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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

ARAŞTIRMANIN TANIMI 

Bu rapora esas olan araştırma, 7-8 Aralık 2013 tarihlerinde, İstanbul’daki 36 ilçe ve 151 

mahallede 2274 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.  

 

İstanbul ülke nüfusunun ve seçmeninin yüzde 20’sinden fazlasını barındırmakta, ülke 

ekonomik faaliyetinin yarısı İstanbul’da gerçekleşmektedir. Yerel seçimler 

yaklaşırken özellikle muhalefetin kurduğu dilde İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı yarışına son derece kritik bir önem atfedilmektedir. İstanbul’un ekonomik, 

kültürel ve siyasi hayatımızdaki öneminden yola çıkarak Aralık’13 Barometresinin 

teması olarak İstanbul seçilmiş ve araştırma yalnızca İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.  

 
İSTANBULLULAR’IN KATILMAK İSTEDİĞİ KARARLAR 

İstanbul halkının yerel yönetimde, karar süreçlerinde yer almak konusundaki görüşlerini 

sorduğumuzda, İstanbullular’ın daha çok mahalleye cami, park vs yapılması ve 

kentsel dönüşüm projeleri gibi mahallelerini ilgilendiren kararlara katılmak istedikleri 

göze çarpıyor. İstanbul’un genelini ilgilendiren İstanbul’un genel yönetimi ve Gezi 

Parkı’na AVM yapılması gibi kararlara katılım daha ikinci planda kalmaktadır.  

 

YEREL SEÇMEN DAVRANIŞI 

KONDA Yerel Seçmen Davranışı Modeline göre, Ak Parti gözünden yüzde 38,8 oranındaki 

İstanbul seçmeni Ak Parti’nin “çekirdek seçmenidir.” Ak Parti İstanbul seçmeninin 

yüzde 13,5’ne adayının kimliği, kişiliği üzerinden ulaşabilecekken, yüzde 31,2 

oranındaki seçmene ise vaatlerini ve kendini doğru anlatabildiği oranında oyunu 

alabilecektir. 

 

CHP gözünden bakılınca ise İstanbul seçmeninin 17,1’i kesin oyunu alacağını varsayacağı 

çekirdek seçmen iken yüzde 18,9’u ise ne yaparsa yapsın oyunu alamayacağı 

seçmendir. CHP’nin adayı üzerinden ulaşabileceği İstanbul seçmenlerinin oranı yüzde 

16,2 iken, projeleri, vaatleri üzerinden ulaşabileceği seçmen oranı yüzde 47,8’dir. 

 

Kadir Topbaş yarışa önde başlarken en önemli avantajı Ak Partinin CHP’ye karşı İstanbul 

seçmeni içindeki gücüdür. Rasyonel ve adaycı İstanbul seçmenlerinden her iki aday 

da başlangıç çizgisinde eşit büyüklükte oy almaktadırlar. Dolayısıyla yarışı 

belirleyecek şey iki adayın rasyonel seçmenler arasındaki oy kaymalarını yaratacak 

hamleleri olacaktır.  

 

İSTANBUL’DA YAŞAMDAN MEMNUNİYET 

İstanbullular genel olarak İstanbul’da yaşamaktan memnunlar. İstanbulluların üçte ikisi 

memnunken, her dört İstanbulludan birisi de memnuniyetsizdir. Ayrıca İstanbulluların 

üçte ikiye yakını Kadir Topbaş’tan ve yine üçte ikisi Büyükşehir Belediyesi 

hizmetlerinden memnun görünmektedirler. Belediye hizmetlerinden memnun 

olmayan İstanbullular yalnızca beşte bir oranındadır. 
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İstanbulluların yarısı gelecek beş yılda İstanbul’un kendileri için daha iyi bir yer olacağı 

beklentisi içindedirler. Buna karşılık dörtte bir İstanbullu ise gelecek beş yıl için 

karamsar beklenti içindedir. 

 

Ak Parti ve Kadir Topbaş seçmenleri memnuniyeti ve beklentisi en yüksek seviyede iyimser 

olan seçmen kümeleriyken CHP ve Mustafa Sarıgül seçmenleri de memnuniyet-sizliği 

ve karamsarlığı en yüksek seçmenlerdir.  

 

Farklılık siyasi tercihler, din ve dindarlık ile hayat tarzları kümeleri arasında gözlenmektedir. 

Modern hayat tarzında olanlar, Aleviler ve inançsızlar oldukça karamsarken, dindarlar 

ve muhafazakar hayat tarzı sahipleri iyimserdirler. Demografik veya kültürel 

kümelerde memnuniyet seviyesi ve beklentiler özel farklılık göstermemektedir.  

 

Algı ve beklentiler iyimserleştikçe Ak Parti ve Kadir Topbaş tercihleri oranı yükselmekte, 

karamsarlığa doğru dönüştükçe de CHP ve Mustafa Sarıgül tercihi yükselmektedir. 

İstanbulluların üçte ikisinin İstanbul’daki yaşamdan memnuniyet algısının olumlu ve 

yine dörtte üçünün gelecek beş yıla dair beklentisinin yüksek olduğu hatırlanırsa, 

seçim yarışının başlangıç çizgisindeki iki aday arasındaki farkın nedeni de kolayca 

anlaşılmaktadır.  

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 

Kentsel dönüşümle ilgili sorduğumuzda İstanbullular’ın yüzde 30’unun projeler hakkında 

bilgili olduğunu, yüzde 32’sinin de kısmen bilgili olduğunu düşündüğünü söylemiştir. 

Mahallenizde kentsel dönüşüme tabi binalar var mı sorusuna verilen cevaplarda, 

İstanbullular’ın yüzde 42’sinin mahallesinde kentsel dönüşüm olduğu ortaya 

çıkmıştır. Aleviler’in mahallelerinde Sünniler’e oranla daha yüksek oranda kentsel 

dönüşüm olması dikkat çekici bir bulgu olmuştur.  

 

Kentsel dönüm projelerini İstanbullular’ın dörtte üçü desteklemektedir. Muhafazakarlık, 

dindarlık, gelir ve geçinebilme oranı arttıkça kentsel dönüşüme desteğin arttığı 

gözlenmiştir. Projeleri en çok destekleyenler yeni orta sınıf olmuştur. Aleviler’in 

yarısının projelere sıcak bakmıyor olması da önemli bir bulgudur. 

 

İSTANBUL’DA YAŞAMAK, İSTANBUL’U YAŞAMAK 

İstanbullular arasında gençler ve geliri daha yüksek olanlar gezmeye, kültürel etkinliklere 

daha fazla zaman ayırabiliyorlar ama nüfusun önemli kısmı şehirle temas halinde ve 

İstanbul’u yaşıyor. Sosyalleşmek ise hayat tarzı veya demorafik özellik tanımaksızın 

tüm İstanbullular için önemli. Sağladığı kültürel, sosyal ve ekonomik imkanlar 

sonucunda İstanbullular’ın çok önemli bir kısmı İstanbul’da yaşamaktan dolayı 

memnunlar.  

 

İstanbullu’da yaşayan her on kişinin üçü İstanbul’da doğmuş, diğerleri ise göçle gelmiş. 

Göçle gelenler ortalamada 20 yaşında gelmişler ancak bu ortalama son otuz yıldır 

gittikçe artıyor. Kendine İstanbullu diyenlerse on kişinin ikisi. İstanbullu kimliği, 

İstanbul’da doğanlar ve İstanbul’da yaşayanlar tarafından çok da benimsenmezken, 

özellikle kendisi veya babası Karadeniz’de ve üç doğu bölgesinde doğanların 

memleketlerini en fazla benimseyenler. 
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İstanbullular’a dair en çarpıcı bulgu, büyük çoğunluğun Eyüp Sultan ve Sultanahmet gibi 

yerlere, dörtte birinin Boğaz’ı ve Taksim Meydanı’nı gitmiş görmüş olması. Adalar’ı ve 

Dolmabahçe Sarayı’nı da İstanbul’ların yarısından fazlası ziyaret etmiş. İstanbul’un 

önemli yerlerini görmek yoluyla şehirle temas arttıkça İstanbullu’ların şehre dair 

kararlara katılma istekleri de artıyor.  

 

İstanbullular demografik özelliklerinden bağımsız olarak komşularıya, eş, dostlarıyla 

görüşmeye önemli zaman ayırırken, üçte biri eğlenceye ve kültürel etkinliklere hiç 

zaman ayıramıyor. İstanbullular’ın yarısı alışveriş merkezlerinde en az haftada bir 

zaman geçiriyor ancak parklarda da geçiriyorlar. Kentsel dönüşümün AVM gibi 

getirilerini benimserken, yeşil alan taleplerinden ve bu konuda söz sahibi olma 

isteklerinden vazgeçmedikleri de görülebiliyor. 

 

İstanbullular’ı tanımaya yarayan can alıcı alanlardan biri de, ulaşım. Haftada 20 saate kadar 

ulaşan sürelerini yollarda geçiren İstanbullular’ın üçte ikisi sadece toplu taşıma, onda 

biri ise sadece özel araç kullanıyor. Toplu taşıma kullananların hem yolda daha az 

zaman geçirdiği, hem de daha az para harcandıkları net olarak görülebiliyor. Üstelik 

hanesinde otomobil bulunanların dörtte biri sadece özel araç kullanıyor. 
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2. İSTANBUL: YEREL YÖNETİM KARARLARINA KATILIM 

2.1. İstanbullular’ın Katılmak İstediği Kararlar 

Emek Sineması’nın kapatılması ve yerine AVM yapılması, İstanbul Boğazı’na yapılacak olan 

3. köprünün isminin belirlenmesi, Gezi Parkı’nın yok edilerek Taksim’e Topçu Kışlası 

yapılması ve çeşitli mahallelerde kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi gibi 

kararların halka danışılmadan, hükümet yetkilileri tarafından alınması üzerine 

kamuoyunda büyük tepkiler oluşmuştu. Bu tepkiler Gezi Parkı olayları olarak anılan, 

kısa sürede tüm ülkeye yayılan toplumsal bir tepkiye dönüşen ve etkileri günümüze 

kadar gelen olayların çıkmasına zemin hazırlamış ve 2013 yılına damgasını vurmuştu. 

Bu olaylar boyunca halkın, özellikle yaşadığı şehirlerde ve mahallelerdeki, karar 

süreçlerinde yer almasının gerekliliğinin altı sıkça çizilmiş ve mahallelerde konuyla 

ilgili tartışılmak üzere forumlar kurulmuştu. İstanbul’u ve İstanbullular’ı konu 

edindiğimiz bu ayki Barometre’de İstanbul halkının yerel yönetimde, karar 

süreçlerinde yer almak konusundaki görüşlerini sorduk.  

 

Görüşülen kişilere hangi kararların alınmasına katılmak istediklerini sorup, 5 seçenek 

yönelttik. Verilen cevaplar incelendiğinde, İstanbullular’ın daha çok mahallelerini 

ilgilendiren kararlara katılmak istedikleri göze çarpıyor. Buna göre en çok katılmak 

istenen kararlar, yüzde 59 ile mahalleye cami, park vs yapılması kararları, ardından 

da yüzde 51 ile kentsel dönüşüm projeleri olmuştur. İstanbul’un genelini ilgilendiren 

İstanbul’un genel yönetimi ve Gezi Parkı’na AVM yapılması gibi kararlara katılım daha 

ikinci planda kalmaktadır.  

 

 
 
Genel olarak baktığımızda, muhafazakarlık arttıkça yerel süreçlerde kararlara katılım 

isteğinin azaldığını görüyoruz. Diğer yandan, yaşanan ilçe dışında geçirilen zaman 

arttıkça kararlara katılmak isteğinin arttığını, yani İstanbul’la daha fazla temas 

edenlerin katılım isteklerinin daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Toplumsal hayatla 

daha fazla iç içe olanlar daha fazla siyasi katılım talep ediyorlar. 

59

35

26

51

35

0 50 100

Mahallemde cami, park vs. yapılması kararına

Mahallenin yönetimi

Gezi Parkı’na AVM yapılması gibi kararlara

Kentsel dönüşüm projeleri

İstanbul’un genel yönetimi

Şu sayacağım kararlardan hangilerine katılmak 

istiyorsunuz?

Katılmak istiyorum
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Mahallesinde kentsel dönüşüm olanların daha yüksek oranda kararların bir parçası olmak 

istedikleri öne çıkıyor. Bu da demek oluyor ki mahallesinde değişim yaşayanlar bu 

değişimde daha fazla söz sahibi olmak istiyorlar. 

 

İstanbul’a eğitim için gelmiş olanlar da diğer sebeplerle gelenlerden daha fazla oranda siyasi 

katılım istiyorlar. Bu da eğitim seviyesiyle siyasi katılım talebinin arasındaki ilişkiye 

işaret ediyor. 

 

Daha detaylı incelediğimizde ise, eğitim seviyesi, aylık hane geliri, geçinebilme arttıkça 

kentsel dönüşüm ve İstanbul’un genel yönetimine katılım talebinin arttığını; 

muhafazakarlık ve dindarlık arttıkça da yaşadığı mahallede cami ve park yapılması 

gibi kararlara katılma isteği artmakta olduğunu görüyoruz. Buna göre, eğitim arttıkça 

bireylerin siyasi katılım açısından daha makro düşündüğü, muhafazakarlık arttıkça 

da daha mikro ölçekte düşündükleri ortaya çıkıyor. 
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3. İSTANBUL’DA YAŞAMDAN VE HİZMETLERDEN MEMNUNİYET  

 

İstanbulluların İstanbul’daki yaşamdan, Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan ve Büyükşehir 

Belediyesi hizmetlerinden memnuniyetleri ve gelecek beş yılda İstanbul’daki 

hayatlarına dair beklentileri sorgulanmıştır. 

 

Analizlerin en sonunda söylenmesi gereken temel bulguyu hemen burada not edelim: 

 

  Memnuniyet seviyesi  demografik veya kültürel kümelerde özel farkl ı l ık 

göstermiyor .  Hatta ekonomik sınıflar, gelir seviyesi ve yaşanılan ev türü 

gibi  farklı l ıklar arasında bi le İstanbul’da yaşamaktan memnuniyet özel  

bir fark göstermiyor.  

 

  Farklı l ık siyasi tercihler, din ve dindarlık i le hayat tarzları kümeleri 

arasında gözleniyor . 

 

3.1. İstanbul’da Yaşamaktan Memnun mu? 

 

İstanbullular genel olarak İstanbul’da yaşamaktan memnunlar. Bu soruya İstanbullular’ın 

yüzde 52,7’si “memnunum”, yüzde 9,8’i de “çok memnunum” şeklinde cevaplıyorlar. 

Ama her dört İstanbullu’dan birisi de gayrimemnun olduğunu söylüyor. 

 

 
 

Ak Parti’ye ve Kadir Topbaş’a oy verecek olanlar bekleneceği gibi İstanbul’da yaşamaktan 

en memnun olan kesimlerdir. CHP ve BDP seçmenlerinin memnuniyet seviyesi görece 

geride olmalarına karşın yine de İstanbul’daki yaşamdan memnuniyetsiz tarafta 

değillerdir. 

 

Tüm hayat tarzları kümelerinde memnuniyet benzer seviyelerdedir. Aleviler ve inançsızlar ise 

gayrimemnun tarafa düşmemelerine karşın, görece diğerleri kadar memnun 

değillerdir. 

 

Hiç 

memnun

değil

7,4

Memnun

değil

17,5
Farketmiyor

12,7

Memnun

52,7
Çok memnun

9,8

% 0 % 50 % 100

İstanbul'da yaşamaktan memnun mu?
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3.2. Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Memnun mu? 

 

 

 
 

İstanbulluların üçte ikiye yakını Kadir Topbaş’tan memnunlardır. Buna karşılık her beş 

İstanbullu’dan birisi de memnun değildir. 

 

Bekleneceği gibi Ak Parti ve Kadir Topbaş seçmenleri memnuniyet seviyesi en yüksek 

seçmen grubudur. Kararsız seçmenler ve MHP seçmenleri de Kadir Topbaş’tan 

memnunlardır.  

 

Buna karşılık CHP ve BDP seçmenleri Kadir Topbaş’tan gayrimemnundurlar. 

 

 

Hiç 

memnun 

değil 

8,0

Memnun 

değil 

11,9
Farketmiyor

15,8

Memnun

50,9
Çok memnun

13,4

% 0 % 50 % 100

Kadir Topbaş'tan memnun mu?

“Etkinliklere çok fazla gidemesem de bu şehrin içinde yaşıyor olmak, bunlara 

erişebileceğimi bilmek, zaman zaman erişmek, içinde yer almak. Aslında bunu başka 

şehirlere gittiğinizde çok daha iyi anlıyorsunuz; bu şehrin size neler sunduğunu, ne tür 

lütuflar sunduğunu, ne tür zenginliklere sahip olduğunuzu.” 

Derinlemesine Görüşme: Kadın-43-Modern 
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Muhafazakar hayat tarzına sahip olan kümeler ve dindarlar Kadir Topbaş’tan 

memnunlarken, modernler, Aleviler ve inançsızlar ise gayrimemnundurlar. 

 

Kadınlar, yaşlılar ve lise altı eğitimliler de diğerlerine kıyasla Kadir Topbaş’tan 

memnundurlar. Erkekler, gençler ve üst eğitimliler de memnunlarsa da memnuniyet 

seviyeleri diğerlerine kıyasla düşüktür.   

 

Halk ve Ulusal kanal izleyicileri gayrimemnunlarken, en yüksek memnuniyet seviyesi Kanal7, 

Samanyolu ve TRT izleyicilerinde görülmektedir. 

 

Ekonomik sınıflar, gelir seviyesi ve yaşanılan ev türüne göre farklılaşmalarda Kadir 

Topbaş’tan memnuniyet derecesi özel bir farklılık göstermemektedir. 

 

 

 

 
 

 

3.3. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Memnun mu? 

 

İstanbullular’ın üçte ikisi Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden memnun görünmektedirler. 

Belediye hizmetlerinden memnun olmayan İstanbullular yalnızca beşte bir 

oranındadır. 

 

“İstanbul’da şöyle bir şey var, Kadir Topbaş’ın üzerinden konuşuyorum, biraz da o 

yapıyor. İstanbul’u kötü edenlerden biri de o, çünkü nasıl diyeyim? Her tarafa yol 

yapmak, her tarafa köprü yapmak biraz da şey yapmak, betona dönüştürmek bir çare 

değil. Ben inanmıyorum, İstanbul’un ekstra ne tünele, ne metrobüse ne de teleferiğe 

ihtiyacı yok. Olan yetiyor, olan da zaten belli başlı bölgelerde var, nerelerde? Eyüp, 

Levent-Taksim hattı, zaten Marmaray’la bir alakamız yok, taa cehennemin dibinde. 

Düşünün, zaten hep göbekte toplandığı için, nasıl diyeyim? Kötü, bir şey olmuyor 

yönetim anlamında…” 

Derinlemesine Görüşme: Erkek-27-Modern 
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Ak Parti ve Kadir Topbaş seçmenleri Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden oldukça 

memnundurlar. CHP ve Mustafa Sarıgül seçmenleri ve diğer partilerin seçmenlerinde 

hizmetlerden memnuniyetsizlik gözlense de BDP ve MHP seçmenleri de hizmetlerden 

memnundurlar. 

 

Aleviler ve inançsızlar yerel hizmetlerden memnuniyetsizlerken, diğer kümeler memnun 

görünmektedirler. 

 

 
 

Hiç 

memnun 

değil

7,0

Memnun

değil 

12,5
Farketmiyor

12,7

Memnun

55,3
Çok memnun

12,6

% 0 % 50 % 100

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden memnun mu?

2,9

3,4

2,4

3,1

3,4

2,7

4,1

3,0

2,9

4,0

3,6

Oy Kullanmaz

Kararsız

Diğer Partiler

BDP

MHP

CHP

Ak Parti

Sırrı Süreyya Önder

Mustafa Sarıgül

Kadir Topbaş

İstanbul

Y
e

re
l 
s
e

ç
im

 o
yu

B
.B

.B
a

ş
k
a

n
ı 
o

yu

İBB hizmetlerinden memnun mu?

1.Hiç memnun değil                     3.Farketmiyor                           5.Çok memnun 



 

KONDA ARALIK’13                                     İSTANBUL                                                      15 

 
 

 

3.4. İstanbul’dan Beklenti 

 

İstanbullular’ın yarısı gelecek beş yılda İstanbul’un kendileri için daha iyi bir yer olacağı 

beklentisi içindedirler. Buna karşılık dörtte bir İstanbullu ise gelecek beş yıl için 

karamsar beklenti içindedir. 
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Ak Parti ve Kadir Topbaş seçmenleri beklentisi en yüksek seviyede iyimser olan seçmen 

kümeleri olarak ortaya çıkıyor. Buna karşılık CHP ve Mustafa Sarıgül seçmenlerinin 

de beklentisi en karamsar seçmenler oldukları görülüyor.  

 

Modern hayat tarzında olanlar, Aleviler ve inançsızlar oldukça karamsarken, dindarlar ve 

muhafazakar hayat tarzı sahipleri iyimserler. Halk TV, Ulusal Kanal ve CNN Türk 

izleyicilerinin karamsar, Kanal 7, Samayolu ve TRT izleyicilerininse oldukça iyimser 

olduğu gözleniyor. Gelir seviyesi ve ekonomik sınıf farklılıkları beklentileri 

farklılaştırmıyor, her küme iyimser beklenti içinde.  

 

3.5. İstanbul’da Yaşam Algı ve Beklentisinin Siyasi Tercihlere 

Etkisi 

 

Barometre araştırmalarındaki ortak bulgulardan biri algı ve beklentilerle siyasi tercihlerin 

birbirine oldukça bağlı olduğudur. “İyimserler” ve “karamsarlar” gibi bir ayrım 

üzerinden bakıldığında siyasi tercihler oldukça radikal biçimde değişmektedir.  

 

Aralık’13 Barometresi de bu bulguyu teyit etmektedir. Aşağıdaki dört grafik İstanbul’daki 

yaşama dair algı ve beklentiler bazında genel siyasi tercihi ve Büyükşehir Belediye 

Başkanı tercihlerini göstermektedir. 

 

  A lgı ve beklentiler i y imserleştikçe  Ak Part i ve Kadir Topbaş  tercihleri  

oranı yükselmektedir.  

 

  Buna karşı l ık algı  ve beklentiler karamsarlığa doğru dönüştükçe de CHP 

ve Mustafa Sarıgül  tercihi yükselmektedir.  

 

  İstanbullular’ın üçte ikisinin İstanbul’daki yaşam ından memnun ve yine 

dörtte üçünün gelecek beş yıla dair beklentisinin yüksek olduğu 

hatırlanırsa, seçim yarışının başlangıç çizgisindeki iki aday arasındaki 

farkın nedeni de kolayca anlaşı lmaktadır.  
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4. KENTSEL DÖNÜŞÜM 

2002 yılı itibariyle Ak Parti hükümeti ile Türkiye toplumunun hayatına giren bir kavram olan 

kentsel dönüşüm, akademik olarak, kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla, 

değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı 

bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak tanımlanıyor. 

Günlük hayatta ise, genel olarak kentsel yenileme, yeniden canlandırma, yeniden 

yaratma, yeniden doğuş, yeniden geliştirme veya imar, yeniden yapılandırma, 

koruma, soylulaştırma gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor.  

 

Kentsel dönüşüm projeleri, başladığı andan itibaren, özellikle uygulama şekli ve uygulanan 

mahalleler sebebiyle kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Kentsel dönüşüm taraftarları, 

kentsel dönüşümün hayat kalitesini arttırmış, çevreye duyarlı yerleşim 

alanları oluşturmuş ve marka şehirleriyle ön plana çıkan bir Türkiye yaratma amacıyla 

gerçekleştirildiğini savunmaktadırlar. Ayrıca, gerçekleşen projelerin doğal afetlere, 

özellikle de depremlere karşı binaları güçlendirmeyi amaçladığının da sıkça altını 

çizmektedirler.  

 

 
 

Kentsel dönüşüme karşı olanlar, temel olarak, projelerin amacını daha fazla sermaye 

çekmek amacıyla şehirlerin cilalanıp parlatılması ve soylulaştırılması olarak 

yorumlamakta ve aslında ‘rantsal bir dönüşüm’ olduğunu savunmaktadırlar. 

Soylulaştırma kavramı kentsel dönüşüm projeleriyle en çok özdeşleştirilen kavram 

olmuştur. Bu kavram da projelerin gerçekleştirildiği mahallelerin genelde yoksul 

mahalleler olması, bu bölgelerin yapılanmasının üst düzey hizmet sektörü 

çalışanlarının ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde gerçekleşmesi ve sonuç olarak da 

eski sakinleri mahalle dışına taşınmak zorunda bırakması ile ilişkilendirilmektedir. Bu 

duruma, İstanbul’da yoksulların ve Kürtler, Romanlar, Aleviler gibi farklı grupların 

yaşadığı Sulukule, Tarlabaşı, Tuzluçayır, Ayvansaray, Ayazma, Gülsuyu, Başıbüyük, 

Küçük Armutlu gibi mahalle sakinlerinin kentsel dönüşüm sonucu yer değiştirmek 

zorunda bırakılması örnek gösterilebilir.  

 

“Eski yapılar, yani buna daha iyi hız verilmesini, gelen, kim kazanacaksa Allah hayırlı etsin 

kim gelecekse, yani daha el atıp eski binaların bir an önce yenilenmesini istiyorum, çünkü 

ben deprem yaşadım… Başta deprem riski... Çarpık kentleşme de. Buralar değil ama bazı 

yerlerde görüyorum çok biçimsiz binalar var gerçekten, gecekondu çıkılmış zamanında üst 

üste, üst üste derken çok çirkin görüntüler var. Onların da düzelmesi için, bir de eski 

binaların deprem için, çünkü deprem yaşadık…” 

Derinlemesine Görüşme: Kadın- 55- Geleneksel Muhafazakar 
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Kentsel dönüşüm tartışmaları, mahalle sakinlerinin mücadeleleri ve hükümetin kararlılığını 

sürdürmesiyle tüm ülkenin olduğu gibi İstanbullular’ın da gündeminde kalıp, 

hayatlarını etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Bu durumdan yola çıkarak, bu 

ayki araştırmamızda İstanbullular’ın hayatlarını etkileyen kentsel dönüşüm projeleri 

hakkındaki görüşlerini sorduk 

 

 

4.1. Kentsel Dönüşüm Hakkında Bilgi Sahipliği 

İstanbullular’ın kentsel dönüşüm projelerine dair görüşlerini almak için ilk olarak kentsel 

dönüşüm konusunda yeterince bilgi sahibi olup olmadıklarını sorduk. Verilen yanıtları 

incelediğimizde, İstanbullular’ın yüzde 38’inin kısmen bilgili, yüzde 30’unun yeterince 

bilgili ve yüzde 32’sinin ise bilgisiz olduğunu düşündüğü ortaya çıkıyor. 

 

 
 

İstanbullular’ın geneline baktığımızda, bu oranların hemen hemen her kesimde benzer 

olduğu gözlemlenmektedir. Oranlar arasındaki farkların küçük olduğunun altını 

çizmekle beraber, eğitim seviyesi ve ekonomik sınıf yükseldikçe, oturulan konutlar 

lüksleştikçe ve kiralar arttıkça yeterince veya kısmen bilgi sahibi olduğunu 

söyleyenlerin oranı artarken, muhafazakarlık arttıkça yeterince bilgisi olmadığını 

düşünenlerin oranı artmaktadır. Aleviler Sünnilere kıyasla bilgisiz olduklarını daha 

fazla düşünmektedirler. İstanbul’da gezilen ve yaşanan ilçe dışında geçirilen zaman 

Evet 30 Kısmen 38 Hayır 32

0% 50% 100%

Kentsel dönüşüm konusunda yeterince bilginiz olduğunu 

düşünüyor musunuz?

“Mesela bunu yaparken Sulukule’yi yıktılar, inanamıyorum ben, yani Sulukule’yi yıkıp, 

nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Yıkmayın, oradaki evleri güzelleştirin, o insanları o evlerde 

yaşanabilir, o kokudan pislikten kurtarın, boyayın, temizleyin, penceresini değiştirin bir 

şey yapın ama o Sulukule, yani bu şehrin tarihi figürlerinden, çok renkli figürlerinden 

biri…Ve orayı yıktılar, yani ve oralara büyük büyük işte TOKI girecek, nasıl girmişler onu da 

görüyoruz... Tarlabaşı inanılmaz, doğal bir film platosu orası… 

Muazzam bir şehir, kentsel dönüşüm demek bu şehrin tarihi dokusunu yerle yeksan edip 

bunların yerine 30-40 katlı bloklardan oluşan yeni nesil evler dikmek demekse eğer 

buysa yapmaya çalıştıkları, gerçekten dursunlar yani ama ben öyle olacağını, benim 

anladığım kadarıyla öyle yapacaklar yani…” 

Derinlemesine Görüşme: Kadın-43-Modern 
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arttıkça da bilgili olduğunu düşünenlerin oranı artmaktadır. Yani, İstanbul’da daha 

çok gezenler, daha çok bilgi sahibi oluyorlar demek mümkün. 

 

Ak Parti ve CHP seçmenlerinin yüzde 40’ı kentsel dönüşüm konusunda kısmen bilgili, MHP 

seçmeninin yüzde 37’si bilgili ve BDP seçmeninin yüzde 41’i de yeterince bilgili 

olmadığını düşünüyor. Yerel seçimlerde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi için Ak Parti 

ve CHP’ye oy vereceğini belirtenler de yüzde 40 oranında “kısmen bilgiliyim” 

demişlerdir. 

 

İstanbul’da ev sahibi olanlar, ev sahibi olmayıp kiracı olanlara kıyasla kentsel dönüşüm 

konusunda bilgili olduklarını daha yüksek oranda söylemişlerdir. Tahmin edilebileceği 

gibi mahallesinde kentsel dönüşüm projelerine tabi olan binalar bulunanlar, 

mahallesinde kentsel dönüşüm olmayanlara göre daha bilgili olduklarını 

belirtmişlerdir ve kentsel dönüşüm hakkında bilgi sahibi olduklarını düşünenler ise 

bilgisizlere göre kentsel dönüşüm projelerini daha fazla desteklemektedirler. 

 

4.2. Mahallede Kentsel Dönüşüm  

Görüşülen kişilere mahallelerinde kentsel dönüşüm projelerine tabi olan alanlar olup 

olmadığını sorduğumuzda yüzde 58 hayır, yüzde 42 evet cevabını vermiştir. Bu 

demek oluyor ki, İstanbullular’ın yarısından fazlası kentsel dönüşüm projelerine bilfiil 

maruz kalmamışlardır. 

 

 
İstanbul’da yaşayan Aleviler’in Sünniler’e kıyasla, mahallelerinde kentsel dönüşüm 

olduğunu daha yüksek oranda belirtmesi dikkat çekici bir bulgudur. İstanbul’daki 

Aleviler’in yüzde 51’i mahallesinde kentsel dönüşüm olduğunu söylemiştir. Bu oran 

Sünniler’de yüzde 42’ye düşmektedir. Bu bulgu, kentsel dönüşüm projelerinin Alevi 

mahallelerini daha çok kapsadığı argümanını desteklemektedir. 

 

Oturulan konut tiplerine bakıldığında, en çok gecekondu ve geleneksel evlerde yaşayanların 

mahallelerinde kentsel dönüşüm olduğunu söylediği görülüyor.  

 

Evet 42 Hayır; 58

% 0 % 50 % 100

Sizin mahallenizde kentsel dönüşüm projelerine tabi olan alanlar 

var mı?
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Kentsel dönüşüm projelerini destekleyenlerin yüzde 44’ünün, yani yarısından azının, 

yaşadığı mahallede kentsel dönüşüm varken; kentsel dönüşüm konusunda yeterince 

bilgisi olduğunu düşünenlerin yarısının yaşadığı yerde kentsel dönüşüm 

gerçekleşmektedir. Kentsel dönüşüme destek ve bilgi sahibi olduğunu düşünmenin, 

bilfiil kentsel dönüşümü yaşamakla bağlantılı olmadığı yorumunu yapabiliriz. 

 

Yaşadığı mahallede kentsel dönüşüm projelerinin olup olmaması, bireylerin, İstanbul’da 

yaşamaktan, Kadir Topbaş’tan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden duydukları 

memnuniyet ve genel siyasi tercihleri üzerinde kayda değer bir etki 

göstermemektedir. 

 

4.3. Kentsel Dönüşüm Hakkında Görüş 

Genel olarak kentsel dönüşüm projelerini destekleyip desteklemedikleri sorulduğunda, 

İstanbullular’ın dörtte üçünün projeleri desteklediği görülüyor.  

 

 
 
Muhafazakarlık, dindarlık, gelir ve geçinebilme oranı arttıkça kentsel dönüşüme de destek 

artmaktadır. Kentsel dönüşümü en çok destekleyenler yeni orta sınıftır. İstanbul’da 

yaşanan süre arttıkça, kentsel dönüşüme desteğin azalması da dikkat çekicidir. 
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Mahallelerinde kentsel dönüşüm projeleri olduğunu daha yüksek oranda söyleyen 

Aleviler’in, yüzde 51’inin projeleri desteklemediğini belirtmesi çarpıcı bir bulgu 

olmuştur. Daha detaylı incelediğimizde, mahallesinde kentsel dönüşüm olan 

Alevilerin projelere sıcak bakmıyor olması önemlidir ve Alevi mahallelerinin adının 

kentsel dönüşüme karşı mücadelede çokça geçmesini açıklamaktadır. Kentsel 

dönüşümle daha iç içe olan Alevilerin projelere sıcak bakmıyor olması önemlidir. 

 

 
 

Siyasi tercihlere göre baktığımızda, bütün partilerin seçmenlerinin projeleri çoğunlukla 

desteklediğini görüyoruz. Kentsel dönüşüme en yüksek oranda destek Ak Parti 

seçmeninden, ardından da sırasıyla MHP, BDP ve CHP seçmenlerinden geliyor. 

Desteklememe hali en yüksek oranda CHP, ardından da BDP seçmenine ait. İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ak Parti'ye oy verecek olanların yüzde 90'ı 

desteklerken, MHP seçmeninin yüzde 75’i, BDP seçmeninin yüzde 66’sı ve CHP 

seçmeninin ise yüzde 62’si kentsel dönüşümü desteklemektedir. Aday tercihlerine 

göre, en yüksek oranda desteğin, beklendiği üzere Kadir Topbaş diyenlerden, en 

düşük desteğin ise Sırrı Süreyya Önder destekçilerinden geldiği gözlemlenmektedir. 

Ayrıca, Kadir Topbaş ve belediye hizmetlerinden duyulan memnuniyet azaldıkça, 

projelere verilen destek de azalmaktadır.  

 

Haber izlemek için Kanal Türk, TRT, Kanal 7 ve Samanyolu gibi söylemlerinde iktidar desteği 

olan kanalları izleyenlerin kentsel dönüşüme destek oranı yüksekken, iktidar karşıtı 

yayın yapan Halk TV ve Ulusal Kanal’ı tercih edenler arasında ise destek oranı en 

düşüktür. Ak Parti taraftarlığıyla kentsel dönüşüm projelerine destek arasındaki yakın 

ilişki burada da ortaya çıkmaktadır. Özetle diyebiliriz ki, toplumdaki kutuplaşmanın 

izleri  kentsel dönüşüm konusunda  da  gözlenmiştir ve Ak Parti taraftarlığı ile kentsel 

dönüşüme destek arasında doğrudan bir ilişki ortaya çıkmıştır. 
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Haber izlemek için Kanal Türk, TRT, Kanal 7 ve Samanyolu gibi söylemlerinde iktidar desteği 

olan kanalları izleyenlerin kentsel dönüşüme destek oranı yüksekken, iktidar karşıtı 

yayın yapan Halk TV ve Ulusal Kanal’ı tercih edenler arasında ise destek oranı en 

düşüktür. Ak Parti taraftarlığı ile kentsel dönüşüm projelerine destek arasındaki yakın 

ilişki burada da ortaya çıkmaktadır. 

 

Yaşanan mahallede kentsel dönüşüm olması, İstanbullular’ın bu konu hakkındaki görüşünü 

fazla etkilemezken, projeler hakkında bilgi sahibi olmak görüşü etkilemektedir. 

Projeler hakkında sahip olunan bilgi arttıkça, destek de artmaktadır. 
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“Kentsel dönüşüm dürüst yapılırsa iyi bir şey ama ranta dönük yapılırsa katletmektir 

şehirleri. Şimdi şöyle, ister istemez orada yaşayan insanlar eğer belirli bir gelir düzeyine 

sahip değillerse, kentsel dönüşümden sonra da orada yaşama şansları zor...  Bu kesin 

ama kentsel dönüşümde de eğer Ataşehir gibi boğacaklarsa kenti, bu çok kötü bir şey. 

Yaşanabilirlikten daha ziyade insanları boğarlar. Yeşil alanı da olmalı, sosyal tesisi de 

olmalı, insanlar gökyüzünü de görebilmeli, ağaçları da görebilmeli, boş alan da olmalı, 

yani insanların en rahat, en iyi, en sağlıklı yaşayabilecekleri şekilde olmalı...  Herkesi 

memnun edecek şekilde olmalı yoksa sadece müteahhitler para kazanacak, yapan 

kesim, konut sektörü kazansın amacıyla yapılıyorsa tabii ki bu çok kötü.” 

Derinlemesine görüşme: Kadın-54- Geleneksel Muhafazakar 

“Zaten sorun orada, devletin anlayış göstermediği kesim orası gecekondu, yani 

gecekondu kesimi. Siz ister misiniz? Adamın tapusu olmaz, bilmem neyi olmaz ama ne 

bileyim 30 senedir oturduğu bir yerden hani yok pahasına kovulmasını, ne bileyim 

çoluğunun çocuğunun sokakta yatmasını tercih eder misiniz? Yıkarken yuvaları da 

yıkıyor. Modernleşme derken yuva da gidiyor. Sen şimdi yuvayı yıkarsan, ben ne yapayım 

rezisdansta oturmuşum, ne yapayım şeyde oturmuşum, yani saçma…İnanmıyorum zaten 

çok kişinin de memnun olduğunu zannetmiyorum. Dedim ya bir nevi yıkım, insanları 

yıkmak, insanların hayallerini, ne bileyim gelecek adına şeylerini de yıkmak; başka hiçbir 

şey yok. Çok da sağlıklı değil...” 

Derinlemesine görüşme: Erkek- 27-Modern 
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“Karşıyım… Çok fazla rant çıkıyor ortaya… Hiç samimi bulmuyorum… Yani şöyle, biz 

mahalle ortamında büyüdüğümüz için apartman yaşantısını benimsemiyoruz, daha 

doğrusu gökdelen yaşantısını benimsemiyoruz… Yani şurada bu apartmanda yaşıyorsam 

girip çıkarken selam alıp verebildiğim insanların olmasını isterim ama bir gökdelende bu 

yok… Herkes yabancı, e herkes yabancı olduktan sonra da bu Amerikalaşma…O yüzden 

kentsel dönüşüme biz karşıyız…Ben hatta mahalle ortamını çok sevdiğim için…” 

Derinlemesine Görüşme: Kadın-42-Modern 
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5. İSTANBUL’DA YAŞAMAK, İSTANBUL’U YAŞAMAK  

5.1. İstanbullular Nereli? 

İstanbul’un özellikle 1950’lerden sonra Anadolu’nun her bir tarafından yoğun göç aldığı ve 

nüfusun dramatik bir şekilde dönüştüğü, bugünkü İstanbul’u tanımlayan, çok bilinen 

bir durum. Üstelik Türkiye genelinde de uzun süre önce kentlerdeki nüfus, kırsaldaki 

nüfusu aştı, “köylerden şehirlere” göç olgusu üzerinde duruldu. Kentlere gelen göçse, 

artık gecekondulaşmayla tanımlanmıyor çünkü kentlerde, özellikle de İstanbul’da 

gecekonduların yerini apartmanlar aldı. Artık Türkiye genelinde kentlere, metropollere 

gelen yeni göç, yine diğer kentlerden geliyor. Peki bütün bunların sonucundan 

İstanbul nüfusu neye benziyor? Kimlerden oluşuyor? İstanbul’dakilerin ne kadarı 

İstanbul’da doğmuş ve ne kadarı burayı memleketi olarak benimsiyor? 

 

İstanbul’da yaşayan her on kişinin üçü İstanbul’da doğmuş. Babası İstanbul’da doğanlar ise 

onda bir oranında. İstanbul doğumlular dışında şehrin nüfusunda yoğunluğu en çok 

hissedilenler, şehir nüfusunun beşte birini oluşturan Karadeniz doğumlular ve yine 

beşte birini oluşturan, üç doğu bölgesinde doğanlar. Geriye kalanlar ise Türkiye’nin 

diğer bütün bölgelerinde veya yurtdışında doğmuş.  

 

 Bölge Doğum yeri Baba doğum yeri Nerelisiniz? 

İstanbul 31,5 10,6 21,0 

Batı Marmara 3,3 4,2 3,8 

Ege 2,1 2,0 2,0 

Doğu Marmara 3,0 3,7 3,3 

Batı Anadolu 2,8 2,7 2,5 

Akdeniz 3,8 3,7 3,9 

Orta Anadolu 7,3 9,4 8,6 

Batı Karadeniz 12,9 17,8 15,3 

Doğu Karadeniz 9,6 14,8 13,2 

Kuzeydoğu Anadolu 8,2 11,0 10,2 

Ortadoğu Anadolu 6,3 7,7 6,8 

Güneydoğu Anadolu 6,0 7,4 6,8 

Yurtdışı 3,2 5,2 2,7 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 
Her on kişinin üçü İstanbul’da doğmuş olsa da, “Nerelisin” sorusuna cevaben on kişinin ikisi 

İstanbullu’yum diyor. Üstelik kendini İstanbullu olarak tanımlayanların hepsi İstanbul 

doğumlu değil. İstanbul doğumlu olanların ancak üçte ikisi kendini İstanbullu sayıyor. 

“İstanbullu’yum” diyenlerin yüzde 41’i İstanbul doğumluyken, kalanı başka 

bölgelerde doğmuş.  İstanbullu olmak, çok benimsenen bir kimlik ve bu durum, 
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İstanbul’da yaşamanın hatta İstanbul’da doğmuş olmanın İstanbullu olmayı 

getirmediğini göteriyor. 

 

“Karadenizliler” ise aksine Karadeniz’de doğmuş olanlardan daha büyük bir nüfusu 

oluşturuyor: Yüzde 23 Karadeniz doğumlu; yüzde 29 memleketi sorulunca 

Karadeniz’de memleketi olan ili söylüyor, yani “Karadenizliyim” diyor; yüzde 33’ün 

zaten babası Karadeniz doğumlu. Üç doğu bölgesiyle ilgili olarak da benzer bir durum 

sözkonusu ama kalan diğer bölgelerde doğanlarda, oranların düşüklüğü yorumu 

zorlaştırsa da, bu tür bir sahiplenmenin o kadar yüksek olmadığı görülüyor.  

 

Doğum yerleriyle nereli hissettiklerinin beraber incelemesine göre, kendi memleketine en 

çok sahip çıkanlar Doğu Karadenizliler, Kuzey Doğu Anadolulular ve Batı 

Karadenizliler denebilir. İstanbullu hissetmeye en yatkın olanlarsa Marmara’da ve 

yurtdışında doğanlar.  

 

Ayrıca İstanbul’da yaşayanlar arasındaki oranı düşük gibi görünse de, yurtdışında doğup da 

halen İstanbul’da yaşayan nüfusun yaklaşık 450 bin gibi azımsayacak bir sayıya denk 

geldiğini de not etmek gerekiyor. Bu kesim, İstanbul’un sadece Türkiye içinde değil, 

dünyanın bu bölgesinde ekonomik ve kültürel bir çekim merkezi olduğuna dair 

söylemi bir bakıma verilerle teyid ediyor. Bu araştırmanın bulguları göstermese de, 

İstanbul’un Balkanlardan, Kafkaslardan, Rusya Federasyonu’ndan ve Türki 

devletlerden, Afrika’dan, Avrupa’dan ve yakın tarihte Suriye’den aldığı göç, kendini 

gündelik hayatta ve medyada gösteriyor.  

 

 

 

“İstanbul’un adeti diye bir şey yok, herkesin kendine göre bir adeti var, çünkü 

İstanbul’da her şehirden, her yerden insanlar var, herkesin kendine göre bir geleneği 

göreneği var; biraz ondan görüyorsun, biraz ondan görüyorsun, farklı şeylerin 

birleşmesiyle ortada hani bir şey var.  Mozaik gibi, çünkü her şehirden, ne bileyim 

Urfalısından tut, şeyinden tut, bir Urfa gecesi oluyor ay gidiyorsun, onu görüyorsun “Ay 

ne kadar güzel” diyorsun. Ne bileyim, yani İstanbul’da… Çok güzel bir şey tabii. Nedir, 

değişik şehirlerin günleri oluyor. Ben çok seviyorum mesela gidip onları görmeyi. Vaktim 

oldukça da gidiyorum…” 

Derinlemesine görüşme: Kadın-55-Geleneksel Muhafazakar 
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5.2. Kaç Yıldır İstanbul’dalar? 

 
İstanbul’a göçle gelmiş olanların onda biri İstanbul’da son 5 yıl içinde gelmiş ve İstanbul 

nüfusunun yüzde 7’sini oluşturuyorlar. Göçle gelenlerin yüzde 75’i 10 yıldan uzun bir 

süredir, hatta yüzde 50’si 20 yıldan uzun süredir İstanbul’da yaşıyor. Yakın zamanda 

gelenlerin oranın daha düşük olması, İstanbul’un göç alma hızının kesildiğine dair bir 

ipucu sağlıyor.  

 

Kaç yıldır İstanbul'da? (İstanbul dışında doğanlar) Yüzde 

1 - 2 yıldır 4,9 

3 - 5 yıldır 5,5 

6 - 10 yıldır 12,3 

11 - 20 yıldır 26,9 

21 - 30 yıldır 22,8 

30 yıldan fazla 27,4 

Toplam 100 

 
Göçle gelenlerin İstanbul’da yaşadıkları süre arttıkça, “İstanbulluyum” deme olasılıkları da 

artıyor. Buna karşılık yakın zamanda gelmiş olanların ortalama yaşı 30 iken, buraya 

ne kadar önce gelmişlerse, o kadar genç yaşta gelmişler olmaları şeklinde oldukça 

çarpıcı bir bulgu ortaya çıkıyor. 

 

 Ortalama yaş / 

yıl 

İstanbulluların yaşı 40,6 

Göç edenlerin İstanbul’da bulundukları süre 23,6 

Göç edenlerin İstanbul'a geldikleri yaş 20,2 

İstanbul doğumluların ortalama yaşı 35,9 

 

Kaç yıldır İstanbul'da 

İstanbul'a 

geldikleri 

ortalama yaş 

1 - 2 yıldır 30 

3 - 5 yıldır 25 

6 - 10 yıldır 25 

11 - 20 yıldır 21 

21 - 30 yıldır 19 

30 yıldan fazla 15 

İstanbul’a sonradan gelenler 20 
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5.3. İstanbul’a Neden Geldiler? 

 
İstanbul’a neden gelmiştiniz?  Yüzde 

İş, ekonomik 41,2 

Eğitim 5,3 

Aile 20,7 

Diğer 6,5 

Zaten burada doğdum. 26,3 

Toplam 100,0 

 
İstanbul’a göçle gelenlerin gelmesindeki, temel neden iş bulmak gibi ekonomik nedenler, 

yani “İstanbul’un taşının toprağının altın” olması. İş için gelenlerin yarısı kadar ailesi 

nedeniyle gelen bulunuyor. 

 

Demografik verilerde, kadınların gelmesinde ailenin (yüzde 27) ve öğrencilerin gelmesinde  

eğitimin (yüzde 23) etkisinin daha fazla olması gibi kısmen beklenen sonuçlar 

bulunuyor. Ancak eğitim için gelenlerle ekonomik sebeplerle gelenler arasında çarpıcı 

farklar sözkonusu. Ekonomik nedenlerle gelenlerin geçimi daha iyi ve daha fazla ev 

sahibiler. Buna karşılık eğitim için gelenler daha az ev sahibi ama gelirleri de daha 

yüksek. Eğitim için gelen ve yarısı 28 yaş altında olan küçük kesim İstanbul’un 

gezmek, sosyalleşmek, eğlence ve kültür gibi imkanlarından çok daha fazla 

yararlanıyor. Diğer bir deyişle iki grubun İstanbul’daki “kazanımları” oldukça farklı. 

 

“Büyüdüğüm yer ama dediğiniz gibi yaklaşık 20 yıldır İstanbul’da yaşıyorum. İstanbullu 

olmak ne demek? Tabii ki şehrin havasını, şehrin ait olduğu, şehrin sunduğu şeyleri 

olabildiğince yaşamak ve ona da bir İstanbullu olarak katkıda bulunmak, şehre iyi 

bakmaya çalışmak diye düşünüyorum… Yani size sunduğu şeyler değil tabii siz de o 

şehre varlığınızla bir şeyler; sokağına bir şey atmasanız o bile o şehre bir şey 

sunmaktır…Gerçekten burada doğmuş, dedesi burada doğmuş, hani iki üç kuşaktır 

burada yaşayan hatta sanırım şöyle de bir şey var sosyolojik olarak, yedi kuşak aynı 

şehirde hüküm sürmüş olması gerekiyor diye biliyorum. İstanbullu deyince ben onu 

anlıyorum, tabii yani burada, ailesi burada doğmuş, dedeleri bu şehirde doğmuş, 

büyümüş ne kadar azdır kim bilir? Şimdi bilmiyorum, öyle bir veri vardır mutlaka…” 

Derinlemesine Görüşme: Kadın-43-Modern 
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5.4. Ev Sahipliği ve Kiracılık 

 

Türkiye genelinde, insanların oturduğu hanelerin dörtte üçü içinde yaşayanlara ait (KONDA 

Hayat Tarzları araştırması, 2008). Konut sahibi olmak önemli bir statü göstergesi ve 

güvence aracı. Ancak şehirlerde hem ekonomik koşullar, hem de konut stoğunun 

yetersizliğinden dolayı ev sahibi olmak daha zor sayılabilir.  

 

İstanbullular’ın yüzde 68’i en az bir ev sahibi olduğunu söylüyor. Şehirdekilerin yarısı kendi 

sahip oldukları evde yaşarken, yüzde onun İstanbul’da ayrıca bir evi daha bulunuyor.  

 

Şu anda oturduğunuz bu ev size veya aile fertlerinden birine mi ait? 

İstanbul’da bu oturduğunuzun dışında eviniz var mı?  
Yüzde 

Kiracıyız ve başka evimiz yok. 32,2 

Kiracıyız ama İstanbul’da başka evimiz var. 3,4 

Bu ev bizim ve başka evimiz yok. 54,2 

Bu ev bizim ve başka evimiz var. 10,3 

Toplam 100,0 

 

“Tabii bizim eskiden, bizim eski günlerimizde, bundan yirmi sene öncesini 

konuşuyorum, İstanbul’daki imkânlar Anadolu’da yoktu, mesela ben köyde görev 

yapıyordum, köyüm 58 kilometreydi, benim çocuklarımı okutmak için ya kazada 

oturmam gerekiyordu ya hanımı çocukların başına göndermem gerekiyordu, yani illa 

kendimi bir şehre atmak gerekiyordu. Dolayısıyla ile de İstanbul’un her türlü sosyal 

imkânları daha güzel olduğu için İstanbul’a gelmeyi tercih etmiştim… Tabii ama bugün 

mesela ki yirmi sene önceki durum değil de şimdi, şu ortamdaki durumda ben o zaman 

görev yapmış olsaydım, mesela benim kazamda bile bugün doğalgaz kullanılmaya 

başladı…” 

Derinlemesine Görüşme: Erkek-49-Dindar Muhafazakar 

 

“Avantajı şu an karnımın doyduğu bir yer, çalıştığı iş imkânı… Türkiye ekonomisinin 

yüzde 60’ı burada… Hani bu işi başka bir yerde de verseler, daha iyi bir şartlar sunsalar 

bana, ben oraya da gider yaşarım…” 

Derinlemesine Görüşme: Kadın-42-Modern 
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Kiracılar ise İstanbullular’ın üçte birini oluşturuyor. Bunların çok küçük bir kesimi, bir ev 

sahibi olduğu halde kendileri kirada oturan, geliri (ve kiraları) yüksek bir kesim. 

Kiracıların aylık kira miktarlarını incelersek, dörtte biri 500 liranın altında, yarısı 500 

ila 1000 lira arasında ve yine dörtte biri 1000 liranın üzerinde kira veriyorlar ve 

bunların ortalaması 644 lira.  

 

Aylık kira  Yüzde 

0- 300 TL 5,4 

301-500 TL 16,0 

501-700 TL 24,5 

701- 1000 TL 32,9 

1001 ve üzeri 21,2 

Toplam 100,0 

 

Ev sahipliği Aylık ortalama 

kira (TL) 

Aylık ortalama 

ulaşım masrafı 

(TL) 

Aylık hane geliri 

(TL) 

Kiracıyız ve başka evimiz yok. 640 179 2118 

Kiracıyız ama İstanbul’da başka 

evimiz var. 
714 201 2984 

Bu ev bizim ve başka evimiz yok. - 187 2259 

Bu ev bizim ve başka evimiz var. - 275 2932 

İstanbullular 644 195 2306 
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5.5. Gidilen Yerler 

 

 
 
Araştırma bulguları İstanbullular’ın büyük bir bölümünün İstanbul’un tarihi, dini, toplumsal 

ve coğrafi açıdan en önemli yerlerini görmüş olduğunu gösteriyor. İstanbullular’ın en 

çok ziyaret etmiş olduğu yerler, ikisi de camii olan Eyüp Sultan ve Sultanahmet. 

İstanbul Boğazı’nı ve Taksim Meydanı’nı da her dört İstanbullu’nun üçü görmüş. 

Topkapı ve Dolmabahçe saraylarını ise İstanbullular’ın yarısından fazlası görmüş.  

 

Taksim Meydanını İstanbul’da yaşayan her dört kişiden birinin görmüş olması, belki de 

tekrarlanması gereken bir bulgu. Mayıs ayı sonunda başlayıp ülkeye yayılan protesto 

eylemlerindeki çıkış noktası olan Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nın, İstanbullular için 

gitmedikleri, gidemedikleri, aslında şehirdeki hayatlarının bir parçası olmayan 

uzaktaki sembolik bir yer olmadığı anlaşılıyor. Çoğu İstanbullu için Taksim meydanı, 

yakın mesafede bir yer. Nitekim Gezi Parkı’nda AVM yapılması gibi kararlara katılmak 

istemediğini belirtenlerin dahi yüzde 72’si Taksim Meydanı’nı bizzat görmüş (katılmak 

isteyenlerin yüzde 82’si).  

 

Bu görülme oranları, öncelikle İstanbul’da yaşayıp da en önemli yerlerini görmeyen, kendi 

mahallesinden çıkmayıp İstanbul’u yaşayamayan çok büyük bir kitle olduğu 

görüşünün, şehir efsanesi olduğunu gösteriyor. Nüfusunun büyüklüğüne, ulaşımdaki 

zorluklara rağmen İstanbullular’ın önemli kısmı gerek gezilecek yerleri, gerek müze  

veya sarayları, gerek önemli dini mekanları gidip görmüşler, İstanbul’u bizzat 

tanıyorlar. İstanbul’da yaşayanların yüzde 85’i bu listede yer alan yerlerin en az 

üçüne, yüzde 17 ise hepsine gitmiş.  
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Ancak ziyaret oranlarını tersinden okuyacak olursak, İstanbul’u İstanbul yapan belli başlı 

yerleri hiç görmemiş olanların da aslında azımsanmayacak sayıda olması dikkat 

çekiyor. İstanbul’da yaşayanların yüzde 5’i, yani kabaca 700 bin kişi bu yerlerin 

hiçbirine gitmemiş. Taksim Meydanı’nı 3,5 milyon kişi, Boğazı ise 3 milyon kişi 

şimdiye kadar görmemiş.  

 

İstanbullular listedeki ne kadar çok yere gitmişlerse, İstanbul’da yaşıyor olmaktan o kadar 

memnunlar. Ancak daha çok gezmiş olanlarda ileriye dönük karamsarlık da artıyor.  

 

Kimlerin nereleri gezdiğine dair bulgular, bir taraftan bu farklı yerlerin özelliklerini, diğer 

taraftan İstanbul’da yaşayan farklı kümelerin özelliklerini ortaya çıkarıyor: 

 

 Kadınlar, yaşlarından bağımsız olarak tüm bu yerlere erkeklerden daha az 

gidebilmişler. İstanbul’daki her on kadının altısı ev kadını ve bu durum ev kadınları 

arasında daha da belirgin hale geliyor. Bu bulgu, İstanbul’da kadınların kamusal 

alanda varolabilmelerindeki eksiklere işaret ediyor.  

 Gençler genel olarak daha büyüklere göre daha fazla gezmiş, daha fazla yeri 

görmüşler. Ancak Eyüp Sultan’a yaş arttıkça daha fazla gidilmiş. 

 Bu yerleri gezip görmüş olmayı en çok etkileyen unsurlardan biri, İstanbul’da 

bulunulan süre. Kişiler ne kadar uzun süredir İstanbul’da yaşıyorlarsa, bu yerlerin her 

birini gidip görmüş olma olasılıkları o kadar yüksek. Ancak sadece bir iki yıldır 

İstanbul’da yaşayanların dahi bu mekanları yüksek oranlarda ziyaret etmiş olmaları, 

bunun uzun bir zamana yayılan bir süreç olmaması da oldukça dikkat çekici.  

 Eyüp Sultan ve Sultahahmet’e genç-yaşlı, modern-muhafazakar, eğitimli-eğitimsiz 

neredeyse her kümeden çok yüksek oranlarda ziyaret sözkonusu. Bu iki dini mekan, 

hayat tarzına göre ayrım tanımamasıyla diğerlerinden ayrışıyor. Yine de bu iki yere 

ziyaret, beklenebileceği gibi, dindarlıkla artıyor. 

 Topkapı Sarayı’na gitmiş olanın Dolmabahçe Sarayı’na ve Boğaza’a da; Eyüp Sultan’a 

gitmiş olanın Sultanahmet’e de; ve Taksim Meydanı’na gitmiş olanın Boğaz’a da 

gitmiş olma olasılığı daha yüksek ve mekanlar arasında benzerliklere, eşleştirmelere 

işaret ediyor.    

 Her araştırmada daha fazla imkana sahip olmasıyla ayrışan küme, İstanbul’u 

gezebilmek konusunda da ayrışıyor. Modernler, üniversite eğitimliler ve 

örtünmeyenler, Eyüp Sultan haricindeki tüm yerlere daha yüksek oranlarda 

gitmişler—ki buna Fetih Müzesi de dahil.  

 Ancak gelirin, imkan sahibi olmaktan daha etkili olduğu söylenebilir. Ev sahipliği, 

otomobil sahipliği, geçinebilme hissi ve hane geliri arttıkça, Eyüp Sultan dahil 

listedeki tüm yerlere gitmiş olma oranları dikkate değer bir biçimde artıyor.  

 Şehrin yönetim kararlarına dahil olmak isteyenler, bu yerleri daha çok gezmişler. 

Üstelik daha geniş yönetim kararlarına dahil olmak isteyenler, daha fazla gezmiş. 

Diğer bir deyişle kamusal alanda bulunmak ve İstanbul’u gezip görmekle, şehirde söz 

sahibi olma talebi arasında, aşağıdaki grafikte de olduğu gibi net bir ilişki 

görülebiliyor.  
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5.6. İstanbullular Zamanını Nasıl Harcıyor? 

İstanbullular’ın nasıl yaşadıklarını anlamak için hem bazı gündelik pratiklere ne kadar zaman 

harcadıklarını ve boş zamanlarını ne şekillerde geçirdiklerini, hem de bazı 

mekanlarda ne kadar zaman harcadıklarını sorduk. Bu şekilde, gelirlerinin ne 

kadarını kiraya veya ulaşıma ayırdıkları gibi, bir kaynak olarak zamanlarını da nasıl 

harcamayı tercih ettiklerini veya harcamak zorunda kaldıklarını ortaya koyabiliyoruz.  

 

İstanbullar’ın dörtte üçü zamanının haftada en az bir-iki saatini yollarda, ulaşım için harcıyor 

ve yüzde 40’ı 5 saatten fazla zaman ayırmak durumunda kalıyor. Yüzde 20’ninse 

haftada 10 saatten fazla zamanı yollarda geçiyor. İşe, okula gitme amacıyla olsun 

olmasın, yürümek de İstanbullular’ın yarısından fazlasının gündelik yaşamının bir 

parçası.  

 

Boş zamanı komşu, aile, dost veya arkadaşlarla muhabbet ederek geçirmek, sosyalleşmek 

de İstanbullar’ın gündelik yaşamında önemli bir yer tutuyor. Her beş kişinin ikisi 

haftada en az beş saatini başkalarıyla geçiriyor. Burada sosyalleşmek için hiç zaman 

ayırmadığını söyleyen dörtte bire yakın bir kesim olduğunu da not etmek gerekiyor.   

 

Konser, sinema, tiyatro gibi eğlence ve kültür etkinliklerine İstanbul’da yaşayanların üçte 

ikisi hiç zaman ayıramıyor. Ayırabilenlerin ise büyük bölümü en fazla 5 saat 

ayırabilirken, 5 saatten fazla ayırabilen, yani bir hafta içinde örneğin hem bir piyese, 

hem de sinemaya gidebilenler yüzde 7’yi, veya nüfus olarak ifade edersek 14 milyon 

arasından 1 milyon kişiyi geçmiyor.  

 

 
Sosyalleşmeye hiç zaman ayırmayanların genel olarak daha yoksul ve daha yoksun olduğu 

görülüyor ama herhangi demografik bir küme ön plana çıkmıyor.  
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Şehirde yaşamak, ister istemez gündelik yaşam pratiklerinin mekanlarla içiçe olması 

anlamına geliyor. Diğer bir deyişle, neye zaman harcandığıyla bu zamanın nerede 

harcandığı arasında bir ilişki sözkonusu. Alışveriş merkezleri, yeşil alanlar, spor 

mekanları ve belediye hizmetlerinin bir parçası olan kültür merkezleri arasında, 

İstanbullular en çok alışveriş merkezlerinde (AVM), ardından da yeşil alanlarda zaman 

geçiriyorlar.  

 

Tüketimle içiçe bir zaman harcama mekanı olan AVM’lere her iki İstanbullu’nun biri haftada 

en az bir defa gidiyor. Gelir arttıkça AVM’de harcanan süre de artıyor. İstanbul’un her 

bir tarafında açılan AVM’lerin insanların gündelik hayat tarzını etkilediği anlaşılıyor.  

 

Mayıs ayında Gezi Parkı’nda başlayan olaylarda, itiraz konularından biri, Gezi Parkı’nın 

sembolik birçok yönünün yanı sıra, şehirdeki yeşil alanların yok edilmesine yönelikti. 

Bulgular İstanbullular’ın neredeyse yarısı için parklarda, yeşil alanlarda piknik 

alanlarında zaman geçirmenin günlük hayatlarının bir parçası olduğunu gösteriyor ve 

bu itirazın kaynağına dair bir ipucu sağlıyor. Ancak, bu bulgu aynı zamanda 

İstanbullular’ın yarısından fazlasının şehirdeki yapı içinde doğayla bir temas 

kuramadığını gösteriyor. Yeşil alanlar, AVM’lerin aksine tüketim kültürüyle ilişkili 
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“Nasıl hissediyorum? Etkinliklere çok fazla gidemesem de bu şehrin içinde yaşıyor 

olmak, bunlara erişebileceğimi bilmek, zaman zaman erişmek, içinde yer almak. 

Aslında bunu başka şehirlere gittiğinizde çok daha iyi anlıyorsunuz; bu şehrin size neler 

sunduğunu, ne tür lütuflar sunduğunu, ne tür zenginliklere sahip olduğunuzu…” 

Derinlemesine Görüşme: Kadın-43-Modern 
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olmayan, her kesimden insanın kamusal alanda varolabileceği alanlar olmaları 

açısından da önem arz ediyor. 

 

Spor yapmak veya maçlar izlemek, yine insanların kamusal alanda yer almalarına ve 

sosyalleşmelerine, topluma katılmalarına olanak sağlıyor. Halı saha, stadyum, spor 

salonu gibi mekanlarda spor her beş İstanbullu’nun birinin gündelik alışkanlıkları 

arasında. Beklenebileceği gibi gençler ve erkekler daha aktif.   

 

Mekan kullanımına dair sorular arasında belediye kültür merkezlerini dahil ederken 

amacımız, Büyükşehir Belediyesi’nin veya ilçe belediyelerinin semt konakları, tiyatro 

salonları, İSMEK gibi sanat ve meslek edindirme kursları gibi halka sosyal hizmet 

sağlamak üzere açtığı mekanların etkisini öğrenmek, İstanbullular’ın ne kadarlık bir 

kesiminin hayatında bir yeri olduğu anlamaktı. Her ne kadar İstanbullular’ın yüzde 

14’ü bu mekanlarda haftada en az bir saat geçirdiğini söylese ve bu oran diğer 

mekanlara göre düşük görünse de, bu oran 2 milyon İstanbullu’ya denk geliyor. 

 

Zaman kullanımı ve bunun mekanlarla ilişkisi farkı demografik kümelere göre 

incelendiğinde, ilk dikkat çeken bulgu, kümeler arasındaki farkların birbirinden çok 

farklı İstanbullular tarif edebilecek denli ayrı olmaması. Yine de, bazı eğilimler net 

olarak görülebiliyor. 

 

Ulaşım ve eğlence ve kültür için ve AVM’lerde ve yaşanan ilçenin dışında harcanan süre 

kümeden kümeye farklılaşabiliyor. Örneğin gençlerin, erkeklerin bunlara çok daha 

fazla zaman ayırdıkları, ayırabildikleri görülüyor. Gelir seviyesinin de etkili olduğu 

anlaşılıyor. Buna karşılık, sosyalleşmek için, yeşil alanlarda ve belediyenin 

merkezlerinde harcanan süre demografik kümeler arasında pek fark etmiyor. Bu 

durumu en iyi ev kadınlarının diğer kümelere göre olan farkı açıklıyor. Çalışanlar ve 

öğrenciler yolda ve yaşadıkları yerin dışında çalışmak ve okula gitmek için daha fazla 

fazla zaman harcarlarken, boş zamana ve daha ziyade aileyle yapılan türden 

etkinliklere gelince çalışan ve çalışmayan, okuyan ve okumayan eşitleniyor denebilir. 

Üstelik kişilerin kendilerini hangi hayat tarzında gördükleri sosyalleşmelerini 

etkilemiyor, her küme haftada ortalama 6 ila 10 saatlerini eş, dost, tanıdıkla görüşüp 

muhabbet etmeye ayırıyorlar.  

 

Özellikle eğlenmek, AVM’de gezmek, ilçe dışına çıkmak gibi şehirde yaşamanın 

avantajlarından faydalanmak olarak tarif edilebilecek olan etkinliklerin sıklığını, en 

çok eğitim seviyesi ve gelir seviyesi (gelir, geçinebilme, otomobil sahibi olmak) 

etkiliyor. Kaç yıldır İstanbul’da bulunduklarının ise bir etkisi görülmüyor. Hayat tarzının 

da kısmen etkisi bulunuyor: Dindar muhafazakarlardan modernlere doğru gidildikçe 

ve dindarlık azaldıkça insanlar ulaşıma, AVM’lerde gezmeye, eğlenceye, kültüre ve 

ilçe dışına çıkmaya daha fazla zaman harcamaya başlıyorlar.  
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Bunların dışında, genel eğilimlere işaret etmese de İstanbullular’ı tarif etmesi açısından 

ilginç olan bulgular şunlar: 

 

 İstanbullular arasında yürümeye en fazla zaman ayıranlar, emekliler. Yüzde 28’i 

haftada beş saatten fazla, yüzde 41’i en fazla beş saat yürüdüğünü belirtiyor.  

 

 Kentsel dönüşüm projelerini destekleyip desteklememek, zaman harcama şekillerini 

çok minimal olarak etkilese de AVM’lerde geçirilen zamanı etkiliyor. İstanbul’da 

konutlardaki dönüşümü destekleyenler, benzer bir düzenin parçası olarak açılan 

AVM’leri de desteklediklerini sadece sözle değil, davranışlarıyla da gösteriyorlar 

denebilir. Aynısı dönüşümü desteklemeyenler için de geçerli. Kentsel dönüşümü 

destekleyenlerin yüzde 66’sı haftada en azından bir saatini AVM’de geçirdiğini 

belirtikten, dönüşüm projelerine karşı olanların ancak yüzde 42’si AVM’ye uğruyor.  

 
 Farklı etkinliklerle veya farklı zaman mekanlarda daha çok zaman geçirmenin 

İstanbul'dan memnuniyeti arttırdığını ilk bakışta iddia etmek mümkün olmasa da, 

eğlenceye ve kültüre ve AVM'lerde gezmeye daha fazla zaman ayıranlar İstanbul’da  

yaşamaktan da daha memnunlar.  

 
 Parklarda daha çok zaman geçirenler, İstanbul’da yaşamaktan da, Kadir Topbaş’tan 

da, belediye hizmetlerinden de daha memnun olduklarını belirtiyorlar.  

  

Aslında ben kendimi iyi hissedersem, halim olursa, zinde hissedersem her şeyi 

yapabiliyorum; tiyatroya da gidebiliyorum, sinemaya da gidebiliyorum, konserlere de 

gidebiliyorum. İstanbul’un çeşitli semtlerine geziyorum vapurla, metrobüsle, yani 

istediğim her şeyi yapabiliyorum ama bu benim biraz kendimi iyi hissetmemle ilgili 

sağlık olarak. O açıdan ben kendimi İstanbul’da daha özgür, daha iyi hissediyorum. 

Küçük yerlerde ne kadar modern olursa olsun gene de çevre tarafından bir baskı, yanlış 

algılama oluyor ama İstanbul’da yaşadığın çevreye göre bu değişiyor. Tabii yaşadığın 

çevreyle alakalı ama ben Kadıköy’de kendimi çok rahat hissediyorum, özgür 

hissediyorum…” 

Derinlemesine görüşme: Kadın-54-Geleneksel Muhafazakar 

 



 

KONDA ARALIK’13                                     İSTANBUL                                                      43 

5.7. Ulaşım 

 

İstanbul’da ulaşım araçlarının hangilerine düzenli olarak biniyorsunuz? Yüzde 

Otobüs 61,8 

Minibüs 37,9 

Metrobüs 34,4 

Metro 33,4 

Kendi otomobili 23,3 

Tramvay 18,3 

Vapur / feribot 12,5 

Taksi 7,4 

Marmaray 3,8 

Banliyö treni 1,2 

Bisiklet 1,0 

Motosiklet ,8 

Toplam 100,0 

 
İstanbullular en çok otobüs kullanıyor. Minibüs, metrobüs ve metro ise her üç İstanbullu’dan 

birinin kullandığı diğer yaygın toplu taşıma araçları. 2007’de hizmete giren ve o 

noktada toplu taşıma açısından İstanbul’da bir yenilik olan metrobüsü her üç 

İstanbullu’dan birinin düzenli olarak kullanması dikkat çekici. Yaklaşık iki ay önce 29 

Ekim’de açılan ve günde bir milyon yolcu taşıması planlanan Marmaray’ı halen 

düzenli olarak kullandığını söyleyenler ise yüzde 4 oranında, yani yaklaşık 500 bin 

kişi.  

 

Özel araçlara bakacak olursak neredeyse her dört İstanbullu’nun biri kendi otomobilini 

düzenli olarak kullanıyor. Özel araç olarak bisiklet ve motosiklet oran olarak çok 

düşük görünse de, çok kabaca ikisini de 100 biner kişinin kullandığı anlaşılıyor. Diğer 

bir özel araç sayılabilecek olan ve bazı kaynaklara göre yaklaşık 18 bin taksi plakası 

bulunan taksilerse İstanbul nüfusu içinde yaklaşık 1 milyon kişiye hitap eden bir 

ulaşım türü.  

 

İstanbullular’ın kullandıkları ulaşım türlerini, aşağıdaki tabloda da görüldüğü şekilde 

özetleyecek olursak, üçte ikisi sadece toplu taşımadan, onda biri ise sadece özel 

araçlardan yararlanıyor.  
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Kullanılan ulaşım türleri Yüzde 

Sadece toplu taşıma 66,1 

Sadece özel araç 11,2 

Hem toplu taşıma hem özel araç 17,2 

İkisini de kullanmıyor 5,5 

Toplam 100,0 

 
Ulaşım aracının türüyle, ulaşım süreleri arasındaki ilişki çok açıklayıcı: Ulaşım için sadece 

toplu taşıma araçlarını kullananlar, sadece özel araç kullananlara kıyasla yolda daha 

az süre harcıyorlar. Toplu taşımanın trafiği ve ulaşım sürelerini kısaltmadaki etkisi 

görülebiliyor. Ancak, hem toplu taşımaya hem de özel araçlarına düzenli olarak binen 

kesim, ulaşım için en fazla zaman harcayanlar. Bu kesimin, genel olarak daha fazla 

gezdiğini, sadece ihtiyaçtan değil, istedikleri için de ulaşım kullandıklarını tahmin 

edebiliriz. 

 

 
 

Ulaşımını sadece özel araçla sağlayanların yüzde 88’i otomobil sahibi olduğunu belirtmiş 

ama hanesinde otomobil ulaşımlarını sadece özel araçlarıyla yapmıyorlar. Hanede 

otomobil bulunduğunu söyleyenlerin ancak dörtte biri sadece özel araç kullanıyor, 

kalanları ya sadece toplu taşıma ya da hem toplu taşıma hem de özel araç 

kullanıyorlar.  

 
İstanbullular’la ilgili ulaşıma dair bir diğer bulgu da, sadece özel araç kullananların trafikte 

daha uzun zaman harcamakla kalmayıp, daha fazla para da harcamaları olmuştur.  
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Kullanılan ulaşım türleri 
Ortalama ulaşım 

masrafı (TL) 

Sadece toplu taşıma 147 

Sadece özel araç 388 

Hem toplu taşıma hem özel araç 256 

Toplam 195 

 

 
 

5.8. İstanbul’da Yaşamak ve Memnuniyet 

 
  

“Şimdi mesela buradan raylı sistem geçtiği zaman ben niçin arabamla çıkayım ki? 

Arabam garajda durur, yeraltından gideceğim yere daha kısa zamanda ulaşırım. 

Mesela şimdi Marmaray açıldı şurada. Beş dakika yürüsem Kazlıçeşme’ye gidiyorum 

buradan… Üsküdar’a gideceğim, atıyorum ve gidiyorum da zaman zaman, orada da 

tanıdıklarım var. Birinci köprünün trafiğini devamlı çekiyorum. Bir saatte gidemiyorum 

ama şimdi beş dakika yürüsem, on beş dakikada oraya varsa, yirmi dakikada oradayım, 

bak ne kadar zaman tasarrufu var…” 

Derinlemesine Görüşme: Erkek-49-Dindar Muhafazakar 

“İstanbul deyince hep tabii mesela onu imgeleştirdiğinizde, bir insan olarak 

düşündüğünüzde, canlandırdığınızda kadın kimliğini… Dolayısıyla yorgun ve kırgın, 

öfkeli değil belki ama kırgın olurdu diye düşünüyorum; İstanbul’u öyle tanımlayabilirim… 

Ama ruhunda o kadar büyük bir özveri var ki bu şehrin, yine her bahar geldiğinde en 

güzel şekliyle… Sunuyor, sunmaya çalışıyor, hâlâ ayakta kalmaya çalışıyor. E tabii bu 

şehir için yine de güzel şeyler yapmaya çalışan insanlar var, belediyeler var. Biraz da 

hani onların yüzü suyu hürmetine diyelim, kendini, kuyruğu dik tutmaya çalışan bir 

şehir gibi görüyorum…” 

Derinlemesine Görüşme: Kadın-43-Modern 
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“İstanbul’da Yaşamdan ve Hizmetler” bölümünde daha önce ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi, 

İstanbullular’ın çoğunluğu İstanbul’da yaşamaktan dolayı genel olarak memnun. 

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve belediyenin hizmetleri sorulduğunda da, 

memnuniyet seviyesi oldukça benzer, hatta biraz daha yüksek.  

 

Memnuniyet seviyeleri İstanbullular’ın nasıl yaşadığı, neye zaman ayırıp şehirle ne kadar 

temas edebildiklerine göre incelendiğinde ortaya oldukça açıklayıcı nitelikte bir tablo 

çıkıyor: Yüksek gelirliler, ilçesinin dışına daha sık çıkıp gezenler, eğlence ve kültüre 

daha fazla vakit ayırabilenler, geçinebildiğini söyleyenler, İstanbul’da yaşamaktan 

daha memnun ama belediye başkanı ve hizmetleri konusunda daha eleştirel 

yaklaşıyorlar. Bu kesim “İstanbul’u yaşayabiliyor.” Buna karşılık daha alt sınıflar, 

yaşadığı yerine dışına çıkma fırsatını daha az bulabilenler, daha zor geçinenler 

İstanbul’da yaşamaktan diğerleri kadar memnun değiller. Buna rağmen belediye 

konusundaki değerlendirmeleri oldukça olumlu.  

 

Belediye konusundaki değerlendirmelerin farklılaşmasının, bir taraftan tüm ülkede 

gördüğümüz kutuplaşmadan, iktidara göre konumlanmadan etkilendiği, 

değerlendirmelerin hayat tarzına ve siyasi görüşlere göre yapıldığı açık. Hayat tarzı 

İstanbul’dan memnuniyeti fark ettirmese de belediye değerlendirmesini fark ettiriyor. 

 

Ancak diğer bir taraftan belediye hizmetlerinin daha çok alt sınıflara, düşük gelirlilere, 

ulaşımı toplu taşımayla yapanlara, eğlenmeye zaten zaman ayıramayanlara daha 

fazla hitap ettiği, belediyede karşı zaten siyasi bir konumdan eleştirel olmaya hazır 

kesimlerin hayatını doğrudan etkileyen veya görünür olan hizmetlerinin daha az 

olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Bu durumu en açık şekilde, İstanbulluların ne 

kadar geçinebildikleriyle İstanbul’dan ve belediyeden ne kadar memnun oldukları 

arasında ilişki gösteriyor. Geçinmekte ne kadar zorlanıyorlarsa, İstanbul’da 

yaşamaktan o kadar memnuniyetsiz olduklarını belirtiyorlar ve farklar oldukça 

belirgin. Halbuki geçimde daha fazla zorlandıkça belediyeden ve başkanından 

memnuniyet artıyor. Aynı ilişki, bu kadar açık olmasa da gelir seviyesiyle memnuniyet 

arasında da görülebiliyor.  

 

Ulaşımla memnuniyet arasındaki ilişki de bu duruma bir ipucu sağlıyor: İstanbullular’ın toplu 

taşıma veya özel araç kullanmaları ne bu şehirden ne de belediye başkanından veya 

hizmetlerinden memnuniyetlerini etkiliyor. Ulaşım önemli çünkü (KONDA’nın bu yılın 

başında yaptığı başka bir araştırmaya göre) İstanbullular için trafik derdi, hem 

İstanbul’un en önemli sorunu hem de belediyenin en başarılı olduğu konu. 

 

Daha spesifik demografik kümelere bakacak olursak gençler ve öğrenciler daha memnun, 

emekliler daha memnuniyetsiz. Emekliler evkadınlarına, işçilere veya işsizlere göre 

geçinme açısından daha iyi durumda olsalar da daha memnuniyetsiz, daha umutsuz 

olduğu görülüyor.  Gençler daha memnunken, emeklilerin daha mutsuz olmasından 

İstanbul’un emeklilik hayatının geçirileceği bir yer olmadığına dair kanaatin tüm şehir 

nüfusunda yaygın bir kanı olduğu söylenebilir.  

 

Belediye hizmetlerinden memnuniyet seviyesi özellikle daha düşük olan bir diğer kesim 

gecekondularda ve geleneksel evlerde (İstanbul’un kırsal kalmış, köy gibi yerlerinde) 
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oturanlar. Geleneksel evlerde yani kırsalda oturanların hizmetlerin kendilerine 

yeterince ulaşmadığını ifade etmeleri şeklinde yorumlanabilir. Gecekonularda 

yaşayanların ise, günümüzde İstanbul’daki yaygın konut şekli olmadığını, gecekondu 

semtlerinin yerini artık çok büyük oranda apartmanların aldığını, dolayısıyla da 

gecekondularda oturanların İstanbul nüfusunun sadece yüzde 3-4’ünü 

oluşturduğunu bu noktada vurgulamak gerekiyor. Her halükarda, İstanbul’da kırsalda 

oturanlar da, hâlâ gecekondularda oturanlar da belediye hizmetleri açısından daha 

marjinal, daha kenarda kalmış hissediyorlar denebilir.  

 

 
“Beş yıl sonra İstanbul sizin için daha iyi bir yer olacak mı?” Bu soruya İstanbullular’ın yarısı, 

“evet, olacak” diyor. Bu soru bir yandan kutuplaşmadan nasibini almış bir soru. Birçok 

diğer konuda da kötümser olduğunu bildiğimiz kesimler, bu konuda da kötümser. En 

fazla hayat tarzının etkisi görülüyor. Bunun yanısıra CHP’liler, Aleviler, Halk TV ve 

Ulusal TV izleyicileri gibi kesimlerde de kısmen beklenen bir kötümserlik sözkonusu. 

Ancak çarpıcı başka bulgular da görülüyor. Örneğin kentsel dönüşüme açıkça karşı 

olanlar, İstanbul’daki geleceklerini hiç iyi görmüyorlar. Emekliler de nispeten daha 

kötümser. Buna karşılık İstanbul’a iş hayaliyle gelmiş olanların eğitim için gelmiş 

olanlara göre umudu daha fazla. İstanbul’daki gelecekleriyle ilgili ortalamanın 

üstünde bir iyimserliğe sahip olan kümeler, Ak Partililer, henüz oy vermemiş olan yani 

18-21 yaş aralığındakiler ve iktidar taraftarlığıyla bilinen Samanyolu, TRT ve Kanal 7 

izleyicileri.  

 

Diğer kayda değer bir bulguysa, gelir seviyesinin İstanbul’da yaşam kalitesiyle ilgili umuda 

bir etkisi olmazken, geçinebilme seviyesinin böyle etkisi olması: Gelir ne olursa olsun, 

geçinmekte zorlandığını belirtenler, İstanbul’un beş yıl sonra daha iyi bir yer 

olacağından geçinebilmiş olanlar kadar emin değiller.   

 
İstanbul’da yaşamaktan memnuniyet hayat tarzına göre değişmiyor ama başkan ve belediye 

hemen farkediyor. Değerlendirmenin biraz da kutuplaşmadan etkilendiğinin işareti. 

 

7,0 Yanlış

17,6
24,2 Doğru 40,4 10,8

% 0 % 50 % 100

Beş yıl sonra İstanbul sizin için daha iyi bir yer olacak mı?
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“Benim için çıkıp sahilde bir gezmek, oturup bir çay içmek, hele akşamları… İstanbul 

bana her zaman güzel gelmiştir. “Başka yerde yaşar mısın” diye sorarsan bana, ben 

İstanbul’dan başka bir yerde yaşamak istemem… Altın bulmadım şimdiye kadar 

gerçekten altın da bulmadım ama ben İstanbul’u gerçekten seviyorum yani… O 

tepelerini şeylerini, ne bileyim denizini, her şeyiyle gerçekten İstanbul’u seviyorum… 

Mesela Eminönü’nü herkes sevmez ama ben Eminönü’nde gidip gezmeyi severim; o 

Mahmutpaşa Yokuşu’nu, o kalabalığı, giderim severim, orada gidip bir şeyleri 

karıştırmak, çünkü Türkiye’de ben çoğu yerde arayıp bulamayacağım şeyleri orada 

gider bulursun…” 

Derinlemesine görüşme: Kadın-55-Geleneksel Muhafazakar 
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6. SAYILARLA İSTANBUL 

İstanbul’da yaşamakla ilgili bu raporda, Barometre araştırması bulgularının daha geniş bir 

çerçeveye oturtabilmek amacıyla, bu bölümde Türkiye İstatistik Kurumu’nun ve 

İstanbul Büyükşehir belediyesi’nin makro düzeydeki bazı verilerine yer verilmiştir.  

6.1. İstanbul’a Dair Özet Bilgiler 
Veri Adı Birim Değer 

Yüzölçümü (Göller Dahil-118  Km2-)  Km2 5.461 

Anadolu Yakası (%35) Km2 1.898   

Avrupa Yakası (%65)      Km2 3.563    

Nüfus   Kişi 13.854.740 

Erkek Nüfus Kişi 6.956.908   

Kadın Nüfus Kişi 6.897.832   

İstanbul’un Yıllık Nüfus Artış Oranı (2012) ‰   16,8 

Türkiye’nin Yıllık Nüfus Artış Oranı (2012) ‰ 12 

İstanbul’un Türkiye Nüfusuna Oranı   % 18,3  

İlçe Sayısı Adet 39 

Mahalle Sayısı Adet 782   

Köy Sayısı Adet 152   

Konut Sayısı Adet 2.291.228 

 

İSTANBUL’UN NÜFUS VE GÖÇ İSTATİSTİKLERİ* 

Dönem Toplam nüfus Aldığı göç Verdiği göç Net göç Net göç hızı (‰) 

2007-2008 12.697.164 374.868 348.193 26.675 2,1 

2008-2009 12.915.158 388.467 348.986 39.481 3,1 

2009-2010 13.255.685 439.515 336.932 102.583 7,8 

2010-2011 13.624.240 450.445 328.663 121.782 9,0 

2011-2012 13.854.740 384.535 354.074 30.461 2,2 

 
İSTANBUL'UN YILLIK NÜFUS ARTIŞI VE ARTIŞ HIZI (‰) * 

 2007-2008 2008-2009 
2009-
2010 

2010-2011 2011-2012 

Artış(Kişi) 123.328 217.994 340.527 368.555 230.500 

Artış (‰) 9,8 17,0 26,0 27,4 16,8 

 

ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ* 
  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

DOĞUM 209.945 213.110 211.874 224.469 

ÖLÜM 53.723 52.775 53.109 54.558 

* TUIK-2013 

6.2. Ulaşım 
Kentiçi Ulaşım Yolculuğu Oransal Dağılımı  

       Ulaşım Türü Bütündeki Payı   (%) 

Karayolu 81 

Raylı Sistemler 13,7 

Deniz Yolu 5,3 

 

Araç Sayısı 
Araç Çeşidi Adet Araç Çeşidi Adet 

Otomobil 2.116.830 Minibüs 62.847 

Otobüs 59.919 Kamyonet 585.222 

Kamyon 126.392 Motosiklet 220.731 

Özel Amaçlı Taşıtlar 6.475 Traktör 21.737 

Toplam Trafiğe Kayıtlı Araç 3.200.153 

TUİK-2013 Ağustos 



 

KONDA ARALIK’13                                     İSTANBUL                                                      50 

 

Yol Ağı Dağılımı  (2013)  
Karayolları Genel Durumu Uzunluk (Km) 

Toplam Yol Uzunluğu 26.882 

Ana Arter (İBB) 4.006 

Diğer Yollar(Tüm İlçelerin Yol Uzunlukları) 21.409 

TCK’ya Ait Yollar 1.467 

Raylı Sistemler Genel Durumu  

Mevcut Raylı Sistem  137,9 

İnşaat Aşamasındaki Raylı Sistemler 95,55 

İBB Raylı 28,75 

Ulaştırma Bakanlığı                    68,8 

 

Toplu Taşıma Bilgileri (2013) 
Veri Adı Adet 

Otobüs Sayısı 6.150 

İETT Otobüs Sayısı 3.059 

Özel Halk Otobüs Sayısı 2.153 

Otobüs AŞ. 938 

Gemi /Motor Sayısı 475 
Şehir Hatları 27 

İDO 55 

Deniz Motorları 393 

İskele Sayısı 114 

Şehir Hatları 49 

İDO 35 

Deniz Motorları 30 

 
 

İlçelerinin Toplam Cadde/Sokak /Bulvar 
Sayısı ve Yol Uzunluğu* 

İlçeler 
Sokak Sayısı 

(Adet) 
Cadde Sayısı 

(Adet) 
Bulvar Sayısı 

(Adet) 
Yol Sayısı 

(Adet) 
Yol Uzunluğu 

(km) 

    Avrupa Yakası İlçeleri Toplam 39279 4092 95 43466 13382 

Anadolu Yakası İlçeleri Toplam 24422 2308 47 26777 8027 

Toplam İlçeler 63701 6400 142 70243 21409 

* Yol uzunlukları, bölünmüş yollarda geliş-gidişin toplam uzunluğu şeklinde hesaplanmıştır. Plan yolları, yol sayılarına dahil 
edilmemiştir. 
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6.3. İlçelere Göre Nüfus, Alan, Su ve Gaz Abone Bilgileri 

İstanbul Avrupa Yakası 
       

Sıra  
No 

İLÇELER NÜFUS* 
ALAN* 
(Km2) 

SU ABONESİ** GAZ ABONESİ** 

Konut İş Yeri Konut Serbest 

  1 Arnavutköy 206.299 506,48  66.096 7.217 32.983 4.218 

     2 Avcılar 395.274 41,92  133.684 12.162 116.768 19.634 

  3 Bağcılar 749.024 22,40  215.876 30.492 190.860 32.205 

  4 Bahçelievler 600.162 16,57  193.995 23.566 190.311 35.244 

  5 Bakırköy 221.336 29,65  89.992 11.848 91.203 41.518 

  6 Başakşehir 316.176 104,48  104.850 13.947 75.751 33.279 

  7 Bayrampaşa 269.774 9,54  90.701 20.147 82.775 20.160 

  8 Beşiktaş 186.067 18,04  87.340 12.357 90.076 47.437 

  9 Beylikdüzü 229.115 37,74  91.189 7.786 92.996 15.704 

10 Beyoğlu 246.152 8,96 89.704 25.574 68.054 35.105 

11   Büyükçekmece 201.077 157,68 97.600 6.784 91.785 13.285 

12 Çatalca 63.467 1.040,42 28.832 3.018 154 9 

13 Esenler 458.694 18,51  130.762 14.639 116.162 14.928 

14 Esenyurt 553.369 43,12  219.341 15.628 176.808 32.999 

15 Eyüp 356.512 228,14  125.157 12.091 109.439 14.585 

16 Fatih 428.857 15,93  159.249 54.625 133.456 59.971 

17   Gaziosmanpaşa 488.258 11,67  153.468 15.389 137.137 12.529 

18 Güngören 307.573 7,17  95.114 18.935 94.600 18.024 

19 Kağıthane 421.356 14,83  147.628 23.201 126.169 21.645 

20   Küçükçekmece 721.911 37,51  244.171 21.117 217.812 31.881 

21 Sarıyer 289.959 151,26  104.873 6.747 104.471 23.776 

22 Silivri 150.183 869,51  80.689 5.864 53.019 14.285 

23 Sultangazi 492.212 36,24  143.162 16.578 127.186 10.951 

24 Şişli 318.217 34,98  141.450 33.145 133.869 75.424 

25 Zeytinburnu 292.407 11,31  87.480 21.216 78.844 21.096 

TOPLAM     8.963.431 3.474,06 
 3.122.403 434.073  2.732.688 649.892 

3.556.476 3.382.580 

* Mayıs 2013 itibari ile nüfus,alan bilgileridir. 

**2013 Kasım sonu itibari ile abone bilgileridir. 

İstanbul Anadolu Yakası 
Sıra 
No 

İLÇELER NÜFUS* 
ALAN* 
(Km2) 

SU ABONESİ** GAZ ABONESİ** 

Konut İş Yeri Konut Serbest 

1 Adalar 14.552  11,05 15.671 817 5.895 968 

2 Ataşehir 395.758  25,87 152.029 21.811 134.006 32.266 

3 Beykoz 246.352  310,36 82.355 6.785 78.756 11.913 

4 Çekmeköy 193.182  148,02 71.709 6.192 70.045 10.142 

5 Kadıköy 521.005  25,07 226.559 32.932 235.508 43.170 

6 Kartal 443.293  38,54 161.494 15.976 152.536 24.106 

7 Maltepe 460.955  53,06 172.089 15.417 164.231 29.358 

8 Pendik 625.797  180,20 215.306 19.466 231.748 35.024 

9 Sancaktepe 278.998  61,87 98.404 8.529 82.086 12.640 

10 Sultanbeyli 302.388  28,86 79.858 7.688 57.529 6.864 

11 Şile 30.218  781,73 24.654 1.809 12.694 2.155 

12 Tuzla 197.657  123,86 72.162 9.933 69.961 28.762 

13 Ümraniye 645.238  45,30 226.135 31.959 210.121 40.496 

14 Üsküdar 535.916  35,34 196.869 17.272 192.742 40.228 

TOPLAM 4.891.309  1.869,13 
1.795.294 196.586 1.697.858 318.092 

1.991.880 2.015.950 
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* Mayıs 2013 itibari ile nüfus,alan bilgileridir. 

**2013 Kasım sonu itibari ile abone bilgileridir. 

İstanbul İli Nüfus, Alan, Su ve Gaz Abone Bilgileri 

İSTANBUL NÜFUS 
ALAN 
(Km2) 

SU ABONESİ** GAZ ABONESİ** 

Konut İş Yeri Konut Serbest 

Anadolu Yakası 4.891.309 1.869,13  1.795.294 196.586 1.697.858 318.092 

Avrupa Yakası 8.963.431  3.474,0   3.122.403 434.073 2.732.688 649.892 

TOPLAM 13.854.740 5.343,19* 
4.917.697 630.659 4.430.546  967.984 

5.548.356 5.398.530 
 
*Avrupa Yakası göl alanı(88,65 Km2)ve Anadolu Yakası göl alanı (28,99Km2)dahil İstanbul İli toplam alanı 5461 km2 dir. 

**2013 Kasım sonu itibari ile abone bilgileridir. 

6.4. Ekonomi 

“GSYİH’NIN %23’ü; 
 ULUSAL SANAYİ ÜRETİMİNİN % 37’Si 
ULUSAL HİZMET ÜRETİMİNİN %63’ü 

 ULUSAL VERGİ GELİRLERİNİN % 44’ü İSTANBULDAN 
SAĞLANIYOR” 

 
“TÜRKİYE’DE  

İTHALATIN %54’ü,  
İHRACATIN % 47’si İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞİYOR.” 

 
İhracat ve ithalat *  

Veri Adı 
İhracat  (Milyon $ ) İthalat ( Milyon $ ) 

2012 2013 (Ekim) 2012 2013 (Ekim) 

Türkiye 152.489 124.529 236.545 207.104 

İstanbul 76.640 58.473 119.603 112.134 

İstanbul/Türkiye %50 %47 %51 % 54 

* TUIK                                             
 

 2013 Yılı Kurum Bütçeleri 

Yerel Birim Bütçe Yatırım Yatırım/Bütçe 

İBB Konsolide   22.973.643.000  8.053.022.000 %35 

İlçeler 8.651.971.208 - - 

İl Özel İdaresi 460.000.000 318.318.195 %69 
 

İŞ GÜCÜ 

Veri Adı Birim 2010 2011 2012 

15≥ Yaş Nüfus             (Bin Kişi) 9.633 9.773 9.914 

İşgücü                        (Bin Kişi) 4.604 4.773 5.063 

İstihdam                     (Bin Kişi) 3.947 4.211 4.493 

İşsiz                            (Bin Kişi) 658 562 570 

İşgücüne Dahil  Olmayan Nüfus                                                            (Bin Kişi) 5.029 5.000 4.851 

İşgücüne Katılma Oranı     (%) 47,8 48.8 51,1 

İstihdam Oranı                   (%) 41,0 43.1 45,3 

İşsizlik Oranı                    (%) 14,3 11.8 11,3 
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İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı                    (2012)  

Tarım Sanayi Hizmetler Toplam 

Bin Kişi (%) Bin Kişi (%) Bin Kişi (%) Bin Kişi 

26 0,6 1.649 36,7 2.818 62,7 4.493 

  

6.5. Sağlık, Çevre, Enerji, Tarım 

SAĞLIK                                                                 2013 Yılı 

Veri Adı Birim Değer 

Hastane Sayısı Adet 226  

Hasta Yatağı Sayısı Adet 31.733  

Hekim Sayısı Kişi 30.926 
 

ÇEVRE  
     2013 Yılı 

 
ENERJİ 
Tüketilen Enerji  *    

 
Veri adı 

Yıllık Günlük 
Kişi Başı Tüketim 

Yıllık Günlük 

Tüketilen Elektrik (2011 yılı) 
32.672.285 ( MWh) 89.513  (MWh) 

2.398 
(kwh) 

6.57 
(kwh) 

Tüketilen Gaz  (m3)  5.371.000.000 14.715.000 300 0,82 

Şehre Verilen İçme suyu (m3)* 870.551.280 2.385.072 62.8 0,16 

*   2012 Yılı 

 
TARIM 
İstanbul’un Tarım Alanları * 

Ekilen 
Alan 

( Dekar) 

Sebze 
Bahçeleri 

Alanı 

( Dekar) 

Meyve-
Baharat 
Bitkileri 

Alanı 

( Dekar) 

Nadas 

(Dekar) 

Süs 
Bitkileri 

Alanı 
(Dekar) 

Toplam 
Alan 

( Dekar) 

646.443 37.111 27.442 4.976 595 716.567 
 *  TUİK-  2012 

 

 

  

Veri Adı Birim Değer 

Ormanlık alan Km2 2.424 

Toplam Yeşil Alan m2 80.024.330 

Kişi Başı Aktif Yeşil Alan 
(Dünya Standardı 7 m2) 

m2 6,26 

Toplanan çöp miktarı Ton/gün 16.000 
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6.6. Eğitim 

 
Örgün Eğitim      

Kademe Adı Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı 
Öğrenci/ 

Öğretmen 

Okul öncesi    2.626 141.795 9.661 15 

İlkokul 1.556 946.173 38.008 25 

Ortaokul 1.537 963.787 34.901 28 

Ortaöğretim  624 542.183 19.797 27 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim  693 403.609 18.547 22 

Örgün Eğitim Toplamı 7.036 2.997.547 120.922 25 

TUİK (2012-2013) 
 

Yaygın Eğitim  

Veri Adı Kurum Sayısı Kursiyer Sayısı Öğretmen Sayısı 

Yaygın eğitim (Resmi) 81 485.060 987 

Yaygın eğitim (Özel)* 2.256 663.962 21.517 

Yaygın Eğitim Toplamı 2.337 1.149.022 22.504 
* Dershane,Etüd Eğitim Merkezi,Muhtelif Kurs,Uzaktan Eğitim Dershanesi vb. 

MEB İstatistikleri- (2011-2012) 

 

Yüksek Öğretim                                                       2013 Yılı 
Devlet Üniversitesi Adet 9 

Vakıf üniversitesi Adet 40 

Toplam Üniversite Adet 49 

 

 

6.7. Turizm 

 
Türkiye ve İstanbul’a Gelen Yabancı Ziyaretçi  

Veri Adı 2011 2012 
2013 
Ekim 

Türkiye (Kişi)*   31.456.078 31.782.832     31.757.624 

İstanbul (Kişi)*   8.057.879   9.381.670      8.949.790 

*  Hava yolu,deniz yolu,hudut kapılarından giriş yapan.  
 

 
2013 yılı Ocak-Ekim itibariyle İstanbul’a gelen yabancıların toplamdaki yüzdeleri : 

Almanlar           % 11,5    
Ruslar                %   5,4 
İranlılar              %   3,6  
Fransızlar          %   4,6 
İngilizler             %   4,5  
Amerikalılar       %   4,9 
İtalyanlar           %   4,2 
Hollandalılar        %   2,7 
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Libyalılar             %   2,4 
Ukraynalılar       %   2,3 
S.Arabistanlılar          %   2,3  
Azerbeycanlılar           %   2.2 
Iraklılar               %   2,3 
İspanyollar                   %  2,0 
İsveçliler                       % 1,6 
Diğer ülkeler    %  43,6 

 
                                                                                                2013 Yılı 

Türü Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri 

Yeri 
Avrupa 368 33.495 70.389 

Asya 81 4.895 9.726 

Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri 

Yeri  İstanbul 770 23.588 70.000 

TOPLAM 1.219 61.978 150.115 

 

“KONAKLAMA TESİSLERİ 150.115 YATAKLA HİZMET VERİYOR.” 
 
 
İstanbul’daki Hava Alanları Bilgileri 

Hava Alanı 
Kapasite 
Kişi/Yıl 

Toplam Yolcu Trafiği 
(İç-Dış Hat) 

2012 Yılı 

    Toplam Uçuş Trafiği 
(İç-Dış Hat) 

2012 Yılı 

Yıllık Günlük Yıllık Günlük 

Sabiha Gökçen  25.000.000 14.686.052 40.236 126.043 345 

İstanbul Atatürk  38.000.000 45.091.962 123.540 364.322 998 

Toplam 63.000.000 59.778.014 163.776 490.365 1.343 

  
Kültürel Mekanlar 

Veri Adı Adet 

Müze Sayısı 74 

Tiyatro Salonu Sayısı 147 

Sinema Salonu Sayısı 647 

Saray Sayısı 28 

Medrese Sayısı 90 

Cami(Tarihsel Değere Sahip) 517 

Kilise(Tarihsel Değere Sahip) 164 

Sinagog(Tarihsel Değere Sahip) 19 
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7. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 

7.1. Araştırmanın Genel Tanımı 

Bu raporun dayanağı olan araştırma, KONDA Barometresi aboneleri için, KONDA Araştırma 

ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmanın saha çalışması 7-8 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, 

İstanbul’daki 18 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki 

siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini yansıtmaktadır. 

 
Araştırma, İstanbul’un 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin 

tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve izlemek için tasarlanmış ve 

uygulanmıştır.  

 

Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 2, yüzde 99 güven 

aralığında yüzde +/- 2,6’dır. 

7.2. Örneklem 

 
Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin 

nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 12 Haziran 2011 genel seçimlerinin 

mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak hazırlanmıştır.  

 

Araştırma kapsamında İstanbul iline dahil 36 ilçeye bağlı 151 mahallede 2274 kişiyle 

hanelerinde yüz yüze görüşülmüştür. 

 

Gidilen il 1 

Gidilen ilçe 36 

Gidilen mahalle/köy 151 

Görüşülen denek 2 

 

Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır. 

 

 

Yaş grubu Kadın Erkek 

18-28 yaş 3 denek 3 denek 

29-44 yaş 3 denek 3 denek 

44 yaş ve üstü 3 denek 3 denek 
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8. TÜM CEVAP DAĞILIMLARI 

8.1. Deneklerin Profili 

 

Cinsiyet Yüzde 

Kadın 51 

Erkek 49 

Toplam 100,0 

 

Yaş Yüzde 

18 - 28 yaş 25 

29 - 43 yaş 36 

44+ yaş 39 

Toplam 100,0 

 

Eğitim durumu Yüzde 

Lise altı 40 

Lise 15 

Üniversite 45 

Toplam 100,0 

 

Baba eğitim durumu Yüzde 

Lise altı 84 

Lise 11 

Üniversite 6 

Toplam 100,0 

 

 

Hane kişi sayısı Yüzde 

1 - 2 kişi 18,2 

3 - 5 kişi 67,5 

6 - 8 kişi 11,3 

9+ kişi 3,0 

Toplam 100,0 
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Doğum yeri Yüzde 

İstanbul 31,5 

Batı Marmara 3,3 

Ege 2,1 

Doğu Marmara 3,0 

Batı Anadolu 2,8 

Akdeniz 3,8 

Orta Anadolu 7,3 

Batı Karadeniz 12,9 

Doğu Karadeniz 9,6 

Kuzeydoğu Anadolu 8,2 

Ortadoğu Anadolu 6,3 

Güneydoğu Anadolu 6,0 

Yurtdışı 3,2 

Toplam 100,0 

 

 

Baba doğum yeri Yüzde 

İstanbul 10,6 

Batı Marmara 4,2 

Ege 2,0 

Doğu Marmara 3,7 

Batı Anadolu 2,7 

Akdeniz 3,7 

Orta Anadolu 9,4 

Batı Karadeniz 17,8 

Doğu Karadeniz 14,8 

Kuzeydoğu Anadolu 11,0 

Ortadoğu Anadolu 7,7 

Güneydoğu Anadolu 7,4 

Yurtdışı 5,2 

Toplam 100,0 
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Çalışma durumu Yüzde 

Devlet memuru 3,5 

Özel sektör 11,1 

İşçi 6,8 

Küçük esnaf 6,5 

Sanayici / İşadamı 1,2 

Serbest meslek 2,7 

Çiftçi, ziraatçi, hayvancı ,5 

Çalışıyor, diğer 8,4 

Emekli 15,4 

Ev kadını 31,0 

Öğrenci 6,4 

İşsiz, iş arıyor 4,8 

Çalışamaz halde 1,6 

Toplam 100,0 

 

Hayat tarzı kümesi Yüzde 

Modern 31,8 

Geleneksel muhafazakâr 38,6 

Dindar muhafazakâr 29,6 

Toplam 100,0 

 

Örtünme durumu  Yüzde 

Örtmüyor 34,6 

Başörtüsü 38,5 

Türban 13,0 

Çarşaf, peçe 1,3 

Bekar erkek 12,7 

Toplam 100,0 

 

Din/Mezhep Yüzde 

Sünni Müslüman 90,6 

Alevi Müslüman 7,3 

Diğer  2,2 

Toplam 100,0 
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Etnik köken Yüzde 

Türk 83,8 

Kürt 9,9 

Zaza ,8 

Arap 1,1 

Diğer 4,4 

Toplam 100,0 

 

Dindarlık  Yüzde 

İnançsız 2,9 

İnançlı 25,5 

Dindar 56,6 

Sofu 15,0 

Toplam 100,0 

 

Aylık hane geliri Yüzde 

300 TL ve altı 2,3 

301 - 700 TL arası 2,1 

701 - 1200 TL arası 23,8 

1201 - 2000 TL arası 35,7 

2001 - 3000 TL arası 20,8 

3001 TL ve üstü 15,3 

Toplam 100,0 

 

Otomobil sahipliği Yüzde 

Var 36,4 

Yok 63,6 

Toplam 100,0 
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Ekonomik sınıflar Yüzde 

Alt gelir 9,4 

Alt orta sınıf 42,6 

Yeni orta sınıf 14,9 

Üst gelir 33,1 

Toplam 100,0 

 
 

Oturulan evin tipi Yüzde 

Geleneksel ev 7,2 

Varoş 3,6 

Apartman 82,0 

Lüks konut 7,3 

Toplam 100,0 

 

Haberleri seyretmek için en fazla hangi TV kanalını tercih ediyorsunuz?  Yüzde 

Atv 15,1 

Cnn türk 3,0 

Fox tv 7,3 

Habertürk 3,5 

Halk tv 5,7 

Kanal 7 5,6 

Kanal D 17,5 

Kanalturk 1,4 

Ntv 5,1 

Roj tv 7,6 

Samanyolu 4,0 

Show tv 6,3 

Star 9,9 

TRT 2,2 

Ulusal Kanal ,3 

Yerel kanallar 5,4 

Diğer kanallar 15,1 

Toplam 100,0 
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8.2. İstanbul’da Yerleşiklik 

Kaç yıldır İstanbul’da yaşıyorsunuz? Yüzde 

1 - 2 yıldır 3,6 

3 - 5 yıldır 3,9 

6 - 10 yıldır 9,0 

11 - 20 yıldır 23,2 

21 - 30 yıldır 24,0 

30 yıldan fazla 36,3 

Toplam 100,0 

 

Birisi “Nerelisiniz?” diye sorduğunda ne cevap veriyorsunuz? Yüzde 

İstanbul 21,0 

Batı Marmara 3,8 

Ege 2,0 

Doğu Marmara 3,3 

Batı Anadolu 2,5 

Akdeniz 3,9 

Orta Anadolu 8,6 

Batı Karadeniz 15,3 

Doğu Karadeniz 13,2 

Kuzeydoğu Anadolu 10,2 

Ortadoğu Anadolu 6,8 

Güneydoğu Anadolu 6,8 

Yurtdışı 2,7 

Toplam 100,0 

 

İstanbul’a neden gelmiştiniz? Yüzde 

İş, ekonomik 41,2 

Eğitim 5,3 

Aile 20,7 

Diğer 6,5 

Zaten burada doğdum. 26,3 

Toplam 100,0 
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8.3. İstanbul’dan Memnuniyet 

İstanbul’da yaşamaktan memnun mu? Yüzde 

Hiç memnun değil 7,4 

Memnun değil 17,5 

Farketmiyor 12,7 

Memnun 52,7 

Çok memnun 9,8 

Toplam 100,0 

 

 

İBB Başkanı Kadir Topbaş’tan memnun mu? Yüzde 

Hiç memnun değil 8,0 

Memnun değil 11,9 

Farketmiyor 15,8 

Memnun 50,9 

Çok memnun 13,4 

Toplam 100,0 

 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun mu? Yüzde 

Hiç memnun değil 7,0 

Memnun değil 12,5 

Farketmiyor 12,7 

Memnun 55,3 

Çok memnun 12,6 

Toplam 100,0 

 

 

Beş yıl sonra İstanbul sizin için daha iyi bir yer olacak mı? Yüzde 

Kesinlikle yanlış 7,0 

Yanlış 17,6 

Ne doğru ne yanlış 24,2 

Doğru 40,4 

Kesinlikle doğru 10,8 

Toplam 100,0 
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8.4. Geçinme 

Şu anda oturduğunuz bu ev size veya aile fertlerinden birine mi ait? 

İstanbul’da bu oturduğunuzun dışında eviniz var mı? 
Yüzde 

Kiracıyız ve başka evimiz yok. 32,2 

Kiracıyız ama İstanbul’da başka evimiz var. 3,4 

Bu ev bizim ve başka evimiz yok. 54,2 

Bu ev bizim ve başka evimiz var. 10,3 

Toplam 100,0 

 

Aylık kiranız ne kadar? Yüzde 

0- 300 TL 5,4 

301-500 TL 16,0 

501-700 TL 24,5 

701- 1000 TL 32,9 

1001 ve üzeri 21,2 

Toplam 100,0 

 

Aylık ulaşım masrafı Yüzde 

0-50 TL 27,6 

51-100 TL 26,2 

101-150 TL 12,0 

151- 200 TL 13,3 

201-400 TL 12,0 

401 TL ve üzeri 8,9 

Toplam 100,0 

 

Bu hanede kaç kişi çalışıyor? Yüzde 

1 kişi 51,5 

2 kişi 31,7 

3+ kişi 16,8 

Toplam 100,0 

 

Geçen ay geçinebildiniz mi? Yüzde 

Evet, çok şükür, kenara para da koyabildim. 24,9 

Eh, kıt kanaat geçinebildim. 52,4 

Aslında pek geçinemedim. 8,5 
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Hayır, bazı ödemeleri yapamadım / borca girdim. 14,2 

Toplam 100,0 

 

8.5. İstanbul’u yaşamak 

İstanbul'da gezilen yerler Yüzde 

Adalar 59,4 

Eyüp Sultan 85,7 

Boğaz 78,4 

Fetih müzesi 25,7 

Taksim Meydanı 75,0 

Topkapı Sarayı 69,1 

Dolmabahçe Sarayı 57,5 

Sultanahmet Camii 82,8 

 

 

Ulaşım Yüzde 

0 saat / hiç 23,5 

1-2 saat 15,7 

3-5 saat 21,3 

6-10 saat 19,8 

11- 20 saat 15,4 

20+ saat 4,3 

Toplam 100,0 

 

 

Komşu, eş dost, arkadaşlarla vakit geçirmek Yüzde 

0 saat / hiç 22,8 

1-2 saat 13,1 

3-5 saat 24,4 

6-10 saat 24,3 

11- 20 saat 10,9 

20+ saat 4,5 

Toplam 100,0 

 

Eğlence ve kültür Yüzde 
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0 saat / hiç 64,6 

1-2 saat 16,2 

3-5 saat 11,8 

6-10 saat 5,2 

11- 20 saat 1,5 

20+ saat ,7 

Toplam 100,0 

 

Yürümek Yüzde 

0 saat / hiç 33,8 

1-2 saat 19,7 

3-5 saat 25,4 

6-10 saat 15,4 

11- 20 saat 4,5 

20+ saat 1,1 

Toplam 100,0 

 

Parklar, yeşil alanlar, piknik alanları Yüzde 

0 saat / hiç 55,8 

1-2 saat 17,5 

3-5 saat 16,3 

6-10 saat 8,1 

11- 20 saat 1,7 

20+ saat ,5 

Toplam 100,0 

 

AVM’ler Yüzde 

0 saat / hiç 48,1 

1-2 saat 23,5 

3-5 saat 19,8 

6-10 saat 6,0 

11- 20 saat 2,0 

20+ saat ,6 

Toplam 100,0 

 



 

KONDA ARALIK’13                                     İSTANBUL                                                      68 

Spor mekanları Yüzde 

0 saat / hiç 80,1 

1-2 saat 9,5 

3-5 saat 7,0 

6-10 saat 2,5 

11- 20 saat ,6 

20+ saat ,3 

Toplam 100,0 

 

Belediyelerin kültür merkezleri Yüzde 

0 saat / hiç 85,2 

1-2 saat 7,4 

3-5 saat 5,3 

6-10 saat 1,8 

11- 20 saat ,3 

Toplam 100,0 

 

Yaşadığınız ilçenin dışında ne sıklıkta zaman geçiriyorsunuz? Yüzde 

Hiçbir zaman 11,0 

Nadiren 34,6 

Bazen 24,3 

Sık sık 18,9 

Her zaman 11,2 

Toplam 100,0 

 

 

Düzenli olarak kullanılan ulaşım araçları Yüzde 

Otobüs 61,8 

Metro 33,4 

Metrobüs 34,4 

Minibüs 37,9 

Kendi otomobili 23,3 

Taksi 7,4 

Vapur / feribot 12,5 

Marmaray 3,8 

Tramvay 18,3 

Banliyö treni 1,2 
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Bisiklet 1,0 

Otobüs ,8 

 

Şu sayacağım kararlardan hangilerine katılmak istiyorsunuz? Yüzde 

Mahallemde cami, park vs. yapılması kararına 59,3 

Mahallenin yönetimi 35,1 

Gezi Parkı’na AVM yapılması gibi kararlara 26,1 

Kentsel dönüşüm projeleri 51,3 

İstanbul’un genel yönetimi 35,1 

8.6. Kentsel Dönüşüm 

Kentsel dönüşüm konusunda yeterince bilginiz olduğunu düşünüyor 

musunuz? 
Yüzde 

Evet 29,8 

Kısmen 37,9 

Hayır 32,3 

Toplam 100,0 

 

Sizin mahallenizde kentsel dönüşüm projelerine tabi olan alanlar var 

mı? 
Yüzde 

Evet 42,3 

Hayır 57,7 

Toplam 100,0 

 

Siz kentsel dönüşüm projelerini destekliyor musunuz? Yüzde 

Evet 77,8 

Hayır 22,2 

Toplam 100,0 
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