmuştur. Bu çerçevede 

Mart ayında 200 baz puanlık artışla birlikte % 19’a çekilen politika faiz            

oranı, Nisan ayında da korunmuştur. TCMB tarafından yapılan duyuruda, 

“salgına bağlı olarak geçen yıl sert daralan küresel ekonominin, destekleyici 

politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya 

devam ettiği belirtilerek, bu iyileşme sürecinde, özellikle imalat sanayi faaliyeti 

ve küresel ticaretteki ivmelenmenin belirleyici olduğu kaydedildi” ifadesi 

kullanılmıştır.  

Ayrıca duyuruda, talep ve maliyet unsurları, arz kısıtları ve enflasyon 

beklentisindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon 

görünümü üzerinde tehlike arz ettiği belirtilerek, sıkı parasal duruşun önemli 

olduğu kaydedilmiştir. Yapılan açıklamada parasal duruşun krediler ve iç talep 

üzerindeki yavaşlatıcı etkisinin ilerleyen dönemlerde daha belirgin olacağı da 

vurgulanmıştır. Buna karşın fiyat istikrarının TCMB’nin temel amacı olduğu ve 

bu doğrultuda mevcut para politika araçlarının aktif bir şekilde kullanılacağı 

ifade edilmiştir. TCMB tarafından yapılan açıklamada, enflasyonda kalıcı 

düşüşe işaret eden göstergeler oluşana kadar ve orta vadeli % 5 hedefine 

ulaşıncaya kadar politika faizinin enflasyon oranının üzerinde olacağı 

belirtilmiştir.  

 

TCMB’nin Politika Faiz Oranları (%) 
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Dijitalleşme çağıyla birlikte sanal 

para olarak adlandırılan kripto 

paraların kullanımı tüm dünyada 

giderek popülerleşmekte ve 

yaygınlaşmaktadır. Buna karşın 

TCMB’nin 15 Nisan’daki 

toplantısında kripto para ile yapılan 

alışverişin önüne geçmek için bir 

yönetmelik yayınlamıştır. Çıkarılan yönetmelikle, “ödemelerde kripto 

varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik 

para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak 

kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara 

ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya 

bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul 

ve esasların belirlenmesi amaçlandı” ifadesi kullanılmıştır. Ödemelerde Kripto 

Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, 30 Nisan'da yürürlüğe 

girecektir. 

TCMB verilerine göre, 2021 Şubat 

sonu itibarıyla, orijinal vadesine 

bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya 

daha az kalmış dış borç verisi 

kullanılarak hesaplanan kalan 

vadeye göre kısa vadeli dış borç 

stoku, 192,0 milyar dolar düzeyinde 

gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı 

ayına bakıldığında 168,5 milyar dolar olan kısa vadeli dış borç bir yıl içinde 

23,5 milyar dolar artarak 192,0 milyar dolara yükselmiştir. Söz konusu stokun 

19,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt 

dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında 

değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 23,0, Merkez 

Bankası’nın % 11,9, özel sektörün ise % 65,1 oranında paya sahip olduğu 

gözlenmiştir. 

 



 

 

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi 2021 yılının Şubat 

ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,8; 2021 Ocak ayına göre ise % 0,1 

oranında artmıştır. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) 

incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü 

endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi 

%9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 

endeksi %0,8 azalmıştır. 

İzleyen grafikler hem aylık hem de yıllık bazda sanayi üretimdeki yüzdelik 

değişimi göstermektedir. Özellikle küresel salgının başladığı ve Türkiye’de 

ciddi bir şekilde etkisi gösterdiği ve ekonominin kapanmaya başladığı Mart ve 

Nisan aylarındaki büyük gerilemenin ardından izleyen aylarda sanayi üretimi 

artmaya başlamıştır. Son verinin açıklandığı Şubat ayında sanayi üretimi bir 

önceki aya göre % 0,1 artmış, bir önceki yılın aynı aynına göre ise % 8,8 artarak 

beklentilerin üzerine çıkmıştır. 

 

Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim Oranları (%), Şubat 2021 

  

Kaynak: TÜİK 

Sanayi Üretim Endeksi Yıllık Değişim Oranları (%), Şubat 2021 
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Küresel salgının neden 

olduğu ekonomik kayıpları 

telafi edebilmek amacıyla 

2020 yılının Mart ayında 

yürürlüğe konulan kısa 

çalışma ödeneğinin 2021 

Yılı Mart ayında sona 

ereceği açıklanmıştı. Salgın 

tedbirleri ve kısmi kapanma 

süreci devam ederken sektör 

temsilcilerinden gelen çağrıların ardından kısa çalışma ödeneğinin üç ay süreyle 

uzatılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede ekonomik kayıpların azaltılması 

amacıyla tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs ve Haziran 

aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneğinin üç ay daha devam 

ettirilmesi kararlaştırılmıştır.  

 

TÜİK verilerine göre, Mart ayında Türkiye genelinde 111 bin 241 konut 

satılmıştır. Bu bağlamda Mart ayında satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı 

ayına göre % 2,4 artmıştır. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve 

% 19,8 ile en yüksek paya sahip olmuştur. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 

bin 3 konut satışı ve % 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve % 6,0 pay 

ile İzmir izlemiştir. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut 

ile Ardahan, 16 konut ile Hakkâri ve 52 konut ile Tunceli olmuştur.  
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ABD Başkanı Joe Biden’ın 26 Mart’ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği'ne 

(AB) gönderdiği davet üzerine ABD’nin ev sahipliğinde 2 gün boyunca 

çevrimiçi olarak “İklim Zirvesi” yapıldı. Zirvede önümüzdeki 10 yıl içinde 

karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam 

ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim 

değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanıldı. Zirvenin 

ana amacı “dünyanın büyük ekonomilerini özellikle de dünyadaki emisyonun 

yüzde 80’ini yapan ve gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80’ine sahip Büyük 

Ekonomiler İklim ve Enerji Forumu üyelerini yıllık küresel ısınmayı 1,5 

santigrat dereceye indirme hedefine ulaşma konusunda teşvik etmek” olarak 

belirlendi. Zirveye, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katolik dünyasının 

ruhani lideri Papa Franciscus'un da aralarında bulunduğu 40 ülke lideri katıldı.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından hazırlanan Kırsal 

Mahalle ve Kırsal Yerleşik 

Alan Yönetmeliği 15.04.2021 

tarihli ve 31455 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ek 3. maddesi 

hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Hâlihazırda 6360 sayılı Kanun ile 

Kent, Yönetim ve 

Çevre Araştırmaları 



 

 

köyden mahalleye dönüşen yerlerde 31 Aralık 2022 tarihine kadar belediyelerce 

alınan vergiler, harçlar, harcamalara katılma payı ile su (içme ve kullanma) 

ücretlerinde kolaylıklar bulunmaktadır. 5216 sayılı Kanunu’nun ek 3. maddesi 

hükmü gereği büyükşehirlerde sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine 

uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve 

benzeri hususlar dikkate alınarak kırsallık özelliği gösteren yerler için kırsal 

mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlenebilmektedir. Bu çerçevede, Kırsal 

Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile kapsama giren yerlerde kırsal 

mahalle ve kırsal yerleşik alan tespitine ilişkin konular belirlenerek; 

belediyelerce yapılacak işlemler, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanlarda 

uygulamanın başlaması veya bitmesi, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanlarda 

uygulanacak muafiyet ve indirimler ile muafiyet veya indirimlerden 

yararlanamayacaklar yönetmelikte açıklanmıştır.  

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava kalitesi yönetiminde kullandığı araçlara, 

Türksat'ın yüklenicisi olduğu “3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin 

Tespiti Yazılımı Projesi'ni de ekledi. Proje kapsamında geliştirilen yerli ve milli 

yazılımla, stratejik hava kalitesi haritaları, 3 boyutlu bina modeli, kent atlası, 

topoğrafya, trafik yoğunluğu, kavşaklar, binaların yakıt tipi gibi çok sayıda 

etmen ele alınarak 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerleri tespit ediliyor. 

Girilen tüm verileri anlık algılama ve çıktı üretme yeteneğine sahip 3B yazılım, 

dünyada bu alandaki ilk örneklerden biri olma niteliği taşıyor. Yazılımla, evsel 

ısınma, sanayi, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımından kaynaklı hava 

kirliliğine neden olan noktalar tespit edilip, kaynağa özgü kontrol önlemleri 

geliştirilebilecek. Şehirlerin kükürt ve azot gibi önemli hava kirleticilerinin ayak 

izi hesaplanıp, bunların azaltılmasına yönelik politika ve stratejiler 



 

 

hazırlanacak. Bakanlığın pilot seçtiği Kocaeli, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ ve 

Sakarya'nın il ve ilçe merkezlerine ait hava kalitesi verileri başarıyla üretildi. 

Şehirlerin tamamına ait hava kalitesi değerleri, metre hassasiyetinde üretilerek 

vatandaşların maruz kaldığı kirlilik seviyeleri hesaplandı. 

 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları kapsamında, 

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonun da desteklediği 

"Çocuk Dostu Şehirler Etkinliği" çevrim içi olarak yapıldı. Kent yaşamında 

çocuk ve çocuk dostu şehirleşme anlayışının geniş bir yelpazede tartışıldığı 

etkinlikte; TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, AB Türkiye Delegasyonu 

Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Kültür ve Turizm Bakan 

Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz açılış konuşmalarıyla yer aldı. TBB tarafından 

23 Nisan münasebetiyle “Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” 

başlatıldığının müjdesini veren Başkan Şahin “Bugün münasebetiyle çocuk 

dostu şehirlerle ilgili örnek fikir ve proje yarışmasını açtık. Belediyelerimizin 

çok güzel çalışmaları var. Belediyelerimiz zaten çok güzel çalışmalar yapıyorlar 

yakinen biliyorum. Bu çalışmaları daha da güçlendirecek projeleri varsa bunları 

bize gönderirlerse mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum.” ifadelerine yer 

verdi. Dünyada yaşanan sorunlardan etkilenen en dezavantajlı grubun çocuklar, 

kadınlar ve engeliler olduğuna işaret eden Şahin, “Birleşmiş Milletler (BM) 

Sürdürülebilir Kalkınma Eylem Planında ekonomik kalkınmayla birlikte insani 

kalkınma çalışmalarıyla eşitsizliğin önlenmesi, fırsat eşitliği verilmesi ve 

dezavantajlı durumları kaldırmak için büyük bir gayret gösteriyor. UNICEF çok 

ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de bu çalışmaların en büyük paydaşıyız.” şeklinde 

konuştu.



 

 

Yunanistan tarafından Türkiye’ye 2 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk bakanlık 

düzeyindeki ziyaret dışişleri düzeyinde gerçekleşti. Gündemdeki konuların 

değerlendirilmesi ve özellikle Doğu Akdeniz’deki gelişmeler sonrasında birçok 

ülkenin de takibinde olan ziyaret gergin bir havada sona erdi. Ankara’yı ziyaret 

eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu 

ile bir araya geldi. Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs sorunu ve göç konularının 

masada olduğu görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sorunların 

çözümüne yönelik ılımlı mesajlarla başladı fakat Dendias’ın Türkiye’nin 

Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini dile getirmesinin ardından 

tansiyon yükseldi. Özellikle ikili ilişkiler açısından oldukça önemli bir fırsat 

olan bu ziyaret beklenmedik bir anda gerginliğin artmasına da sebep olmuştur.  

Dendias, “Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse 

o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir. Biz inanıyoruz ki komşu ülkeler 

olarak her iki taraf ve biz Türkiye'den çok fazla şey kazanabiliriz. Ancak buna 

karar verecek olan biz değiliz.” ifadelerini kullanmasının ardından 

Çavuşoğlu’ndan da cevap gecikmedi. Çavuşoğlu, “Ben Yunanistan’ı itham 

edici bir konuşma yapmadım. Ama siz basının önünde ülkemi ve milletimi 

itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Türkiye kimsenin 

egemenlik hakkını ihlal etmedi. Gerginliği sürdürürseniz biz de sürdürürüz.” 

cevabı uluslararası basının da dikkatinden kaçmamıştır. 

Türkiye’nin tezlerine karşılık Avrupa Birliği’nin de mesajlarına dikkat çeken 

Çavuşoğlu sorunların çözümünde iki komşu olarak beraber hareket edilmesi 

gerektiği yönündeki vurgusu bu ziyaretin niteliği açısından önemliydi fakat 

Uluslararası 

Araştırmalar 



 

 

taraflar açısından istenilen sonuç da oluşturulamadı. Özellikle son bir buçuk 

yıldır taraflar arasında yaşanan gerginlik uluslararası alanda da dikkatlerin 

bölgeye çevrilmesine sebep olmuştur. Türkiye’nin de gündemini sık sık meşgul 

eden Doğu Akdeniz konusundaki tezler ve girişimler yapıcı adımlara ihtiyaç 

duymaktadır. 

 

Kiev ve Moskova, 2014’ten bu yana 14 bin kişinin öldüğü çatışmalara ilişkin 

birbirlerini suçlamaya devam ediyor ve gerginlik sınırda hiç azalmamış 

durumda. Ukrayna, Batılı müttefikleri ve NATO, Rusya’nın Ukrayna’nın Doğu 

sınırında ve Kırım’da asker sevkiyatı yönündeki girişimlerini yakından izliyor. 

Rusya da son günlerde, ABD ve NATO’yu Karadeniz bölgesinde kışkırtıcı 

faaliyetlere girişmek ile suçlamakta. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski asker yedeklerinin seferberlik 

duyurusu yapılmadan askere çağrılmasına izin veren bir yasayı imzaladı. Bu 

şekilde Ukrayna rezerv ordusu olası bir savaştan önce hazır hale gelecek. Mart 

ayı sonlarında parlamento tarafından onaylanan bu tedbir, Ukrayna’nın 

doğusunda Rusya ile gerginliğin arttığı bir dönemde silahlı kuvvetlerin önemli 

ölçüde artırılmasını mümkün kılmaktadır. Ukrayna tarafında yapılan yazılı 

açıklamada, “Bu yasa, tüm savunma kuvvetlerinin askeri birimlerini yedek 

kuvvetlerle hızlı bir şekilde desteklemelerini mümkün kılarak, askeri saldırı 

sırasında savaş etkinliklerini önemli ölçüde artıracaktır.” ifadelerine yer 

verilmiştir. Zelenski Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e, bölgedeki çatışmayı sona 

erdirmek ve iki komşu ülke arasındaki gerginliği hafifletmek adına yapılacak 

görüşmeler için Donbass bölgesinde kendisiyle buluşması çağrısında 

bulunmuştur. Bir meydan okuma olarak da görülen çağrıya Putin henüz bir 

karşılık vermemiştir. Fakat Putin’in ülkesinin güvenliği konusunda kırmızı 

çizgileri ifade ederken kullandığı söylemlerin sert olduğu dikkat çekmektedir. 

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ikili zirve 



 

 

teklifinde bulunmuştur fakat Kremlin teklifi düşüneceklerini açıklamıştır. 

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Bu toplantı ile ilgili ayrıntılardan söz etmek 

için erken” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Beyaz Saray’dan yapılan 

açıklamada ise Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri sevkiyatının endişe yarattığı 

ve Biden’ın bu teklifi Putin’e telefonda ilettiğini belirtmesi üst düzey girişimler 

açısından bu ülkelerin gündeminde Ukrayna konusunun üst sıralarda yer 

aldığını göstermektedir.  

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin uluslararası toplumun tüm 

katılımcıları ile iyi ilişkiler kurma niyetinin kayıtsızlık ve zayıflık olarak 

algılanması halinde tepkilerinin sert olacağını söyleyerek, “Rusya’ya karşı 

herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman 

olmadıkları kadar pişman olacaklar.” ifadelerini kullanarak ilgiyi yine üzerine 

çekti. Ayrıca, Rusya’nın uluslararası alandaki konumu ve son dönemde yaşanan 

gelişmeler gerginliğin artmasına da neden olmakta. 

Rus ordusunun iyileştirilmesi ve niteliksel olarak güçlendirilmeye devam 

ettiğini her fırsatta dile getiren Putin, ordunun yeni silahlarla donatıldığını 

belirtmesi güvenlik ikilemine de davetiye çıkarmış oldu. 2024 yılına kadar 

modern silah ve teçhizatın birliklerdeki payının %76’yı bulacağına dair beyanı 

önümüzdeki yılların da yine askeri alandaki üstünlük mücadelesine 

dönüşeceğini gözler önüne sermiştir. Nükleer silaha sahip devletlerarasında 

Rusya’nın nükleer üçleme payının 2021 içinde %88’i aşacağını belirten Putin, 

hipersonik başlığa sahip Avangard kıtalar arası füze ile Peresvet lazer sisteminin 

kullanıma hazır olduğunu belirtmesi Rusya’nın da çalışmalarını bu alanda 

yoğunlaştığını göstermektedir. Kinjal hipersonik füzeler ve Kalibr seyir 

füzeleriyle donatılan uçak ve gemi sayısının arttığına dikkati çeken Putin, 

Rusya’nın yeni nesil silahla ve nükleer silahların geliştirilmesinde lider 

olduğunu iddia etti.  

Putin, “Bu bağlamda, Rusya, ortaklarına bir kez daha stratejik silahlar ve 

küresel güvenliğinin sağlanması ile ilgili konuları istişare etmeyi teklif ediyor. 

Bu tür müzakerelerin amacı, sadece geleneksel stratejik silahları, balistik 

füzeleri, ağır bombardıman uçaklarını ve denizaltıları değil, aynı zamanda tüm 

savunma sistemlerini kapsayan güvenlik denklemine dayalı çatışmasız bir 

yaşama ortamı yaratmak olabilir.” ifadelerini kullanmıştır. Özellikle yakın 

coğrafyasında başta Ukrayna olmak üzere gelişen olaylar Rusya’nın mesaisini 

askeri alanda her zamankinden daha çok meşgul etmektedir. 

 



 

 

Bilindiği üzere Türkiye ile 

Mısır arasında, seçilmiş 

Cumhurbaşkanı Muhammed 

Mursi'nin, Abdülfettah es-

Sisi’nin başını çektiği askeri 

cunta tarafından darbe ile 

görevden alınmasının 

ardından ilişkiler kopmuştu. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin 

normalleşmesi için Nisan ayında Türk dış politikası açısından Mısır ile ilgili 

mesai tekrar yoğunlaştı. AK Parti, Mısır ile dostluk grubu kurulması için 

Meclis’e teklif sunmuş ve ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 

gelişmeler ile ilgili mesajlar vermiştir. 

Mısır ile temasların kopmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlar 

düzeyinde Mısır ile temaslarda bulunabileceklerini ifade ettiğini vurgulayan 

Çavuşoğlu, “Sayın Şükri ile defalarca uluslararası toplantılar marjında bir araya 

geldik. En son kendisiyle görüştük, bazı yol haritalarıyla ilgili çalıştık. O 

zamanlar prensip olarak uluslararası platformda birbirimizin aleyhine olmama 

konusunda anlaşmıştık. O ilkelere bizim tarafımızdan uyuldu, uyulmayınca biz 

de karşılık verdi. En son Batı Trakya Türkleri ve Kıbrıs’la ilgili toplantıda da 

bu ilkelere uymaya başladık.” şeklindeki açıklamaları bazı soruları da 

netleştirmiş oldu. İki ülke arasında pozitif bir durumun ortaya çıktığını ve 

NATO’da bazı jestler yaptıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Dışişleri 

Bakanları düzeyinde bu işlerin götürülmesi konusunda mutabık kaldık. Mısır’ın 

bize daveti oldu. Bakan yardımcıları düzeyinde. Arkadaşlarımız Mayıs’ta 

gidecek. Daha sonra karşılıklı büyükelçi atamaları konularında Sayın Şükri ile 

oturup konuşuruz. Burada bazı yorumlar da görüyorum. İşte Mısır muhalefetini 

Türkiye satıyor mu diye. Biz başından beri darbe konusunda hep ilkeli 

davrandık. Türkiye’de bazı Mısırlı muhalifler var ama biz normalleşme adımları 

başlamadan önce Mısır aleyhine aşırı söylem içinde olanlara gerekli uyarıları 

yapmıştık.” ifadelerini kullanarak önümüzdeki aylar içinde iki ülke arasındaki 

gelişmelere ilişkin önemli mesajlar vermiş oldu. Her iki ülke arasındaki ilişkiler 

Doğu Akdeniz açısından da önemlidir ve atılacak adımlar ile ilgili çalışmalar 

önem arz etmektedir. 

2013’ten bu yana diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürüldüğü ve karşılıklı 

sert açıklamaların yapıldığı Mısır ve Türkiye arasında son dönemde bir 

yakınlaşma olduğuna dair yetkililerden açıklamalar geliyordu. Çavuşoğlu ile 

Şükrü arasında daha önce de telefon görüşmeleri ve uluslararası toplantılar 

kapsamında ikili görüşmeler yapılmıştı.  



 

 

 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsü, ülkemizde vaka ilk olarak ilk 

defa 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmişti. Bu tarihin üzerinden bir yıldan 

fazla süre geçti. Bu süre dâhilinde birçok araştırma yapıldı, hâlihazırda da bazı 

araştırmaların sürdürüldüğü bilinmektedir. Bu araştırmalardan en ilginç 

sonuçlara sahip olanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 1975 yılında Fransa’da 

kurulan, dünyanın en geniş üçüncü pazar araştırma şirketi olarak kabul edilen 

Ipsos (www.ipsos.com) tarafından gerçekleştirilen Covid-19’un Bir Yılı adlı 

araştırmada1, 18-74 yaş arası 21,011 bireyle 19 Şubat ve 5 Mart 2021 tarihleri 

arasında yapılan çevrimiçi anketler aracılığıyla veriler elde edildi. Araştırmanın 

örneklemini teşkil eden ülkeler arasında Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, 

Çin, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, İspanya, Amerika Birleşik 

Devletleri, Arjantin, Şili, Kolombiya, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, 

Malezya, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney 

Afrika, Güney Kore, İsveç, İsviçre ve Türkiye yer almaktadır. 

 

Saha araştırması en genel haliyle dört temel soru üzerine inşa edilmiştir: 

1) Covid-19 öncesi gibi normal hayata dönüş sizce ne kadar sürecek? 

Bu soruya verilen cevaplar arasında Suudi Arabistan, Rusya, Hindistan ve 

Çin’in dâhil olduğu ülkelerdeki katılımcıların %70’i bir yıl içerisinde covid-19 

öncesi hayata dönülebileceğini düşünmektedirler. Ancak Japonya, Fransa, 

İtalya, Güney Kore ve İspanya’daki katılımcıların yarıdan fazlası bu sürecin çok 

daha fazla süreceğini düşündüklerini beyan etmişlerdir. 

                                                           
1 https://www.ipsos.com/en/expectations-about-when-life-will-return-pre-covid-normal-vary-

widely-across-world 
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2) Koronavirüs pandemisinin kontrol altına alınması sizce ne kadar sürecek? 

Bu kısımda ise birçok katılımcı, pandemi halinin bir yıl daha süreceğini ifade 

etmişlerdir. Hindistan, Çin ve Suudi Arabistan’daki katılımcılar, pandemi 

sürecinin gelecek altı ay içerisinde kontrol altına alınacağını düşünürken; 

Avustralya, Fransa, Polonya, İspanya ve İsveç’teki katılımcıların yarısından 

fazlası ise kontrol için bir yıldan fazla süreye ihtiyaç olduğunu beyan 

etmişlerdir. 

 

3) Salgının başlangıcından yaklaşık bir yıldan itibaren, duygusal ve zihinsel 

sağlığınız nasıl değişti? 

Bu soruya verilen cevaplar arasında Türkiye, %61 oranıyla duygusal ve zihinsel 

sağlığın kötüye gidişini göstermesi bakımından küresel ortalamanın (%45) da 

üzerinde yer almıştır. Türkiye’yi %56’lık oran ile Şili ve Macaristan takip 

etmiştir. Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan ise bu tasnifte son sıralarda yer 



 

 

alarak duygusal ve zihinsel sağlığın kötüye gitmediği bu ülkelerdeki 

katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. 

 

4) 2021'in başından bu yana duygusal ve zihinsel sağlığınız nasıl değişti? 

Araştırmanın son sorusunda ise, bir önceki soruya göre oran değişse de, Türkiye 

küresel ortalamanın (%27) üzerinde bir oran (%43) ile duygusal ve zihinsel 

sağlığın 2021 yılında iyi yönde seyretmediğini ifade eden katılımcı düşünceleri 

ile bu sıralamada da ilk sırada yer almıştır. Türkiye’yi, Macaristan (%38) ve 

Fransa (%37) takip ederken; Hindistan (%15), Suudi Arabistan (%15) ve Çin 

(%10) son sırada yer alarak bu ülkelerdeki katılımcılar olumlu görüş 

belirtilmişlerdir. 

 

Çok sayıda katılımcının görüşünün alınması, teknik olarak gerekli olan 

istatistiki şartların yerine getiriliyor oluşu son kertede resmin tamamını net bir 

şekilde görmeyi sağlamayabilir. Ancak bu tip araştırmalar genel bir bakış açısı 

elbette sunabilir, başka araştırmalar için de öncü bir işlev rolü görebilir. Bu 



 

 

araştırma da kitlesel bir bilgi sağlaması açısından önemlidir. Ancak örneğin 

aşılamasını tamamladığı ve maske yasaklarını dahi kaldırdığı söylenen İsrail’in 

bu araştırmaya dâhil edilmemiş olması, bu araştırma için önemli eksikliklerden 

biridir. Benzer bir şekilde nüfusu çok fazla olan Çin ve Hindistan için hangi 

sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerin tercih edildiği veyahut belirlendiği 

araştırmada ne yazık ki açık değildir. Bununla ilişkili olarak son günlerde 

bilhassa Hindistan için açıklanan vaka ve ölüm sayıları dikkate alındığında bu 

araştırmada Hindistan için ortaya çıkan tablonun tekrardan gözden geçirilmesi 

elzemdir. 
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