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İstanbul Barometresi - Şubat 2022 

İstanbul Barometresi araştırması İstanbul halkının ev içi 
gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik 
tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta 
İstanbul’un nabzını tutuyor. İstanbul Barometresi her ay aynı 
temada sorularla yapılan periyodik anket çalışmasıyla 
İstanbulluların sıcak gündem konularına dair düşüncelerini ve 
belediye hizmetlerine karşı farkındalığını ve tutumunu analiz 
ediyor.

İstanbul Barometresi Şubat 2022 Raporu, 21 Şubat - 2 Mart 
2022 tarihleri arasında 743 İstanbul sakini ile telefon 
üzerinden görüşülerek hazırlandı. 
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Katılımcılara Şubat ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların %76,6’sı
ev içerisinde ekonomik sıkıntıların konuşulduğundan bahsetti. Ekonomik sıkıntılar içerisinde 
fatura zamları, akaryakıt zamları, gıda fiyatları ve kira ücretleri öne çıktı. Ev içerisinde
ekonomik sıkıntılardan sonra gelen konu COVID-19 oldu. Bu konuları ailevi olaylar, sağlık 
sorunları ve ulaşım problemleri takip etti.

Ev içi gündem: 
Ekonomik sıkıntılar
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Türkiye’nin Şubat 2022 Gündemi

İstanbullulara göre Şubat ayında Türkiye'nin gündemi 
elektrik, doğalgaz ve su faturalarına gelen zamlar ile 
Ukrayna-Rusya savaşı oldu

Katılımcıların %64,7’si elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen zamların, %7,6’sı Ukrayna-Rusya 
Savaşı’nın Şubat ayında Türkiye’nin gündemi olduğunu belirtti.



05

İstanbul’un Şubat 2022 Gündemi

İstanbullulara göre Şubat ayında İstanbulluların gündemi 
akaryakıt zamları ve kent yoksulluğu oldu

Katılımcıların %24’ü akaryakıt zamlarının ve %18,4’ü kent yoksulluğunun Şubat ayında İstanbul’un 
gündemi olduğunu belirtti. Üçüncü sırada ise COVID-19 geldi. Çalışmadığını belirten katılımcılar 
için kent yoksulluğu ve COVID-19 ilk sıralarda gelirken, çalışan katılımcılar için akaryakıt zamları ve 
COVID-19 İstanbul’un gündemini oluşturdu.
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İstanbulluların %85,8’i temel gıda fiyatlarında KDV’nin 
%8’den %1’e indirilmesinin enflasyonla mücadelede yeterli 
olamayacağı düşündü
Temel gıda fiyatlarında KDV’nin %8’den %1’e indirilmesinin enflasyonla mücadelede yeterli 
olacağını düşünen İstanbulluların oranı %8,4 oldu. Katılımcıların %5,8’i kararsız olduğunu 
belirtirken, KDV indirimini yeterli bulmayan katılımcıların oranı %85,8 oldu.
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İstanbulluların %78,3’ü temel gıda fiyatlarında yapılan 
KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansımadığını düşündü
Temel gıda fiyatlarında yapılan KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansıdığını düşünen İstanbulluların 
oranı %12,1 oldu. Katılımcıların %9,6’sı kararsız olduğunu belirtirken, KDV indirimini yeterli 
bulmayan katılımcıların oranı %78,3 oldu.
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İstanbullular elektrik fiyatlarına gelen zamlar sebebiyle 
evde elektrik tüketimini azaltmaya çalıştıklarını belirtti.
Katılımcıların %24,4’ü elektrik faturalarına gelen zamlar sebebiyle ütü, su ısıtıcısı, TV gibi
elektrikli aletlerin kullanımını azalttığını belirtti. Katılımcıların %18,1’i ise aydınlatma kullanımını 
azalttığını ve TV ışığı ile aydınlatma yaptığını ifade etti. Katılımcıların %8,3’ü faturadan
tasarruf etmek için elektrikli aletleri gece 22.00’den sonra çalıştırdığını belirtti. 

Katılımcılar ayrıca elektrik tüketimini azaltmak amacıyla tüm hane üyeleri ile aynı odada 
oturduklarını, aile evine taşındıklarını ve ısı yalıtımı yaptıklarını ifade etti. Katılımcıların
%28,3’ü ise herhangi bir önlem almadığını belirtti.

“ Elektrik harcanan ev işlerini azalttık.”

“ Akşamları aynı odada ve TV ışığında oturuyoruz.”

“ Ütü, süpürge ve fırın gibi fazla elektrik harcayan aletleri az kullanmaya çalışıyorum.”

“ Doğalgazın arkasına alimunyum folya koyduk, ufoyu kaldırdık, buzdolabının fişini çekiyoruz.”

“ Derin dondurucu kullanmıyoruz, buzdolabının fişini arada çekiyoruz, TV fazla izlemiyoruz ve erken  
 saatte yatıp lambaları kapalı tutuyoruz. Doğalgaz sobası yerine odun sobası kullanıyoruz.”

“ Sadece buzdolabını fişe takıyoruz. Elektrik faturasından dolayı bulaşığı elde yıkıyoruz.” 

“ Fırın kullanmıyoruz. Acil durum olmadığı sürece ütü kullanmıyoruz.”

“ Çamaşır makinasını ve bulaşık makinasını daha az kullanıyoruz, lamba yerine mum yakıyoruz.” 



Şubat ayında İstanbulluların %47,9’u yakın dönemde 
Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti

Katılımcıların %47,9’u yakın dönemde Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtirken, 
%31,4’ü ekonominin seyrinin değişmeyeceğini, %20,7’si ise ekonominin iyileşeceğini ifade etti. 

Türkiye’nin Ekonomik Durumu

Şubat ayında İstanbulluların %42,9’u kendi ekonomik 
durumlarının kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti

Katılımcıların %42,9’u kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, %39,2’si durumunun 
değişmeyeceğini, %17,9’u ise durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti. Geçen aya göre 
ekonomisinin kötüleşeceğini belirtenlerin oranında artış görüldü. 

5.000 TL ve altı gelire sahip katılımcıların %49,7’si kendi ekonomik durumlarının 
kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti.

İstanbullunun Ekonomik Durumu
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Şubat ayında geçinemeyenlerin ve kıt kanaat
geçinenlerin oranı %83,9

Katılımcıların %64,1’i
kripto paraları güvenli bulmadığını belirtti
Katılımcıların %64,1’i kripto paraları güvenli
bir yatırım aracı olarak görmediğini, %7,3’ü güvenli bulduğunu, %3,7’si kısmen güvenli 
bulduğunu %24,9’u ise fikrinin olmadığını belirtti. 

18-34 yaş arası katılımcıların %15,9’u kripto paraları güvenli bulduğunu belirtirken, 60 yaş ve 
üzeri katılımcılarda bu oranın %3,1 olduğu görüldü. 

Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların; %23,7’si altın, %22,6’sı döviz aldığını, %16,1’i vadeli
hesaba para aktardığını belirtti. Bunları hisse senedi ve kripto para yatırımları takip etti. 

Şubat ayında katılımcıların %22,4’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini,

%19,4’ü aslında pek geçinemediğini, 

%42,1’i kıt kanaat geçinebildiğini,

%16,1’i ise geçinebildiğini ve kenara para da koyabildiğini belirtti. 
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Şubat ayında katılımcıların %32,3’ü borç aldığını belirtti

Katılımcıların 
%32,3’ü
borç aldı.

%5,8’i 
borç verdi.

%3,8’i
hem borç verdi,
hem borç aldı.

%58,1’i ise 
ne borç verdi,
ne borç aldı.

Katılımcıların %31,6’sı kredi kartı borcunun asgari
tutarını ödeyebildiğini belirtti
Kredi kartı kullananların %49,1’i aylık kredi kartı borcunun tamamını, %31,6’sı ise borcun asgari 
tutarını ödeyebildiğini belirtti. %6,9’u asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda,
%2,9’u asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, %9,5’i kredi kartı borcunu hiç 
ödeyemediğini ifade etti.
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İş arayan katılımcıların %54,2’si yakın dönemde
iş bulamayacağını düşünüyor
Çalıştığını belirten katılımcıların %79’u çalıştığı işten memnun olduğunu,

%75’i işten çıkarılma korkusu duymadığını,

İş arayan katılımcıların %54,2’si yakın dönemde iş bulamayacağına inandığını belirtti.

Bunun yanında, 18-32 yaş aralığında olan katılımcılar arasında öğrenci veya çalışamayacak
durumda olanlar dışarıda bırakıldığında çalışmayan gençlerin oranı %26,2 olarak ölçüldü.
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İstanbul'un
İyi Olma Hâli

İstanbulluların stres 
seviyesi 7,6, kaygı 
seviyesi 7,5 
Katılımcılara Şubat ayındaki duygu 
halleri soruldu ve 10 üzerinden 
değerlendirmeleri istendi. 
İstanbulluların ortalama stres 
seviyesi 7,6; kaygı seviyesi 7,5
olarak ölçüldü. Geçen aya göre 
incelendiğinde stres seviyesinde
artış görüldü.

İstanbulluların yaşam
memnuniyeti 4,4

Katılımcıların 10 üzerinden 
değerlendirmeleri istenen Şubat 
ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 
4,4 olarak belirlenirken mutluluk 
seviyesi 4,7 olarak ölçüldü. Geçen aya 
göre incelendiğinde yaşam 
memnuniyeti ve mutluluk 
seviyelerinin azaldığı görüldü. 
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İş arayan ama bulamayanların stres seviyesi
10 üzerinden 9,2 olarak ölçüldü

İstanbul’da farklı grupların duygudurum seviyeleri karşılaştırıldı. Stres seviyesi en yüksek olan grup 
10 üzerinden 9,2 oran ile iş arayıp bulamayanlar oldu. Ev kadınlarının stres seviyesi 10 üzerinden 8,4 
olurken yaşam memnuniyetleri 4 olarak ölçüldü. Yaşam memnuniyeti en düşük grup yine 10 
üzerinden 2,1 ile iş arayan ama bulamayanlar oldu. Spor yaptığını söyleyen katılımcılar, olumsuz 
duyguları en düşük olan grup oldu. Ay içerisinde yüksek sesli tartışmaya giren katılımcıların stres 
seviyelerinin 7,9 olduğu görüldü.



Katılımcıların %31,4’ü şubat ayında yüksek sesli 
tartışmaya girdi
Şubat ayında katılımcıların %31,4’ü yüksek sesli tartışmaya girdiğini belirtti. Tartışmaların 
%33,7’sinin aile ortamında, %24,6’sının iş ortamında, %19,2’sinin kamusal alan ve sosyal 
ortamlarda gerçekleştiği görüldü. 
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İstanbul’un ilk üç sorunu:
Sığınmacı ve mülteciler, ulaşım, ekonomik sorunlar

Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu %49,7 ile sığınmacı ve mülteciler, %43,6 ile ulaşım ve 
%37,2 ile ekonomik sorunlar olarak belirlendi. 



Metodoloji:

Bu araştırma kapsamında Bilgisayar Destekli Telefon Anketi (CATI) yöntemi 
kullanılarak 743 hane ile görüşülmüştür. Katılımcılar, eğitim, meslek ve gelir düzeyine 
bağlı olarak 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 belirlenmiştir. 

Yapılan araştırmanın İstanbul’u temsil etmesi amacıyla tesadüfi örnekleme 
yöntemlerinden tabakalı örnekleme kullanılmış olup; SES kriterine göre 
tabakalama yapılmıştır.

İstanbul Barometresi çalışmasına katılanların %7,3’ü E, %26,4’ü D, %30’u C, %11,3’ü 
C+, %11,7’si B, %6,5’i B+, %5,7’si A, %1,1’i ise A+ sosyoekonomik statüdeki mahallede 
ikamet etmekte olan kişilerden oluşmuştur.

Çalışmaya katılanların %51,9’unu erkek, %48,1’ini kadın katılımcılar oluşturmuştur. 
Katılımcıların %31,6’sını 18-34 yaş aralığındaki, %35,1’ini 35-44 yaş aralığındaki, 
%24,5’ini 45-59 yaş aralığındaki kişiler, %8,7’sini ise 60 yaş ve üzeri kişiler 
oluşturmaktadır.

Araştırmaya katılanların %26,6’sı ilkokul ve altı, %13,8’i ortaokul, %26’sı  lise, 
%28,2’si  yüksekokul ve fakülte, %4,9’u yüksek lisans, %0,5’i doktora eğitim 
seviyesine sahip olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcıların %9’u  2.500 TL ve altı, %36,9’u 2.501-5.000 TL arası, %17,9’u 
5.001-7.500 TL arası, %18,2’si 7.501-10.000 TL ve %18’i 10.000 TL üzeri aylık hane 
gelirine sahip olduğunu belirtmiştir.
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