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İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde
İstanbul İstatistik Ofisi olarak İstanbul halkının
ev içi gündeminden duygudurum seviyelerine, 
ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar 
birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tuttuğumuz 
araştırma serisinin dördüncüsü olan Ocak ayı 
raporu çıktı. 

“İstanbul Barometresi”nin Ocak ayı raporu, 
25 Ocak 2021 – 8 Şubat 2021 tarihleri arasında 741 
İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşerek 
hazırlandı.

İstanbul Barometresi ile her ay aynı temada sorular 
ile yapılan periyodik anketler sayesinde 
İstanbullunun sıcak gündem konularına dair 
düşünceleri, belediye hizmetlerine karşı farkındalığı 
ve tutumu analiz ediliyor.

01



Katılımcıların %33,8’i yurt çapında 
aşamalı olarak COVID-19 
aşılamasının başlamasının, 
%30,6’sı COVID-19’un seyrinin, 
%17,1’i Boğaziçi Üniversitesi rektör 
değişiminin Ocak ayı gündemi 
olduğunu belirtti.

Katılımcıların %39,6’sı
İstanbul’daki baraj sularının 
kritik seviyeye inmesinin, 
%19,5’i COVID-19’un, %16’sı İstanbulkart’a 
15 Ocak’tan itibaren HES kodu 
zorunluluğunun İstanbul’un Ocak ayı 
gündemi olduğunu belirtti.

Katılımcılara Ocak ayında evde en çok 
ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların 
%39,3’ü ekonomik sorunların, %30,8’i 
COVID-19’un, %5,9’u ise barajlardaki su ve 
kuraklık sorununun Ocak ayında ev içinde 
en çok konuşulan konu olduğunu belirtti.

İstanbul’un gündemi
İstanbul barajlarındaki 
kritik su seviyesi ve
COVID-19 oldu.

Türkiye’nin gündemi
Aşı çalışmaları ve 
COVID-19 
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Ev İçi Gündem
Ekonomik sorunlar ve COVID-19
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Türkiye’nin ekonomik durumu
İstanbulluların %50,8’i Türkiye ekonomisinin 
kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti.

Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı 

geçen aya göre artarak %50,8 oldu.

Türkiye ekonomisinin yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı

Aralık ayına göre azalarak %24 oldu. 

Türkiye ekonomisinin seyrinin değişmeyeceğini söyleyenlerin oranı ise %25,2 oldu.

18-34 yaş arası katılımcıların %45,4’ü Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini 
düşünürken bu oran 60 yaş ve üzeri katılımcılarda %59’dur.

Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı 

Kasım ve Aralık ayına göre azalarak %47,7 oldu.

Kendi ekonomisinin yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı

Aralık ayına göre azalarak %20,2 oldu. 

Kendi ekonomisinin seyrinin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı 

Aralık ayına göre artarak %32,1 oldu.

18-34 yaş arası katılımcıların %43,3’ü kendi ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken 
bu oran 60 yaş ve üzeri katılımcılarda %54,2’dir.

İstanbulluların ekonomik durumu
Katılımcıların %47,7’si kendi ekonomisinin 
yakın dönemde kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti. 
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Geçinecek kadar para kazanamadığını 
belirtenlerin oranı Aralık ayına göre artarak %57,1 oldu.

Katılımcıların %45,3’ü Ocak ayında borç aldı.

Katılımcıların %57,1’i 
Ocak ayında geçinecek 
kadar para kazanamadığını 
belirtirken, 

Ocak ayında 
katılımcıların 

%48,7’si 
borç vermediğini ve 
almadığını,

%45,3’ü 
borç aldığını,

%3,8’i 
borç verdiğini,

%2,2’si 
hem borç verip 
hem borç aldığını 
belirtti. 

%39,8’i geçinecek kadar 
para kazanabildiğini 
belirtti.

Katılımcıların sadece 

%3,1’i bu ay birikim 
yapabildiğini ifade etti.

Aralık ayı ile karşılaştırıldığında borç alma ve verme oranlarında azalma olduğu görüldü.



Kredi kartı kullandığını belirten 
katılımcıların %31’i kredi kartı borcunun 
tamamını ödeyebildiğini, %42,9’u ise 
asgari tutarı ödediğini belirtti. 

Katılımcıların %18,7’si hiç ödeyemediğini, 
%5,3’ü asgari-tamamı arasında bir tutar 
ödediğini, %2,1’i ise asgariden az tutar 
ödediğini belirtti. 

Ekim, Kasım ve Aralık ayları ile 
karşılaştırıldığında kredi kartı borcunun 
tamamını ödeyenlerin oranında düşüş 
olduğu görülmektedir.

Katılımcıların %52,2’si çalıştığını, 
%81’i ise hanede gelir getiren biri 
olduğunu belirtti. Çalışanların 
%72’si işinden memnun 
olduğunu, %16’sı memnun 
olmadığını belirtirken, %12’si ise 
işinden ne memnun ne memnun 
olmadığını belirtmiştir. 

Katılımcıların %23,7’si işten 
çıkarılma korkusu duyduğunu, 
%7,8’i kısmen böyle bir korkuya 
sahip olduğunu belirtirken, 
%68,5’i işten çıkarılma korkusu 
duymadığını belirtti.
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Katılımcıların %42,9’u 
kredi kartı borcunun 
asgari tutarını 
ödediğini belirtti.

Katılımcıların %23,7’si 
işten çıkarılma korkusu 
duyduğunu belirtti.



Katılımcılara Ocak ayındaki duygu halleri 
sorulduğunda stres ve kaygı seviyesinin Aralık 
ayındaki oranlarla aynı oranda olduğu görüldü.

Ocak ayında İstanbulluların stres seviyesi 7,5,

kaygı seviyesi 7,2 olarak ölçüldü.    

İş arayan kişilerin %58,3’ü
yakın dönemde iş bulamayacağına 
inandığını belirtti.

Ocak ayında İstanbullunun 
stres seviyesi 7,5 olarak ölçüldü.
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Kadınların 
stres seviyesi 

8 iken,

erkeklerin 
stres seviyesi 

7,1 bulundu. 

Çalışmayan 
katılımcıların 

%31,2’si ev işleriyle 
uğraştığını, 

%22,9’u 
emekli olduğunu,

%17,5’i iş arayıp 
bulamadığını belirtti.

İş arayıp 
bulamayan grubun 

%58,3’ü 
yakın zamanda iş bulacağına 
inanmadığını belirtti.



Katılımcıların Ocak ayındaki 
yaşam memnuniyeti seviyesi 
geçen aya göre azalarak 
4,4 olarak belirlenirken 
mutluluk ve huzur 
seviyesinde de bir önceki 
aya göre azalma görüldü.

Katılımcıların %35’i Ocak ayında 
yüksek sesli bir tartışmaya girdiğini 
belirtti. Tartışmaların %54,9’unun 
aile ortamında gerçekleştiği 
belirtildi. 

Ekim, Kasım ve Aralık ayları ile 
karşılaştırıldığında Ocak ayında 
aile ortamında tartışma oranının 
arttığı görüldü.

İstanbulluların 
yaşam memnuniyeti 
Aralık ayına göre 
azalarak 4,4 oldu.

Tartışmaların %54,9’u 
aile ortamında 
gerçekleşti.
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Ocak ayında katılımcıların %27,2’si düzenli spor yaptığını 
belirtirken, düzenli spor yapanların %76,5’i tempolu 
yürüdüğünü, %12,5’i koşu sporu yaptığını, %13’ü ise 
fitness yaptığını belirtti. Geçen ay ile karşılaştırıldığında 
tempolu yürüyüş yapanların oranında artış görüldü.

Katılımcılara yöneltilen “Sizce 
İstanbul’un en önemli sorunu nedir?” 
sorusuna %46,1’i olası İstanbul depremi, 
%46’sı ekonomik sorunlar, %38,5’i ulaşım 
yanıtını verdi. Bu üç sorunu göçmen ve 
mülteciler ve kentsel dönüşüm takip etti. 

İstanbul’un 3 sorunu
olası İstanbul depremi,
ekonomik sorunlar, ulaşım

Aralık ayına göre 
yürüyüş yapanların 
oranı arttı.
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Katılımcılara İstanbul Halk Ekmek’in 
kentin işlek noktalarında mobil 
araçlarla ekmek satışı uygulamasını 
duyup duymadığı soruldu. 
Katılımcıların %69,6’sı duyduğunu 
belirtti. 

Yapılan hizmet anlatılarak 
destekleyip desteklemedikleri 
sorulduğunda katılımcıların %85,8’i 
desteklediğini, %7,4’ü 
desteklemediğini, %6,8’i ise kararsız 
olduğunu belirtti.

Katılımcıların %53,1’i İstanbulkart ile 
toplu ulaşıma ek olarak alışveriş de 
yapılabildiğini duyduğunu belirtti.

Katılımcıların %96’sı COVID-19 aşısı 
olmadığını belirtti. 

Katılımcıların %74,6’sı Sağlık Bakanlığının 
belirlediği risk gruplarına göre hangi aşı 
grubunda aşılanacağını bilmediğini,
 %48,7’si ise kendisine aşı sırasının 
ne zaman geleceğini bilmediğini belirtti. 

Katılımcıların %13,8’i ise 1 yılın ardından aşı 
olabileceğini düşündüğünü belirtti. 

Katılımcılara “Aşılanma sırası size 
geldiği zaman Sinovac aşısı olmak 
istiyor musunuz?” diye soruldu. 
Katılımcıların %44,3’ü olmak 
istediğini, %36,1’i olmak 
istemediğini, %19,6’sı ise kararsız 
olduğunu belirtti. 

Erkeklerin %51,3’ü, kadınların ise 
%35,7’si Sinovac aşısı olmak 
istediğini belirtti.

Halk Ekmek satışları 
katılımcıların %85,8’i 
tarafından desteklendi.

Katılımcıların %74,6’sı 
hangi aşı grubunda olduğunu 
bilmediğini belirtti.
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Metodoloji:

Bu araştırma kapsamında Bilgisayar Destekli 
Telefon Anketi (CATI) yöntemi kullanılarak 741 hane 
ile görüşülmüş olup eğitim, meslek ve gelir düzeyine 
bağlı olarak belirlenen 8 kategoriyi içeren 
sosyoekonomik statü (SES) düzeyinden üst 
(A+, A), üst-orta (B+, B), alt-orta (C+, C) ve alt 
(D ve E) statülerine göre değerlendirilme 
yapılmıştır. Araştırmanın İstanbul’u temsil etmesi 
amacıyla tesadüfi örnekleme yöntemlerinden 
tabakalı örnekleme kullanılmış olup; SES kriterine 
göre tabakalama yapılmıştır.

İstanbul Barometresi çalışmasına katılanların 
%6,5’i E, %27,5’i D, %29,2’si C, %11,4’ü C+, %10,7’si 
B, %5,5’i B+, %7’si A, %2,2’si ise A+ sosyoekonomik 
statüdeki mahallede ikamet etmekte olan 
kişilerden oluşmaktadır. Çalışmaya katılanların 
%55,9’unu erkek, %44,1’ini kadın katılımcılar 
oluşturmuştur. Katılımcıların %38,1’ini 18-34 yaş 
aralığındaki, %29,4’ünü 35-44 yaş aralığındaki, 
%24,3’ünü 45- 59 yaş aralığındaki kişiler, %8,2'sini 
ise 60 yaş ve üzeri kişiler meydana getirmektedir. 
Araştırmaya katılan katılımcıların %26,8’i ilkokul ve 
altı, %12,3’ü ortaokul, %22,9’u lise, %33,3’ü 
yüksekokul ve fakülte, %3,3’ü yüksek lisans, %1,4’ü 
doktora mezunu olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcıların %20,1’i 2.000 TL ve altı, %45,7’si 
2.001-4.000 TL arası, %19,3’ü 4.001-6.000 TL arası 
ve %14,9’u 6.001 TL ve üzeri aylık hane gelirine 
sahiptir.
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