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İstanbul İstatistik Ofisi olarak İstanbul halkının ev içi
gündeminden duygudurum seviyelerine, ekonomik
tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta
İstanbul’un nabzını tutacak yeni bir araştırma serisine
başlıyoruz. Yeni araştırma serimiz olan “İstanbul
Barometresi”nin Ekim ayı raporu 26 Ekim – 4 Kasım 2020
tarihleri arasında 622 İstanbul sakini ile telefon üzerinden
görüşerek hazırlandı. İstanbul Barometresi ile her ay aynı
temada sorular ile yapılacak periyodik anketler sayesinde
İstanbullunun sıcak gündem konularına dair düşünceleri,
belediye hizmetlerine karşı farkındalığı ve tutumu analiz
edilebilecek.

İSTANBUL BAROMETRESİ



oldu. Ekonomik sorunların içerisinde en çok dile getirilen

problemler sırasıyla; hayat pahalılığı, işsizlik ve dövizdeki artış

konularında oldu. Ev içerisindeki üçüncü gündemin ise eğitimle

alakalı olduğu görüldü. Eğitim başlığının altında okulların açılması,

online eğitime erişim ve çocukların geleceği gibi temel konular bu

ay İstanbullunun evinde en çok konuşulan konular arasında yer

aldı.

Ekim ayı İstanbul

Barometresinde katılımcılara

ev içindeki gündemlerini, bu ay

en çok üzerinde durdukları

konuyu açık uçlu yanıt

verebilecekleri şekilde soruldu.

Katılımcıların %45’i aile

içerisinde en çok konuşulan

konunun Koronavirüs olduğunu

belirtti. Koronavirüsün

ardından ikinci önemli gündem

ise %34,9 ile ekonomik sorunlar

İstanbullunun evdeki gündemi:

Koronavirüs ve ekonomik sorunlar

01



Katılımcıların %69,5’i İstanbul’un Ekim ayındaki en önemli

gündeminin Koronavirüs olduğunu belirtti. Katılımcıların %7,7’si

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının açılışını ikinci önemli

gündem konusu olduğunu belirtti.

Ekim ayında İstanbul’un en önemli gündemi
Koronavirüs oldu.

İstanbul'da Ekim Ayı gündemi:
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Katılımcıların %28,9’u Ekim ayında Türkiye’nin en önemli
gündeminin Azerbaycan - Ermenistan sorunu, %24,4’ü ise
döviz kurlarında yaşanan ani yükseliş olduğunu belirtti.
Türkiye’nin gündeminde üçüncü sırada ise Koronavirüs önemli
bir gündem konusu olarak görüldü.

Ekim ayında Türkiye’nin en önemli gündemi
ise Azerbaycan - Ermenistan sorunu,
dövizdeki yükseliş ve Koronavirüs oldu.

Türkiye'nin gündemi:
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Ankete katılan kişilere yöneltilen “Türkiye ekonomisinin yakın
dönemde ne yönde değişeceğini düşünmektesiniz?” sorusuna
katılımcıların %59,8’i “Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini
düşünüyorum” yanıtı verirken %19,7’si değişmeyeceğini
düşündüğünü, %20,5’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini
düşündüğünü belirtti.

Ankete katılan kişilere yöneltilen “Kendi ekonomik durumunuzun

yakın dönemde ne yönde değişeceğini düşünmektesiniz sorusuna

katılımcıların %54,6’sı “Ekonomik durumumun kötüleşeceğini

düşünüyorum” yanıtı verirken %30,4’ü değişmeyeceğini

düşündüğünü belirtirken %15’i kendi ekonomik durumunun

iyileşeceğini düşündüğünü belirtti.

Ankete katılanların %59,8’i Türkiye
ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor.

Katılımcıların %54,6’sı kendi ekonomik
durumunun kötüleşeceğini düşünüyor.
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Katılımcılara yöneltilen “Ekim ayını düşündüğünüzde geçinme

durumunuzu aşağıdakilerden hangisi nitelemektedir?” sorusuna

%50,8’i geçinecek kadar kazanamadığını, %41,6’sı geçinecek

kadar kazanabildiğini belirtirken sadece %7,6’sı tasarruf

edebildiğini belirtti. Tasarruf edebilenlerin en çok kullandıkları

yatırım aracı olarak ilk sırada altın, ikinci sırada ise döviz geldi.

Katılımcıların %50,8’i geçinecek kadar
kazanamadığını belirtti.
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Katılımcıların %39,1’i Ekim ayında borç aldığını belirtirken sadece

%9’u borç verdiğini belirtti. Katılımcılara yöneltilen “Ekim ayında

kredi kartı borcunuzun ne kadarını ödediniz?” sorusuna %35,1’i

“Kredi kartı kullanmıyorum” yanıtını verirken kredi kartı

kullananların %13,7’si kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini, %7,1’i

asgariden az bir tutar ödeyebildiğini, %33,5’i asgari tutarı

ödeyebildiğini, %6,6’sı asgarinin üzerinde bir tutar ödeyebildiğini

ve %39,1’i tamamını ödeyebildiğini belirtti.

Ekim ayında katılımcıların %39,1’i borç
aldığını belirtti.
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Katılımcılara birden fazla cevabın seçilebildiği “Ekim ayında satış

yerlerinin hangisinden alışveriş yaptınız?” sorusuna katılımcıların

%69,9’u indirim marketlerinden, %42,9’u semt pazarından, %31,8’i

küçük esnaftan, %25,8’i diğer marketlerden, %19’u online, %9,2’si

ise alışveriş merkezlerinden yaptığını belirtti.

Katılımcıların %69,9’u indirim
marketlerinden alışveriş yaptığını belirtti.
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Katılımcılara yöneltilen “Sizce İstanbul’un en önemli sorunu

nedir?” sorusuna %18,8’i yoksulluk yanıtını verirken %18,3 işsizlik,

%18,3’ü ulaşım, %11,9’u afetler/deprem, %6,9’u ayrımcılık, %5,8’i

kentsel dönüşüm yanıtını verdi.

İstanbul’un en önemli 3 sorunu: yoksulluk,
işsizlik ve ulaşım.
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Ankete katılan kişilerin %53’ü çalıştığını belirtirken çalışanların

%68,8’i işinden memnun, %10,8’i ne memnun ne memnun değil,

%20,4’ü ise işinden memnun olmadığını belirtti. Çalışan

katılımcılara yöneltilen bir diğer soru olan “İşten çıkarılma korkusu

duyuyor musunuz?” sorusuna ise %33,8’i “Evet, işten çıkarılma

korkusu duyuyorum” yanıtını verirken %66,2’si “Hayır, işten

çıkarılma korkusu duymuyorum” yanıtını verdi.

Çalışanların %33,8’i çalıştığı işten
çıkarılma korkusu yaşıyor.

İş arayan kişilerin %61,4’ü yakın dönemde
iş bulamayacağına inanıyor.

İş arayan kişilere yöneltilen “Yakın dönemde iş bulacağınıza

inanıyor musunuz?” sorusunu katılımcıların %61,4 iş bulacağına

inanmadığını belirtirken, %15,7’si kararsız olduğunu, %22,9’u ise iş

bulacağına inandığını belirtti.
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İstanbulluların stres seviyesi Ekim ayında
7,3 olarak belirlendi.
Katılımcılara Ekim ayındaki duygu halleri sorulduğunda stres

seviyesi 10 üzerinden 7,3 olarak belirlenirken kaygı seviyesi 6,3,

üzüntü seviyeleri ise 5,6 olarak belirlendi. Kadınların ortalama

stres seviyesi 7,8 iken erkeklerin 6,8 olduğu görüldü.

İstanbullular yaşam memnuniyetlerini 10
üzerinden 4,8 olarak puanlandırdı.

Katılımcılar yaşam memnuniyeti seviyelerini 10 üzerinden 4,8

olarak değerlendirilirken mutluluk seviyelerini 5,2, huzur

seviyelerini ise 5,7 olarak değerlendirdi. Kadınlar ortalama

mutluluk seviyelerini 10 üzerinden 5 olarak değerlendirirken

erkekler 5,4 olarak değerlendirdi.
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Katılımcıların %35,8’i Ekim ayında yüksek
sesli tartışmaya girdiğini belirtirken en çok
tartışmanın gerçekleştiği yer aile ortamı
oldu.

Katılımcılara yöneltilen “Ekim ayında kimseyle yüksek sesli

tartışmaya girdiniz mi?” sorusuna katılımcıların %35,8’i yüksek

sesli tartışmaya girdiğini belirtirken en çok tartışmanın

gerçekleştiği yer aile ortamı oldu. Tartışmanın en çok yaşandığı

bir diğer yer ise iş ortamı oldu.
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Katılımcıların %46,5’i mevcut taksicilik
hizmetinden memnun değil, %81,4'ü ise
İBB’nin yeni uygulamayı planladığı taksi
uygulamasını desteklediğini belirtti.

Katılımcıların %28,8’i mevcut taksicilik hizmetinden memnun

olduğunu ifade ederken %24,7’si ne memnunum ne değilim

yanıtını verdi. Katılımcıların %46,5’i ise mevcut taksicilik

uygulamasından memnun olmadığını belirtti. İBB tarafından

uygulamaya geçirilmesi planlanan taksi düzenlemesinden

katılımcıların %53,6’sı haberdar olmadığını belirtti.  Yeni

uygulanacak olan taksi düzenlemesine dair bilgi verilen

katılımcıların %81,4’ü İBB tarafından uygulamaya geçirilecek olan

uygulamayı destekleyeceklerini belirtirken %9,9’u

desteklemediğini, %8,7’si ise kararsız olduğunu belirtti.
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İstanbul'da Yeni Ticari Taksi Düzenlemesi



Katılımcılara İstanbul’un önemli noktalarından olan Taksim,

Salacak ve Bakırköy meydanlarında gerçekleştirilen meydan

düzenlemesi ve tasarım yarışmaları sorulduğunda, katılımcıların

%65,8’inin bilgi sahibi olmadığı tespit edildi. Yapılan yarışmalar

hakkında bilgi verilmesinin ardından katılımcıların %90,5’i İBB’nin

kentsel meydanları halk oylamasına sunmasını desteklediğini

ifade etti.

İstanbulluların %90,5’i kentsel
meydanların halk oylamasına sunulmasını
destekliyor.
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Kentsel Meydanların Oylamaya Sunulması



0-4 yaş arası çocuğu olan anneler toplu ulaşımdan ücretsiz

faydalanmasını sağlayan Anne Kart uygulamasına yönelik

sorularda katılımcıların %55,5’i uygulamayı duyduğunu belirtirken

%93,7’si uygulamayı desteklediğini ifade etti.

Katılımcıların %93,7’si Anne Kart
uygulamasını destekliyor.
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Toplu Ulaşımda Anne Kart Uygulaması



Ekim ayında medyada sıkça bahsedilen konulardan biri olan yol

kenarlarındaki dikey bahçelerin kaldırılması konusu katılımcılara

sorulduğunda katılımcıların %57,4’ünün konudan haberdar olduğu

görüldü. Katılımcıların %50,8’i dikey bahçelerin varlığını israf

olarak görürken %12,3’ü kararsız olduğunu, %36,9’u ise israf

olarak görmediğini belirtti. Bunun yanında katılımcıların %51,8’i

kaldırılmasını doğru bulduğunu ifade ederken %11,3’ü kararsız

olduğunu, %36,9’u ise kaldırılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Dikey bahçelerin yerine yapılmış olan konuşan duvarlar çalışması

ise katılımcıların %59,3’ü tarafından destek gördü. Konuşan

duvarlar çalışması dışında yapılabilecek uygulamalar için açık uçlu

bir soruyla katılımcıların fikirleri alındı. Alınan fikir doğrultusunda

katılımcıların tercihi az masrafı olan, sade çizimler oldu. Aynı

zamanda eski İstanbul’a dair fotoğraflar, doğa ve İstanbul

manzarası çizimleri de sıkça önerilenler arasında yer aldı. Çizim

dışında gelen önerilerde ise bilgilendirici billboardların yapılması,

duvarın düz bir renk boyanması, taş kaplanması gibi öneriler az

da olsa ifade etti.

İstanbulluların %50,8’i dikey bahçeleri bir
israf unsuru olarak görüyor.
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Yol Kenarlarındaki Dikey Bahçelerin Kaldırılması



Bu araştırma kapsamında Bilgisayar Destekli Telefon Anketi
(CATI) yöntemi kullanılarak 622 hane ile görüşülmüş olup
eğitim, meslek ve gelir düzeyine bağlı olarak belirlenen 8
kategoriyi içeren sosyo-ekonomik statü (SES) düzeyinden üst
(A+, A), üst-orta (B+, B), alt-orta (C+, C) ve alt (D ve E)
statülerine göre değerlendirilmektedir.
Yapılan araştırmanın İstanbul’u temsil etmesi amacıyla
tesadüfi örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme
kullanılmış olup; SES kriterine göre tabakalama yapılmıştır.
İstanbul Barometresi çalışmasına katılanların  yüzde 8,1’i E,
yüzde 26,7’si D, yüzde 30,3’ü C, yüzde 10,3’ü C+, yüzde 12’si B,
yüzde 6,1’i B+, yüzde 5,2’si A, yüzde 1,3’ü ise A+ sosyo-
ekonomik statüdeki mahallede ikamet etmekte olan
kişilerden oluşmaktadır.
Çalışmaya katılanların %55'ini erkek, %45'ini kadın
katılımcılar oluşturmuştur. Katılımcıların %27,2'sini 15-34 yaş
aralığındaki, %28,6'sını 35-44 yaş aralığındaki, %28,8'ini 45-
59 yaş aralığındaki kişiler, %15,4'ünü ise 60 yaş ve üzeri kişiler
meydana getirmektedir.
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