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ÖNSÖZ 

 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından “106K302” koduyla 

desteklenen “Türkiye’de Kentsel Yoksulluğun Değişen Yapısı” başlıklı bu projenin, özellikle 

2001 yılındaki iktisadi krizden sonra kentsel alanlarda yoksulluk ile ilgili süreç ve 

dinamiklerdeki değişimlerin gözlenmesidir. Proje, kentsel alanlardaki yoksulluk sürçeleri 

açısından bakıldığında bir laboratuvar olan İstanbul’da seçilen mahallelerde anket 

uygulaması ve yüzyüze görüşmeler şeklinde yürütülmüştür.  

 

Öncelikle anket ve yüzyüze görüşmelerin yapğılacağı bölgelerin belirlenmesi amacıyla 2000 

nüfus sayımı verileri kullanılarak, İstanbul mahalleleri sosyo-ekonomik düzeylerine göre 

sınıflanmış ve mahalleler arası farklılaşmaları gösteren haritalar hazırlanmıştır. Daha sonra bu 

haritalar yardımı ile beş ilçeden seçilen 12 mahallede 2079 anket ve 114 yüzyüze görüşme 

yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.  
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ÖZET 

 
“Türkiye’de Kentsel Yoksulluğun Değişen Yapısı” başlıklı proje, 2001 iktisadi krizi ve ardından 

gündeme gelen dönüşüm ve yeniden yapılanma kapsamında kentsel yoksulluğun değişen 

niteliğini anlayabilmeyi amaçlamaktadır. Daha önce yapılan çeşitli araştırmalarda özellikle 
kentsel alanlarda yoksulluk ile ilgili dinamiklerin 1990’lı yılların ortalarından itibaren hızlı bir 

dönüşüm içinde olduğu, 2002 krizi ile bu dönüşümün hızlandığı ve bir yandan daha önce 
yoksulluk deneyimi olmayan kesimlerin yoksulluk riski ile karşı karşıya kaldıkları ve diğer 

yandan da yoksul kesimlerin yoksulluk ile baş edebilmek için yeni stratejiler geliştirdikleri  
vurgulanmıştır.  

 
Bu doğrultudan hareketle öncelikle 2000 Nüfus Sayımı verileri yardımı ile yoksulluk ile 

doğrudan ilişkili olduğu bilinen çeşitli göstergelerden giderek bir kümeleme analizi yapılmış 
ve İstanbul mahalleleri sosyo-ekonomik düzeylerine göre sınıflandırılmıştır. Buradan elde 

edilen haritalardan belirlenen 12 mahallede toplam 2097 anket ve 114 yüzyüze görüşme 
yapılmıştır. Anketlerde esas amaç, hanelerin değişen koşullara nasıl uyum sağladıkları ve 

yoksulluk ile nasıl baş ettiklerini anlamaktır. Yüzyüze görüşmelerde ise, yoksulluğun özellikle 
tek tek bireylerin kendi dünyalarında bıraktığı izler araştırılmıştır.  

 
Ortaya çıkan sonuçlar, daha önce risk altında olmayan yaşlı haneler ya da tek ebeveynli 

aileler gibi çeşitli grupların ortaya çıkan yeni koşullarda ciddi bir yoksulluk riski altında 
olduklarını göstermektedir.  
 
 
Anahtar kelimeler: 
Kentsel yoksulluk, yoksullukla başetme stratejileri, İstanbul, kümeleme analizi   
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ABSTRACT 

 
Project titled “The Changing Structure of Urban Poverty in Turkey” is an attempt to 

undestand the changing characteristics of urban poverty in Turkey in the face of 2002 

economic crisis and ensuing restructuring and transformation. It has been emphasised i n a 
number of previous studies that the dynamics affecting urban poverty in Turkey had already 

started to change since the mid-1990s and that the crisis accelerated the change, with th 
ethe result that the new social groups with no experience of coping with poverty are now 

under the risk of falling into poverty and the poor have developed new strategies to cope 
with these changing conditions.  

 
Starting from these premises a clustering analysis have been made on the results of the 2000 

Population Census to classify the İstanbul neighbourhoods on the basis of a number of 
indicators known to be closely associated with poverty. These maps have laid the foundation 

for the selection of 12 neighbourhoods where a total of 2.097 questionnaries and 114 face-
to-face interviews have been made. While the questionnaries aim to find out the household 

survival strategies in te face of changing conditions, the interviews try to trace the poverty in 
indivuduals’ worlds.  

 
The results obtained indicate that some of the previoulsy protected groups such as old 

couples and single-parents families are now under increasing threat of poverty.  
 
 
 
Keywords: 
Urban poverty, poverty coping strategies, İstanbul, clustering analysis 
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1. GİRİŞ- Amaç ve kapsam 

 

Türkiye’de kentsel alanlarda yoksulluk olgusunun hem Avrupa ve Amerika kentleri hem de 

benzer gelir düzeyindeki ülkelerdekinden farklı olduğu çeşitli çalışmalarda vurgulanmıştır 

(bkz. Işık ve Pınarcıoğlu, 2001; Pınarcıoğlu ve Işık, yayında). Türkiye’de kentsel alanlarda bu 

ülkelerdeki kadar yaygın bir yoksulluk bulunmadığı gibi, yoksul kiteleler zaman içinde belli 

ölçülerde zenginleşerek, orta sınıfa terfi edebilmiş ve “yoksulluk nöbetini” kente yeni gelen 

göçmen kesime devrebilmiştir.  

 

Proje raporunun ilerleyen bölümlerinde özetleneceği gibi bu farklılığı yaratan temel etmen, 

kırdan kente göç sürecinde gecekondu ve enformel işgücü piyasası üzerinde kurulan 

ilişkilerdir. Bu ilişkiler sayesinde kırdan kente göç eden yoksul kesim, kentsel rantların 

getirilerini eşitsiz bir şekilde de olsa aralarında paylaşabilmiş, enformel işgücü piyasasında 

kurulan ilişkilerle birleştiğinde bu, yoksul kesimlerin refah düzeyini önemli ölçüde arttırıcı bir 

rol oynamıştır. Gecekondu ve işgücü piyasası üzerinde kurulan bu enformel ilişki ağları 

sayesindedir ki Türkiye, yaygın ve daha önemlisi Batı ülkelerinde görüldüğü türde içinden 

çıkılması imkansız bir “yoksulluk kapanı”1 (poverty trap) ile karşı karşıya kalmamıştır.  

 

Ancak yoksulluk olgusu ile baş edilebilmesini ve yoksulluk olgusunun temel öneme sahip bir 

toplumsal sorun olarak gündemem gelmemesini olanaklı kılan  koşullar, 1990’lı yılların 

ortalarında itibaren değişmeye başladı. Bu noktada özellikle de 2001 yılında yaşanan iktisadi 

krizin, çok önemli sonuçları olduğu ve Türkiye’de özelikle de kentsel alanlarda yoksulluk 

olgusunu neredeyse tümüyle değiştirebilecek etkiler yaratabileceği vurgulanmıştır (Işık ve 

Pınarcıoğlu, 2003 ve 2004).  

 

Bu arkaplan üzerinde tanımladığında bu projenin amacı, 2001 krizi ile ortaya çıkan koşulların 

etkisi ile yoksulluk süreçlerinde ve dinamiklerinde yaşanan değişimleri anlayabilmektir. 

                                                                 
1
 Türkçe’ye “yoksulluk kapanı” ya da “yoksulluk tuzağı” olarak çevirebileceğimiz “poverty trap” kavramı, yoksul 

kesimin büyük ölçüde kendi denetiminde olmayan koşullardan dolayı, yoksulluğun kendi kendini besleyen bir 
süreç ve kırılması neredeyse olanaksız bir döngü haline gelmesi durumunu ifade eder. Yoksul kesimin 
kendilerini, kendi dışındaki süreçlerin pasif bir aktörü olarak görmeleri ile desteklenen ve kimi durumlarda 
yoksulluk kültürü ile beslenen bu durumda, yoksulluk neredeyse kaçışı olmayan bir duruma dönüş ür. Bu konuda 

bkz. Sachs (2006).  
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Burada temel soru, Türkiye’de kentsel yoksulluk olgusunun hem Batı ülkelerinden hem de 

benzer gelir düzeyindeki ülkelerden farklı kılan koşulların devam edip etmediğini 

anlayabilmektir. Bu soru bir kaç açıdan temel bir öneme sahiptir: Öncelikle bu sorulara 

verilecek cevap ile eskisinden farklı türde bir yoksulluk olgusunun ortaya çıkıp çıkmadığını 

anlayabilmek mümkün olacaktır. Yoksulluğun önemli bir toplumsal sorun olarak gündeme 

gelmeden çözülebilmesini mümkün kılan koşullar değişmiş ise, bu kez yoksul kesimin bu 

değişen koşullara nasıl uyum sağladığı konusunda bu sayede bilgi elde edebilmek mümkün 

olacaktır. Öte yandan, değişen yoksulluk koşularına karşı geliştirilecek sosyal politikaların 

formüle edilebilmesi için de değişen koşulların tam anlamıyla bilinmesi gereklidir.  

 

Dolayısıyla bu proje, özellikle kent ve kentleşme sorunları söz konusu olduğunda bir 

laboratuvar niteliği taşıyan İstanbul’da kentsel yoksulluğun değişen koşullarını 

tanımlayabilmeyi, ortaya çıkan yeni koşullara ilişkin olarak geliştirilen uyum mekanizmalarını 

ortaya çıkarmayı ve bu sayede de geliştirilebilecek yeni sosyal politikalara temel olabilecek 

bilgileri üretmeyi amaçlamaktadır.  

 

Proje, İstanbul’un raporun ilerleyen bölümlerinde ayrıntısıyla anlatılacak yöntemle seçilen 12 

mahallesinde yapılan anket ve yüzyüze görüşmeleri kapsamaktadır. Projede öncelikle 

İstanbul bütünüde yapılan bir analizle mahalleler gruplanmış ve alt gelir grub unu oluşturan 

mahallerden 12’si ayrıntılı çalışma için seçilmiştir. Daha sonra bu mahallelerde, anket 

çalışmalarının yapıldığı sırada TÜİK tarafından yürütülmekte olan Adrese Dayalı Kayıt Sistemi 

verilerinden yararlanılarak yeterli sayıda hane seçilmiştir. Çalışmada tek tek yoksul hanelerin 

değil de, mahallelerin seçilmiş olmasının bir dizi nedeni vardır. Öncelikle yoksulluk olgusunu 

yaratan ya da duruma göre yoksulluk olgusu ile başedilebilmesini olanaklı kılan ve belli 

yerlere özgü olabilecek koşulların anlaşılması amaçlanmıştır bu sayede. Böylelikle de 

hanelerin yaşadıkları ortam koşulları ile yoksulluk olgusu arasında bağıntıların da ortaya 

çıkartılabilmesi olanağı elde edilmiştir.  
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Proje kapsamında toplam 2079 anket ve 114 yüzyüze görüşme yapılmıştır. Daha sonra bu 

anketler bilgisayar ortamına girilmiş ve görüşmelerden, görüşme yapılan kişinin kayıt 

yapılmasına izin verdiği toplam 97’si deşifre edilerek kayda geçirilmiştir. Raporumuzun 

ilerleyen bölümlerinde anketlerden ve görüşmelerden elde edilen bulgular ayrıntısıyla 

açıklanmaktadır.  
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2. LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ: 

 

Türkiye’deki yoksulluk çalışmaları genel olarak sosyo-ekonomik değerlendirmelerin ötesinde 

bir bakışla yoksulluğu kentleşme süreci ve onun bir unsuru olarak kırdan kente göç olgusu ile 

bir arada ele almıştır. Bu bağlamda kırsal alanlardan kentlere göçen kitleler bir yandan 

kentleşme sürecinin önemli dinamiklerinden birini oluştururken, diğer taraftan da 

geliştirdikleri stratejiler yoluyla kentte tutunma ve yoksullukla başetme mücadelesi 

vermişlerdir. Bu noktada, kırdan kente göç sürecinin ilk dönemlerinde ve özellikle sonraki 

yıllarda, göçmenlerin kente geldikten sonra yüz yüze kaldıkları sorunları, formel alanda 

yeterli ve etkili politika araçları geliştirilememesi nedeniyle, büyük oranda kendi geliştirdikleri 

enformel mekanizmalar yoluyla aşma çabasında olduklarını ya da varolan mekanizmalara 

eklemlenerek yoksulluğun yol açabileceği toplumsal dışlanma durumunu bertaraf etmeye 

çalıştıklarını  söylemek yanlış olmayacaktır. Böylece, özellikle 1970’lerin sonundan itibaren 

Batı Avrupa ve ABD kentlerinde kendini farklı biçimlerde gösteren ve yoksulların yaşam 

standartlarını doğrudan etkileyerek toplum içerisindeki konumunlarının değişmesine yol 

açan bir yoksulluk biçimi, Türkiye kentlerinde kendisini göstermemiştir. Bunun yanı sıra, 

yoksulların geliştirdikleri stratejiler göç sürecinin ardından kent hayatına belirli bir uyum 

sürecinin ardından daha elverişli koşullar altında katılmayı mümkün kılmıştır.  

 

Kent yoksullarının gerek konut edinme gerekse emek piyasasına katılım imkanları için 

geliştirdikleri mekanizmalar içerisinde en önemlisi akaraba veya hemşehrilik temelinde 

kurulan dayanışma ağlarıdır. Bu ilişki ağlarınının sağladıkları olanakları kullanarak kente yeni 

gelen göçmenler belirli bir yoksulluk döneminin ardından istihdam olanakları elde 

edebilmişler ve genellikle enformel emek piyayasına katılım imkanını bulabilmişlerdir (Işık ve 

Pınarcıoğlu, 2001). Bu ilişki ağları enformel emek piyasasının büyümesini sağlamakla 

kalmamış aynı zamanda gecekondu yapımı ile gelişen bir konut piyayasının da temelini 

oluşturmuş ve bu ağlar içerisinde yer alanların önemli bir bölümüne süreç içerisinde refah 

düzeylerini eskisine göre daha iyi bir seviyeye yükseltme imkanı sağlamıştır. Bu anlamda 

özellikle 1970’lerin ikinci yarısına kadar olan dönem sadece coğrafi bir nüfus hareketliliğine 

değil aynı zamanda sosyal hareketliliğe de sahne olmuştur. Bu hareketlilik bir bakıma kent 

yoksullarının karşılaştıkları durumlar karşısında pas if bir izleyici olmayı kabul etmediklerinin, 
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kentte tutunmak ve yoksulluk ile mücadele etmek amacıyla mümkün olan formel ve 

enformel mekanizmaları kullanma yolunu tercih ettiklerinin bir kanıtı  olarak görülebilir 

(Yılmaz, 2003). 

 

Yoksulların kentte tutunma ve yoksullukla mücadeledeki temel mekanizmalardan biri olan 

enformel ilişki ve dayanışma ağları, 1950’lerden itibaren kırdan kente göçün en yoğun olduğu 

dönemlerde gelişmeye başlamıştır. Ayata (1991) göçmenlerin kente geldiği ilk dönemlerden 

itibaren göç ettikleri yerle ilişkisi kesilmiş ve yalıtılmış kitleler olarak görülmediklerini 

belirtmektedir. Aksine, kente gelenler daha önceden göç etmiş hemşehrileriyle ilişkiye 

geçerek hemşehrilik üzerinden gelişen mekanizmaları kullanma çabası içinde olmuşlardır. 

Ayata’nın vurgusu (a) bu çabanın sadece konut edinme ve iş bulma amacına yönelik 

olmasının ötesinde kentte kimlik edinmeye yönelik bir işlevi olduğu, (b) hemşehriliğin süreç 

içerisinde ortadan kalkacak bir unsur olmanın ötesinde kent ortamında bu temelde oluşan 

ilişkiler yoluyla yoğunlaştığı ve özellikle “kendisinden olmayanlar”a karşı geliştirilen bir 

koruma mekanizması olduğu, (c) bu temele dayalı ilişki ağlarının gecekondu yerleşimlerinin 

oluşumunda da belirgin bir öneme sahip olduğu şeklindedir. Ayata (1991)’nın yaklaşımı 

hemşehriliğin kent yaşamındaki etkisini göçmenlerin kültürel özellikleri ile birlikte ele alırken, 

özellikle kente kırsal alanlardan göçenlerin sahip oldukları  alışkanlık ve geleneksel davranış 

özelliklerini hemşehrileri ve akrabaları ile kurdukları ilişkiler yoluyla devam ettirme imkanı 

bulduklarını iddia etmektedir. Bu ilişkilerin mekanı  olan gecekondu yerleşimleri de dışarıya ve 

başkalarına kapalı bu mekanizmaların geliştirilmesini olanaklı kılan bir diğer faktördür.  

 

Ayata’nın öne çıkardığı temele dayanan ilişki biçimlerinin ve bunların sahip olduğu 

özelliklerin, kent ve kır ayrımının her anlamda daha keskin olduğu ve buna bağlı olarak 

göçmenlerin kent yaşamına sadece sosyal ve ekonomik olarak değil kültürel olarak da kısa 

sürede intibak etmelerinin kolay olmadığı bir dönem olan 1950 sonrası yıllar için geçerli 

olduğu düşünülebilir. Fakat ilerleyen zaman zarfında ve özellikle 1980 sonrası dönemde 

hemşehrilik üzerinden gelişen mekanizmalar biçim değiştirmiş ve temel vurgulardan biri olan 

dayanışma kavramının taşıdığı anlam farklılaşmıştır.  
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Erder (2000) hemşehrilik temelinde gelişen ilişkilerin akrabalıktan farklı olarak kent 

ortamında kurulan mekanizmalar olduğunu vurgulamaktadır. Bu anlamda, bu ağların 

kapsamı ve taşıdığı hiyerarşi net değildir ve hemşehriliğe atfedilen anlam kendi içerisinde 

farklılıklar ve çatışmalar barındırmaktadır. Erder’in (1995; 2000) yaklaşımına göre büyük 

oranda enformel yönelimlerle gelişen Türkiye’deki kentleşme süreci bu ilişki ağlarının 

yaygınlaşmasına ortam hazırlamış ve bu süreçte bu ilişkiler klasik dayanışma temelinden 

uzaklaşarak önce enformelliğin sonrasında ise güç ilişkilerinin yoğunlaştığı yapılar haline 

gelmiştir. Erder, bu ilişki ağlarının gelişiminde enformel konut gelişiminin ve  kente göç 

sürecinin önemli etkisi olduğunu belirtmektedir. Enformel yerleşimlerin kuruluşundan 

başlayıp ve sonraki yıllarda formelleşme çabalarıyla gelişen süreçte bu temelde gelişen 

ilişkilerin büyük öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır. Bu yapılarda farklı siyasi ve 

ekonomik bağlantılara sahip olanlar, daha güçlü bir konuma ve yerleşimin gelişiminde daha 

fazla söz sahibi olmaktadırlar. Benzer şekilde özellikle kente zincirleme göç ile gelenler için 

sadece geldiklerinde sahip oldukları yapabilirlikler değil sonraki süreçte kent içerisindeki 

deneyimleri de önem taşımaktadır. Bu noktada göçmenler kökene ya da hemşehriliğe dayalı 

kanalları kullanarak emek ve konut piyayasına eklemlenme imkanı elde edebilmekte, 

becerileri ve yapabilirlik düzeyleri düşük olsa dahi sadece bu ağların sağladığı olanaklar 

sayesinde kentte tutunma ve daha iyi bir konuma ulaşabilme imkanı yakalayabilmektedirler 

(Erder, 1996; 1998). 

 

Erder’in yaklaşımının en önemli özelliği hemşehriliğe dayalı mekanizmaların sağladığı 

olanakların ilişki ağları içerisinde yer alan tüm gruplar için aynı düzeyde olmasının mümkün 

olmadığını belirtmesidir. Buna göre, özellikle kentsel gelişim sürecinin enformel boyutu 

dikkate alındığında bu ağlar belirli bir amaca yönelik, çıkar odaklı oluşumlar olarak 

kurulmakta ve bu yapısı gereği seçici olmaktadır. Bu anlamda ağların dayanışma temeli 

ortaya çıkan koşullara göre farklılaşmakta ve kimileri bu yollarla erişebildikleri olanaklardan 

yararlanıp daha avantajlı bir konuma sahip olabilirken, kimileri de bu ağların dışında kalma 

tehlikesi ile yüz yüze kalmaktadırlar. Bir bakıma, dayanışma bazı durumlarda dışlayıcı 

anlamlar kazanmaktadır.  
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Işık ve Pınarcıoğlu ise (2001), özellikle 1980 sonrası dönemde hemşehrilik temelinde gelişen 

ilişki ağlarının Erder’in tanımladığı şekilde bir yapıya sahip olmakla birlikte, bu 

mekanizmaların kent yoksullarının bu dönemdeki stratejilerinin temelini oluşturduğunu 

vurgulamaktadırlar. Bu yaklaşıma göre, enformel alanın sahip olduğu olanaklar ile farklı 

gruplar içinde bulundukları yoksulluk durumunu aşmaya yönelik olarak farklı ilişki ağları 

üzerinden şekillenen birliktelikler oluşturmuşlar ve buna bağlı olarak da kendi konumlarını 

iyileştirme ve refah düzeylerini artırma imkanları elde etmeye çalışmışlardır. Bu amaca 

yönelik olarak özellikle kente daha önce göç edenler mekanizmalar içerisindeki konumları ve 

sahip oldukları olanaklar sayesinde sonraki dönemlerde göç edenlere göre daha avantajlı 

olmuşlar ve refah düzeylerini kente yeni gelenler üzerinden artırarak, kendi 

yoksulluklarından kurtulabilme imkanını elde edebilmişlerdir.  

 

Araştırmacılar tarafından nöbetleşe yoksulluk olarak adlandırılan bu döngü karmaşık bir 

yapıya sahiptir ve içinde eşitsiz güç ilişkilerini barındırmaktadır. Bu nedenle sürecin taşıdığı 

potansiyel imkanlar eşit olarak dağılmamakta ve sonuçta kazananlar olduğu kadar 

kaybedenler de ortaya çıkmaktadır. Ancak tanımlanan bu döngü içerisinde kente sonradan 

gelen ya da bu süreçleri besleyen ilişki ağlarına sonradan katılan gruplar olduğu sürece, 

kaybedenlerin gerekli koşullar oluştuğunda farklı bir yerde, yeni bir nöbetleşe yoksulluk 

döngüsünde yer almaları mümkün olmaktadır. Bu durum da yoksulluktan kurtulma ve 

kazanma umudunu canlı tutmakta, yeni fırsat arayışlarının sürmesine yol açmaktadır.  

 

Işık ve Pınarcıoğlu (2001)  ilişki ağları yoluyla gelişen enformel mekanizmaları kent 

yoksullarının kentte tutunma ve yoksulluktan kurtulma mücadeleleri ile birleştirerek, söz 

konusu mekanizmaların kent yoksulluğunun gelişimindeki yerini vurgulamaya çalışmışlardır. 

Yazarların Sultanbeyli ilçesinde yaptıkları geniş kapsamlı bir araştırmaya dayanan bulguları ile 

1980’lerde bu döngüyü besleyen dinamiklerin ana kaynağını kentsel arsa rantlarının 

oluşturduğunu tespit etmişler, kentsel alanda varolan uygun arsaların işgal edildikten sonra 

parsellenerek satılması ya da kent içerisinde yer alan değerli gecekondu arazileri üzerinden 

benzer süreçlerle elde edilen kazançların oluşan birlikteliklerin temel dinamiğini 

oluşturduğunu ortaya koymuşlardır.  
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Türkiye’de özellikle son on yılda gelişen yoksulluk araştırmaları, etkinliğini özellikle 1980 

sonrası dönemde gösteren bu süreçlerin ve mekanizmaların, 1990’lı yılların sonlarına doğru 

gelindiğinde sahip olduğu dinamizmi ve daha evvel elde etmeyi başardığı kazanımları 

yitirmeye başladığını vurgulamaktadır. Bu durumu aynı zamanda kent yoksulluğunun 

niteliksel olarak bir değişim sürecine girdiğinin işareti olarak da görmek mümkündür. Işık ve 

Pınarcıoğlu (2001; 2003), yukarıda belirtilen yoksulluk döngüsünün devamını sağlayan 

mekanizmalarda  yaşanan değişimler sonucunda, yoksulların içinde bulundukları durumu 

aşma yolunda bu dinamikler üzerinden inşa ettikleri stratejilerin de değiştiğini ve bunun da 

bir şekilde yoksulluğun farklı bir nitelik kazanmasına neden olabileceğini vurgulamışlardır. 

Özellikle kırdan kente göç hızında yaşanan düşüş ve kent çevresinde işgal edilmeye uygun 

arazilerin azalmış olması, süregelen yoksullukla başetme stratejilerinin ve genel anlamda 

enformel mekanizmaların dinamizmini yitirmesine yol açmış ve temeli buna dayanan farklı 

ilişki ağları da etkinliğini yitimeye başlayarak daha önce sağlamayı başardığı olanakları 

gerçekleştirmekten uzaklaşmıştır.  

 

Diğer bir yaklaşımda, Erder (1996; 1998) özellikle 1990’lardan sonra kente zincirleme göçle 

gelmeyen grupların daha önce gelmiş olanlara göre daha zor bir yoksulluk durumu ile 

karşılaştıklarını, bu grupların bir kısmının gerek konut gerekse emek piyasasındaki 

konumlarının çok daha ağır koşulların etkisiyle belirlendiğinin altını çizmektedir. Erder (1996) 

özellikle 1990 sonrası dönemde özellikle Güneydoğu Anadolu’dan kente gelen kesimlerin 

içinde bulundukları şartlar nedeniyle destek sağlayıcı ilişkilerden kopuk olduklarını, belirli bir 

beceri ya da yapabilirliğe sahip olamadıklarından dolayı da kentte daha zor şartlar altında 

tutunma mücadelesi verdiklerini belirtmektedir. Erder, 1990’ların ortasında yaptığı çalışmada 

haneler arasında ortaya çıkan farklılaşmaya dikkat çekerek göç sürecinden ve enformel 

mekanizmalardan yararlanmış olanlar, belirli bir mesleki beceri veya yapabilirliğe sahip 

olanlar ve kente zincirleme göç ile gelmeyip belirli bir mesleki beceri veya yapabilirliğe sahip 

olmayanlar olmak üzere farklı gruplar tanımlamıştır. Erder’e göre (1996) özellikle son grup 

yoksullaşan haneleri işaret etmektedir ve buna dahil olanların gelecekte daha kalıcı bir 

yoksulluk biçimiyle mücadele etmeleri gerekecektir. Erder (1997) ayrıca, yoksullukla 

başetmede bir yönüyle koruyucu ve kazanımlar sağlayan enformel mekanizmalarının etkisini 
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yetirmesiyle beraber, farklı grupların değişik birliktelikler oluşturmaya başaladığını ve 

bunların da yeni kentsel gerilimleri tetikleme potansiyeli taşıdığını vurgulamaktadır.  

 

Daha yakın dönem çalışmalarında Buğra ve Keyder (2003; 2005) ise, yakın döneme kadar 

özellikle emek piyasasında formel alana dahil olamayan kesimlerin enformel mekanizmalar 

yoluyla ayakta duran Tükiye’deki refah rejiminin, bu mekanizmaları besleyen startejilerin 

büyük oranda etkinsizleşmesi ile birlikte tıkandığını öne sürmekte ve buna bağlı olarak, 

evvelden yoksullukla mücadelede önemli bir yere sahip olan araçların eski işlevlerini yerine 

getiremediğini vurgulamaktadırlar. Buğra ve Keyder, 1990’lardan sonraki kentsel ve 

toplumsal değişimlerin de dikkate alındığı takdirde eski niteliklerden farklı bir yoksulluk 

tipinin Türkiye kentlerinde ortaya çıkmaya başladığını ve bunun sonuçlarından bir tanesinin 

bazı kesimlerinin toplumsal katılım ihtimallerinin büyük oranda ortadan kalkması olacağını 

belirtmektedirler. Vurgulanan yeni yoksulluk biçimi de bu çerçevede, “toplumsal bütünleşme 

ihtimalini büyük çapta ortadan kaldıran koşulların bir ürünü” olarak tanımlanmaktadır (Buğra 

ve Keyder, 2003; 2005; 2006). 

 

Görüldüğü üzere farklı  yaklaşım ve araştırmalarda, Türkiye’de kentsel gelişmenin 

dinamiklerinin ve bunu besleyen süreçlerin değişmekte olduğu vurgulanmaktadır. Aynı 

şekilde, yoksulların kentte tutunma ve yoksullukla mücadelelerinde yararlandıkları enformel 

nitelikli mekanizmaların bunlarla ilişkisi kurulduğunda, yoksulluğun da bir değişim içerisine 

gireceği, daha önce kolektif birliktelikler yoluyla aşılması mümkün olan yoksulluk durumunun 

daha kalıcı ve zor koşullara işaret edeceğini düşünmek mümkündür. Bununla birlikte, bu 

değişimin özellikleri, ortaya ne tür sonuçlar çıkaracağı konusunda çeşitli öngörüler olmakla 

birlikte somut bulgulara dayanan veriler son derece kısıtlıdır. 
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3. YÖNTEM: 

 

Projenin belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için ilk olarak yapılması g ereken, İstanbul 

mahallelerinin sosyo-ekonomik statülerine göre gruplanması ve bu gruplamadan giderek 

daha ayrıntılı çalışılacak mahallelerin belirlenmesidir. Bu amaçla istatistikte veri sınıflama 

yöntemi olarak yaygın bir kullanım alanı olan  kümeleme (clustering) tekniğini kullanarak 

İstanbul mahallelerini 2000 nüfus sayımında yer alan temel bazı değişkenlere göre 

sınıflandırdık.  

 

Ancak İstanbul’un sosyo-ekonomik farklılaşmasını ortaya çıkartmak amacıyla kullandığımız 

yöntemi açıklamadan önce coğrafi verinin niteliği konusunda kısaca da olsa bir kaç şey 

söylemek, hem projenin genel kabulleri hem de araştırmada neden doğrudan yoksul haneler 

değil de yoksulluğun yoğunlaştığı mahallelerin seçildiği konusunda fikir verebilecektir. Coğrafi 

veri ile uğraşırken ilk elde, olguların ve/ya da şeylerin mekanda rastgele dağılmadığını, daha 

farklı bir anlatımla şu ya da bu şekilde belirli bir deseni olduğunu ve bu desenin olgu ya da 

şeylerin kendileri üzerinde etkili olduğunu görmemiz gereklidir. Bu coğrafyacıların mekansal 

bağımlılık ya da son dönemlerde daha sık kullanılan bir ifade ile mekansal oto-korelasyon 

dedikleri bir olgudur.2 İstanbul dışından bir örnek vermek gerekirse, Türkiye hakkında temel 

düzeyde bilgisi olan herkesin kolaylıkla söyleyebileceği gibi, Türkiye’nin doğu ve 

güneydoğusundaki eğitim düzeyi, batısına göre daha düşüktür. Burada önemli olan nokta, 

eğitim düzeyi düşük yerleşimlerin hemen yakın çevresinde yer alan yerleşimlerde de eğitim 

düzeyinin düşük olmasıdır; tıpkı, eğitim düzeyi yüksek olan yerleşimlerin yakın çevresinde 

benzer yerleşimlerin yer alması gibi. Bazı istisnalar olmakla birlikte eğitim düzeyi düşük olan 

yerleşimler ile yüksek yerleşimler birbirlerine komşu değildir. Bu sadece Türkiye ya da 

İstanbul için değil, mekansal farklılaşmanın söz konusu olduğu hemen her toplumsal bağlam 

için geçerlidir.  

 

Özetle, ele aldığımız değişken ne olursa olsun, bu değişkenin mekanda rastgele dağılmış 

olması sıklıkla karşılaşılmayacak, istisnaî bir durumdur. Eğitim düzeyinin yüksek ya da düşük 

olduğu yöreler, yakın çevrelerindekilerle benzeşme eğilimdedir ve mekanda belirli bir yığılma 
                                                                 
2
 Mekansal bağımlıl ık konusunda atıfta bulunabileceğimiz kaynaklar arasında özellikle Anselin’in çalışmalarını 

belirtmek isteriz. Bkz. Anselin (1995, 1999) ve Anselin ve diğerleri (1996).   
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(ya da kümelenme) gösterir. Bu durumun bir kaç farazî izahı olabilir: Öncelikle, belirli bir 

yörede eğitim düzeyinin gözlenen değerde olmasına yol açan sebep her ne ise, bu sebep 

komşu yörelerde de geçerli olabilir ve oralarda da aynı ya da benzer etkiye yol açabilir. Ya da 

eğitim düzeyini etkileyen etmen sadece o yöreye özgü olsa bile, doğrudan ya da dolaylı 

olarak kendisine yakın yörelerde de benzer etkilere yol açıyor olabilir. Bir diğer açıklama da 

birbirine yakın yöreler arasındaki etkileşimin, buralarda benzer değerlerin ortaya çıkmasına 

yol açtığı şeklinde olabilir. Sebebi her ne olursa olsun, mekanda birbirine yakın ilişki ve 

süreçler birbirini etkiler; etkilemekle de kalmaz, o olgu ya da ilişkinin özünü değiştirir. İşte 

mekansal bağımlılık olarak adlandırılan kavramın dayanak noktası, mekanda birbirine yakın 

olguların daha çok etkileşim içinde olmasıdır. Bu da coğrafyada Tobler’ın birinci yasası olarak 

bilinen bir önermedir: Herşey birbiri ile ilişki içindedir, ama mekanda birbirine yakın olan olaylar 

ve süreçler, birbirini daha çok etkiler (Miller, 2004).  

 

İşte mekanda saptanan coğrafi birimler arasındaki bu etkileşim, ortaya benzer desenler 

çıkmasına yol açar. Az sonra açıklayacağımız yöntemle geliştirdiğimiz İstanbul haritalarında 

da oldukça farklılaşmış bir yapı olduğunu göreceğiz. İstanbul örneğinden devam edersek, 

İstanbul’daki mahallelerin sosyo-ekonomik statü göstergelerine göre rastgele dağılmamış 

olmaları, bu farklılaşmaya yol açan nedenlerin ortak olabileceği izlenimini vermektedir. 

Bundan dolayıdır ki, yürüttüğümüz araştırmada doğrudan doğruyayoksul haneleri tespit 

etmek ve onlarla görüşmek ya da anket yapmak yerine, öncelikle İstanbul’da yoksulluğun 

yoğunlaştığı mahalleleri belirlemek ve bu yolla seçeceğimiz mahallelerde araştırma yapmayı 

tercih ettik. 

 

İstanbul mahallelerinin sınflamasında kullandığımız teknik kümeleme tekniğidir. İstatistikte 

yaygın olarak kullanılan kümeleme analizi, belirli bir veri setini göreli olarak birbirine 

benzeşen gruplara ayırmak amacıyla geliştirilmiş bir tekniktir. 3 Gözlenen veriyi anlamlı 

gruplara ayırmak, bir araştırmanın belki de en temel ve en zorlu aşamalarından biridir. 

Verileri gruplara ayırırken kümeleme analizinin kullandığı temel ölçüt, aynı grupta yer alan 

elemanlar arasında benzerliğin, farklı gruplarda yer alan elemanlar arasında da 

benzemezliğin maksimize edilmesidir. Bu anlamda kümeleme analizi, neden-sonuç ilişkileri 

                                                                 
3
 Kümeleme tekniğini özetlerken Everitt (2002) ve Timm (2002) gibi kaynaklardan yararlandık.  
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üzerine herhangi bir şey söylemeyen, sadece ve sadece veriyi sınıflamakta kullanılan bir 

yöntemdir. Başka bir deyişle kümeleme tekniği, veri seti  içinde görece homojen gruplar 

tanımlayan, ancak verilerin niye bu gruplarda yer aldıkları üzerine herhangi bir nedensellik 

ortaya çıkarma iddiasında bulunmayan bir sınıflama tekniğidir. Bu işlemi yaparken de temel 

mantık, aynı grup içinde yer alan verilerin olabildiğince birbirine benzer olması ve farklı 

gruplarda yer alanların da olabildiğince birbirine benzemez olmasıdır.  

 

Kümeleme analizinde veri içinde yer alan homojen grupları birbirinden ayrıştırmakta 

kullanılan iki temel mantık vardır. Hiyerarşik kümeleme yöntemi olarak bilinen birinci 

teknikte işlem, gruplamaya ilişkin herhangi bir varsayım olmaksızın başlar. İşlemin 

başlangıcında her bir veri elemanı, ayrı bir küme olarak ele alınır. Daha sonra bu kümeler, her 

bir eleman arasındaki benzeşmenin ölçülmesi ve birbirine benzer olanların bir araya 

getirilmesi yoluyla birleştirilir. Bu birleştirme işlemi daha önceden saptanmış küme sayısı 

elde edilene dek sürdürülür. Bu yöntemde herhangi bir kümeye atanan bir veri elemanının 

bir daha yer değiştirmesi, başka bir kümeye atanması söz konusu değildir. Diğer kümeleme 

yöntemi olan k-ortalamalar tekniğinde ise veri araştırmacının önceden belirlediği “k” sayıda 

kümeye rastgele bir şekilde ayrılır. Daha sonra bu elemanlar, oluşturulan kümelerin 

homojenliğini ölçmek amacıyla önceden tanımlanmış ölçütler yerine getirilecek şekilde 

kümeler arasında dağıtılır.  Bu araştırma kapsamında k-ortalamalar kümeleme yöntemi 

kullanılmıştır.  

 

Mahallelerin sınıflandırılmasında üç temel başlık altında toplam 8 adet değişken 

kullanılmıştır. Değişkenlerin seçiminde olabildiğince kent içindeki sosyo-ekonomik ayrışmayı 

gösterecek değişkenler olmasına özen gösterilmiştir. Seçilen değişkenler şunlardır:  

 

A. Eğitim: Eğitim, Türkiye kentlerindeki toplumsal-mekansal farklılaşmada temel rol oynayan, 

farklılaşmaların hem nedeni hem de sonucu sayılabilecek bir değişkendir. TÜİK tarafından 

yapılan Hanehalkı Bütçe Anketi çalışmaları bu konuda önemli bilgiler vermektedir. Buna göre 

kentsel alanlarda 2002 yılında okuma yazma bilmeyenler arasında %35.9 olan yoksulluk 

oranı, ilkokul mezunlarında %21.8’e, üniversite mezunları arasında ise %1.1’e düşmektedir. 

Eğitimin toplumsal ayrışmada oynadığı role ilişkin diğer gösterge de eğitim harcamalarının 
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gelir gruplarına göre çok büyük farklar göstermesidir. 2004 yılında en üst %20’lik gelir 

grubunun hane başına yaptığı ortalama eğitim harcaması, en düşük dilimin yaklaşık 21 

katıdır. Bu rakamın toplam tüketim harcamalarında 4.2, gıda harcamalarında ise 2.1 olması, 

eğitimin toplumsal farklılaşmada ne denli belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. 2000 

sayım sonuçlarına göre mahalleleri sınıflandırırken eğitim konusunda üç değişken 

kullanılmıştır: 

A1.  Okur yazar oranı: Her mahallede 6+ yaş içinde okuma yazma bilenlerin oranı;  

A2.  Üniversite mezunları: Her mahallede toplam nüfus içinde üniversite 
mezunlarının oranı; ve 

A3.  Erkek ve kadın okur yazarlığı arasındaki fark: Erkek nüfus arasındaki okur 
yazarlık oranı ile kadın nüfus arasındaki okur yazarlık oranı farkı.  

 
B. İstihdam: Toplumsal ayrışmanın önemli eksenlerinden biri olan istihdama ilişkin olarak üç 

değişken kullandık: 

B1.  Mali kurumlar sektörü: TÜİK tarafından “mali kurumlar, sigorta, taşınmaz 
mallara ait işler ve kurumları, yardımcı iş hizmetleri” olarak adlandırılan 

kesimde çalışanların toplam çalışanlar içindeki oranı;   
B2.  Mavi yakalı çalışanlar: TÜİK tarafından “tarım dışı üretim faaliyetlerinde 

çalışanlar ve ulaştırma makinaları kullananlar” olarak gruplanan kesimde 
çalışanların toplam çalışanlar içindeki oranı; ve  

B3.  Erkek ve kadın işgücüne katılım oranları arasındaki fark: İktisaden faal yaştaki 
erkek nüfus içinde çalışanların oranı ile iktisaden faak kadın nüfus içinde 
çalışanların oranı arasındaki fark. 

 

Bu değişkenlerden mali kurumlarda çalışanlar, özellikle 1980’li yıllardan sonra değişen dünya 

koşullarında büyük önem kazanan bir işkoludur. Özellikle küresel ilişkilere iyi 

eklemlenebilene kentlerde imalat ve benzeri geleneksel sanayi kollarında çalışanların oranı 

azalırken, mali kurumlarda ve üretici hizmetlerde çalışanların oran olarak artacağı 

vurgulanmıştır. İstanbul’da da benzer bir gelişme yaşanmış ve mali kurumlarda çalışanların 

oranı 1980’de %5.3’ten, 1990’da %7.1’e ve 2000’de de %8.2’ye çıkmıştır. Benzer şekilde de 

mavi yakalı olarak adlandırılan kesimin toplam istihdamdaki payı da azalış içindedir. Ele 

aldığımız son değişken kadının işgücüne katılımını temsil eden önemli bir değişkendir. 

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı oldukça düşük olduğu ve kadınların büyük bir bölümü 

kentsel işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitim düzeyinde olmadığı için  

kente göç ile birlikte, bu oranın düşmekte olduğu bilinmektedir (Dünya Bankası, 2006). 

İstanbul’da 12 yaş üstü kadın nüfusun sadece %26’sı çalışmakta ve bu da toplam işgücünün 
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yaklaşık dörtte birine denk gelmektedir. Kadınların işgücüne katılımı mahalleler arasında çok 

belirgin farklar göstermekte ve üst gelir gruplarının yaşadığı mahallelerde kadın ve erkek 

işgücü katılımı arasındaki fark azalmaktadır.  

 

Kümeleme yöntemi ile yapılan sınıflama çalışmalarında en temel sorunlardan biri, eldeki veri  

setinin kaç gruba ayrılacağıdır. Bu konuda kesin olarak belirlenmiş bir yöntem olmasa da en 

iyi yol, grup sayısını tek tek arttırarak, ortaya çıkan grupların özell iklerine bakmak ve buna 

göre karar vermektir. Burada da önce veri seti 2 gruba ayrılmış, daha sonar grup sayısı teker 

teker arttırılarak ortaya çıkan grupların özelliklerine göre karar verilmiştir. Yaptığımız 

analizde en uygun gruplamanın 7’li sınıflamada ortaya çıktığına karar verilerek, İstanbul 

mahalleleri 7 gruba ayrılmıştır. Bir diğer sorun da ortaya çıkan mahalle gruplarının 

adlandırılmasıdır. Bu amaçla ortaya çıkan grupların Tablo-1’de verilen özelliklerine bakılarak, 

gruplara ilişkin bir adlandırma yapılmıştır.  

 

Bu yöntemle hazırlanan İstanbul sosyo-ekonomik temelli mahalleler sınıflaması bir sonraki 

bölümde anlatılmaktadır.  
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4. MAHALLE SINIFLAMASI: 

 

Bir önceki bölümde anlatılan yöntemle hazırlanan İstanbul sosyo-ekonomik göstergeler 

haritası Şekil-1’de, bu gruplama sonucunda ortaya çıkan grupların belirleyici özellikleri ise 

Tablo-1’de verilmektedir.  

 

Şekil-1’de yer alan haritadan da kolaylıkla görülebileceği gibi İstanbul’da mahalleler 

arasındaki farklılaşmayı belirleyen esas olarak denize yakınl ıktır. Bir istisna olarak ele alınması 

gereken Tarihi Yarımada ve yakın çevresi ile Beyoğlu ilçesi dışında kalan hemen tüm 

bölgelerde denize yakın alanlarda üst gelir gruplarının ağırlıklı olarak yer seçmiş oldukları  

görülmektedir. Özellikle kentin Anadolu yakasında Kadıköy’den Maltepe ilçesine dek uzanan 

bir kıyı şeridinin neredeyse tümünde üst gelir grupları baskındır.  

 

Öte yandan alt gelir grupları açısından bakıldığında, kentin çeperinin neredeyse tümüyle alt 

gelir grubu olarak sınıflanan mahallelerden oluştuğu görülmektedir. Kentin Avrupa yakasında 

Bağcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçeleri mahalleleri ile Anadolu yakasında Ümraniye ve 

Pendik’in bir bölümü ile Sultanbeyli ilçesinin tümü, alt gelir grubu kategorisindedir.  

 

Haritada çok net bir biçimde ortaya çıktığı gibi, kentin toplumsal coğrafyasına, deniz kıyısında 

üst, çeperde ise alt gelir gruplarının ve her iki grup arasında da ya aşılması güç fiziksel 

engellerin ya da orta sınıf mahallelerinin yer aldığı bir desen hakimdir.  Tablo-1’de de 

sınıflama sonucunda ortaya çıkan grupların temel özellikleri, ele alınan değişkenler açısıdan 

özetlenmektedir.  
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Şekil-1: İstanbul sosyo-ekonomik göstergeler haritası, 2000  
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Üst gelir grubu Orta  geli r grubu 
Alt geli r 
grubu 

  

 
A B C D E F KIRSAL Ortalama 

N 109 103 95 89 66 175 79 716 

Okur yazarl ık oranı 92,5 89,4 85,6 84,1 82,0 79,9 80,1 84,7 

Üniversi te mezunları oranı 24,3 11,8 6,3 4,8 3,3 2,3 2,7 8,0 

Erkek-kadın okur yazarlık farkı 2,4 4,7 6,2 7,3 8,1 10,0 9,5 7,0 

Mali kurumlar 17,7 12,0 9,2 7,5 6,5 4,3 2,5 8,5 

Mavi  yakalılar 16.6 27.5 36.6 47.5 52.2 61.3 28.4 41.1 

Erkek-kadın işgücü katıl ım farkı 33,8 40,5 45,0 49,3 51,2 57,6 15,8 43,6 

Doğurganlık 2,3 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,3 2,9 

Hane büyüklüğü 3,1 3,4 3,8 4,0 4,0 4,4 4,7 3,9 

Tablo-1: Kümeleme analizi ile yapılan 7’li sınıflamada küme özellikleri 
Kaynak: 2000 Nüfus Sayımı verileri üzerinden yapılan kümeleme analizi 

 

Tablodan da görülebileceği gibi ortaya çıkan gruplar tüm göstergeler açısından çok belirgin 

farklar göstermektedir. Bir kaç örnek vermek gerekirse, İstanbul genelinde %8 olan üniversite 

mezunları oranı, üst gelir grubu mahallelerde %24.3’e çıkmakta, kentin alt gelir grublarının 

yaşadığı bölgelerde ise %2.3’e düşmektedir. Benzer şekilde ağırlıklı olarak beden gücü 

gerektiren işlerde çalışanların oluşturduğu mavi yakalı kesim oranı, İstanbul genelinde %41 

iken, üst gelir grubu mahallelerde %16.6, alt gelir grubunda ise %61 dolayındadır.  

 

Projenin esas konusunu oluşturan alt gelir grupları haritadan ve tablodan görüldüğü gibi, 

hem belirleyici özellikleri açısıdan hem de mekansal olarak diğer gruplardan net bir şekilde 

ayrıdır. Çalışma konumuzu oluşturan alt gelir grubu mahallelerin özelliklerini, seçtiğimiz 

göstergelere atıfla şöyle özetleyebiliriz: Bu grubu oluşturan mahallelerde eğitime ilişkin 

göstergelerden okur yazarlık ve üniversite mezunları oranı, kent ortalamasının çok altında; 

buna karşılık erke-kadın okur yazarlık oranları arasındaki fark daha yüksektir. Eğitim 

açısından bakıldığında dolayısıyla, alt gelir grubu mahalleler diğerlerine göre daha 

eğitimsizdir ve bu bölgelerde kadınlar arasında eğitim düzeyi daha düşüktür.  

 

Benzer bir resim, hem istihdam hem de demografi konusunda belirlenen göstergelerde de 

karşımıza çıkmaktadır. Alt gelir grubu mahalleler, prestijli işkollarından sayılabilecek “mali 

kurumlar” çalışanlarının düşük, buna karşılık işci kesimin yüksek oranda temsil edildiği 

bölgelerdir. Bu bölgelerde kadınların iktisadi faaliyetlere katılımının diğer bölgelere oranla 

daha düşük olduğu da göze çarpmaktadır. Demografik değişkenler açısından bakıldığında 
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İstanbul’un alt gelir gruplarının ağırlıkla yaşadığı bölgelerinde hane büyüklüğünün ve 

doğurganlığın ortalam değerlerin oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Bu tabloda yer 

alan değerler kümeleme analizi sonucunda elde edilen mahalle gruplarına göre ortalama 

değerleri vermekte ve hem ayrıntılı saha araştırması için seçilecek mahalleler konusunda yol 

göstermekte hem de bu mahallelerdeki sosyal yapı hakkında fikir vermektedir.  

 

Bu analize dayalı olarak saha araştırması için seçilen mahalleler bir sonraki bölümde 

açıklanmaktadır.  
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5. ARAŞTIRMA ALANLARI ve GENEL ÖZELLİKLERİ: 

 
Araştırma projesinin yöntemsel altyapısı bir önceki bölümde ayrıntısıyla anlatılan mahalle 

bazındaki araştırmalara ve buradan yola çıkarak hazırlanan haritalara dayanmaktadır. 

İstanbul’da yer alan 32 ilçe ve 716 mahalleye ilişkin 2000 yılı nüfus sayımı verilerinden yola 

çıkılarak hazırlanan haritalar, il genelinde yoksulluğa ilişkin göstergeler bazında mahallerin 

durumlarını ve farklılaşmalarını ortaya koymaktadır. Bu haritalar yardımıyla üst düzey 

göstergelere sahip mahallelerden en düşük düzeyde göstergelere sahip mahallere kadar 

kentin geneline ilişkin karşılaştırmalı bir yoksulluk örüntüsü çıkarmak ve yoksulluğun 

yoğunlaştığı ilçeleri ve mahalleleri belirlemek mümkün olanaklı hale gelmektedir.  

 
Proje ekibi bu analizlerden yola çıkarak kent genelinde araştırmanın uygulanacağı 5 ilçe ve 12 

mahalle belirlemiştir. Belirlenen ilçeler ve mahalleleri şu şekildedir:  

 
1. Sultanbeyli (Necip Fazıl, Yavuz Selim, Orhangazi mahalleleri) 

2. Bağcılar (Göztepe, Fatih mahalleleri) 
3. Gaziosmanpaşa (Karadeniz, Karayolları mahalleleri) 
4. Küçükçekmece (Şahintepe mahallelesi) 
5. Beyoğlu (Kalyoncu Kulluk, Bostan, Çukur, Bülbül mahalleleri)  

 
Saha araştırması için seçilen mahalleler, geliştirilen mahalle haritası üzerinde Şekil 2’de 

gösterilmektedir.  

 

Mayıs 2007 tarihinde sunulan proje ara raporunda olası araştırma alanları arasında belirtilen 

Fatih ilçesi Temmuz ayında söz konusu alanlara yapılan gezilerde ve örneklem belirleme 

çalışmaları sırasında yoksulluk açısından yeterli bilgi sağlayamacağı düşüncesiyle liste dışı 

bırakılmış ve onun yerine alternatiflerden biri olan Küçükçekmece ilçesi Şahintepesi 

mahallesinin dahil edilmesine karar verilmiştir. Küçükçekmece, Şahintepe mahallelesi, 2000 

yılı Nüfus Sayımı sırasında kendi başına bir mahalle statüsünde olmadığı için Şekil 2’de  yer 

alan haritada gösterilmemiştir.  
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Şekil-2: Saha araştırması için seçilen mahalleler 

 

İlçelerin ve mahallelerin belirlenmesinin ardından proje ekibi her bir mahalle muhtarlığını 

ziyaret ederek o dönem halen askıda bulunan Adrese Dayalı Nüfus Sayımı kayıtlarından 

yararlanarak anket uygulanacak asil ve yedek hane listelerini oluşturmuştur. Listelerde yer 

alacak hane sayıları için (yaklaşık kaç hanenin seçileceğini belirlemek için) 2000 yılı nüfus 

sayımına göre mahallelerde yaşayan hane sayısı dikkate alınmıştır. Bununla birlikte, bu 

hanelerin belirlenmesinde tamamen tesadüfi örnekleme metodu kullanılmış, hanelerin 

özelliklerine dair hiçbir bilgi dikkate alınmamıştır. Burada amaçlanan en önemli noktalardan 

biri, seçilen örneklemin araştırma alanı olarak seçilen mahallenin bütününü temsil etmesini 

sağlamak olmuştur.  

 

Tablo-2’de saha araştırması için seçilen mahalleler ve örneklem oranları yer almaktadır.  
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MAHALLE ADI 
TOPLAM 
NÜFUS  

HANE 
SAYISI 

ANKET UYGULANAN 
HANE SAYISI 

ÖRNEKLEM  
ORANI  

SULTANBEYLİ İLÇESİ 

NECİP FAZIL 7.083 1.318 113 % 8.6 

YAVUZ SELİM  10.452 1.996 166 % 8.3 

ORHANGAZİ 7.680 1.298 107 % 8.2 

BAĞCILAR İLÇESİ 

GÖZTEPE 26.695 5.610 255 % 4.5 

FATİH  35.318 7.723 310 % 4 

GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ 

KARADENİZ  50.617 11.510 356 % 3.1 

KARAYOLLARI 23.032 4.401 194 % 4.4 

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ 

ŞAHİNTEPE - - 317 - 

BEYOĞL U İLÇESİ 

KALYONCU  KULLUK  4.359 1.201 75 % 6.2 

BOSTAN 2.337 603 43 % 7.1 

ÇUKUR  4.589 1.101 78 % 7.1 

BÜLBÜL 5.317 1.262 65 % 5.2 

GENEL TOPLAM   2.079  

Genel Toplam 

(Küçükçekmec e ilçesi  
hariç) 

177.479 38.023 1762 % 4.6 

Tablo.2. Saha araştırması için seçilen mahalleler 

 

Yukarıdaki tabloda ayrıntıları ile gösterilen verilerden de anlaşılacağı gibi seçilen araştırma 

alanlarında uygulanan toplam anket sayısı 2.079’dur. Küçükçekmece İlçesi, Şahintepe 

mahallelesinin 2000 nüfusu tam olarak bilinemediğinden, örneklem oranını hesaplamak 

mümkün olmamıştır. Örnekleme oranı ise mahallelerin nüfusu ve hane sayılarına göre 

değişiklik göstermekle birlikte %3’ün altına düşmemiştir. Bu oran hane sayısı düşük olan 

mahallelerde daha yüksek olurken, hane sayısı fazla olanlarda azalmıştır. Toplam nüfusu 

bilinmeyen Şahintepe mahallesi hariç tutulduğunda İstanbul’da alt gelir gruplarını temsil 

eden yaklaşık 180.000 dolayında bir nüfus için %4.5 gibi yüksek bir örnekleme oranı ile 

ayrıntılı bilgi elde edilmiş olmaktadır.  

 

Araştırmanın ana parçasını oluşturan anketlerde amaçlanan hanelerin İstanbul’a yerleşim 

öyküleri hakkında ayrıntılı bilgi toplamaktır. Bu amaçla hanelere, İstanbul’a hangi tarihte göç 
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ettikleri sorulmuş ve bu tarihten itibaren özellikle işgücü piyasasındaki konumları ve İstanbul 

içinde yer değiştirip değşitirmedikleri araştırılmıştır. Bunun yanı sıra, hane gelirine ilişkin 

olarak doğrudan bir soru sorulmamış, bunun yeriğne çeşitli tüketim maddelerinin hane 

içinde olup olmadığına dayanarak hanenin refah düzeyine ilişkin bilgi elde edilmiştir. Burada 

amaçlanan kente yakın dönemde gelenler ile kentte uzun bir süredir yaşayanlar arasında 

herhangi bir farklılaşma olup olmadığını ortaya çıkartabilmektir. Araştırmada uygulanan 

anket soruları Ek-1’de verilmektedir.  

 

Araştırma yönteminin ana ayağını oluşturan anketlerin yanı sıra onun tamamlayıcısı olarak 

derinlemesine görüşmeler tasarlanmıştır. Hanelerle yapılacak bu görüşmeler yardımıyla 

anketin sahip olduğu sınırlı soru çerçevesinin dışına çıkılması ve hanelerin yoksullukla 

başetme stratejileri, varsa geliştirdikleri ve yaralandıkları mekanizmalar ile hanenin kentte 

yaşadığı süre içerisindeki devinimlerin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu görüşmeler bazı 

ilçelerde tüm mahallelere yayılmış iken bazı ilçelerde belirli mahallelerde yoğunlaşmıştır. 

Hanelerin seçimi ise genellikle mahalle muhtarının yardımı ve katkısı ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu şekilde toplam 114 hane ile görüşme yapılmıştır. 

 

Araştırma alanı olarak belirlenen 5 ilçe ve bunların içerisinde yer alan 12 mahalle farklı 

özellikleri dikkate alınarak seçilmiştir. Seçilen mahallelerin özellikleri şöyle özetlenebilir:  

 

SULTANBEYLİ İLÇESİ:  

Sultanbeyli ilçesi, kırdan kente çok hızlı bir göçün yaşandığı bir yer olması ve son 30 yıllık bir 

dönemde neredeyse sıfırdan kurulmuş olması gibi nedenlerle yoksulluk araştırmaları için 

büyük bir önem taşımaktadır. Proje araştırmacıları da daha önce İstanbul’un yoksulluk 

araştırmaları açısından laboratuvar niteliği taşıyan bu bölgesinde kapsamlı bir çalışma yapmış 

ve sonuçlarını “Nöbetleşe Yoksulluk” adıyla yayımlamışlardır (Bkz. Işık ve Pınarcoğlu, 2001). 

Sultanbeyli ilçesinden seçilen üç mahalle proje araştırmacılarının daha önce bu ilçeye 

odaklanan çalışmalarında araştırmalarına dahil etmedikleri alanlardır. Her üç mahalle de 

Sultanbeyli’nin son dönemlerinde hızla gelişen mahallelerinden olduğu için, ilçenin geri 

kalanından ayrılmaktadır.  
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Sultanbeyli’nin, Necip Fazıl, Yavuz Selim, Orhangazi mahalleleri hem nüfus hem de hane 

sayısı bakımından benzerlik göstermektedir. Aynı şekilde, 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına 

göre bu mahallelerde ortalama hanehalkı büyüklüğü 5.5 iken bu oran İstanbul genelinde 

3.9’dur. Bu mahallelerde okuryazar olmayan  nüfusun oranı ortalama %15, bu oran 

kadınlarda %24 düzeyindedir. İşgücüne katılım düzeyi toplam nüfus içerisinde % 35 dolayında 

iken, kadınların işgücüne katılımı % 7.5’dur. Dolayısıyla bu üç mahallenin, İstanbul bütünü 

içinde en düşük sosyo-ekonomik göstergelere sahip olan ilçenin en alt kesimini temsil ettiği 

söylenebilir. İstanbul genelinde alt gelir gruplarına ilişkin olarak belirlenen ortalama 

değerlerin (bkz. Tablo-1) örnek mahallelerin değerlerinden yüksek olması da bunun bir diğer 

kanıtıdır. Bu anlamda Sultanbeyli ilçesinin bu üç mahallesi, yoksulluğun yoğun olduğu bir 

çevrede, kente yakın ve orta dönemde gelmiş göçmenlerin yaşadığı ve gelişimini henüz 

tamamlamamış alanlara örnek olarak seçildiği söylenebilir. 

 

BAĞCILAR İLÇESİ: 

Bağcılar’ın Göztepe ve Fatih mahalleleri toplamda 60.000’in üzerinde bir nüfusu ve 13.500’e 

yakın haneyi içermektedir. İlçedeki hanelerin yaklaşık % 40’ının hane büyüklüğü 5’in 

üzerindedir. Bu mahallelerde okuryazar olmayan nüfusun oranı ortalama %10.8, bu oran 

kadınlarda % 17.2 düzeyindedir. İşgücüne katılım düzeyi toplam nüfus içerisinde %39 

dolayında iken, kadınların işgücüne katılımı %3.4’tür.  

 

Bağcılar İlçesinin özellikle 1970’li yılların sonu ve 1980’lerin başından itibaren hızlı bir gelişim 

gösterdiği ve imar aflarının etkisi ile gelişimini 1990’lı yıllarda büyük ölçüde tamamladığı 

bilinmektedir. Bu anlamda Bağcılar ilçesi mahalleleri, 1950’lerden bu yana sürmekte olan 

kentleşme öyküsü genelinde bakıldığında, sürecin orta dönemlerinde gelişen, gelişimini 

önemli ölçüde tamamlamış alanlara örnek olarak seçilmiştir. 

 

GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ: 

Gaziosmapaşa ilçesi, Sultanbeylii le birlikte İstanbul içinde en düşük sosyo-ekonomik 

göstergelere sahip bir ilçedir. İlçeden ayrıntılı saha araştırması için seçilen Karadeniz ve 

Karayolları mahalleri nüfus olarak birbirinden farklıdır. Gaziosmanpaşa’ya bağlı 2000 yılı 

nüfus sayımı verileri, Karadeniz mahallesinin Karayolları’nın nüfusunun yaklaşık iki ve toplam 
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hane sayısının yaklaşık üç katına sahip olduğunu göstermektedir. Karadeniz’de 4.4 olan 

ortalama hane halkı büyüklüğü Karayolları’nda 5.2, okuryazar olmayan nüfusun oranı 

ortalama sırasıyla % 8.9 ve % 15.6, bu oran kadınlarda %14.3 ve %24.5 düzeyindedir. 

Karadeniz mahallesinde işgücüne katılım düzeyi toplam nüfus içerisinde %41 dolayında iken,  

kadınların işgücüne katılımı %12.8’dir, bu oranlar Karayolları mahallesinde sırasıyla %38 ve % 

10.4 düzeyindedir.  

 

Birbirine komşu bu iki mahalle arasındaki bu belirgin farklar, her ikisinin de saha araştırması 

için seçilmiş olmasının temel nedenidir. Mahalle muhtarları ile yapılan görüşmelerde 

Karadeniz mahallesinin kuruluş öyküsünün 1980’li yılların başına dek gittiğini ve süreç içinde 

mahallenin hızlı bir gelişim yaşadığını ortaya koymuştur. Yakın çevrede İstanbul’un önemli 

tekstil üretim birimlerinin de bulunması sayesinde mahallede görece hızlı bir zenginleşme 

süreci yaşanmış ve kimi gruplar kendi kurdukları atölyeler ile belli oranlrda 

yükselebilmişlerdir. Bu anlamda Karadeniz mahallesi kendi içinde oldukça heterojen bir yapı 

sergilemektedir. Bir yanda, raporumuzun literatür özeti bölümünde özetlediğimiz tarzda bazı 

gruplar zenginleşebilmiş, bazı gruplar da bu zenginleşme sürecinden kısıtlı ölçüde 

yararlanmışlardır.  

 

Karayolları mahallesi ise, Karadeniz mahallesinden çok farklı bir öykü içermektedir. Bu 

mahallenin gelişimi 1980’li yılların sonunda başlamış, ancak Karadeniz’in gösterdiği gelişimi 

gösterememiştir. Mahallenin dikkat çekici bir diğer özelliği de özellikle güneydoğu 

bölgesinden önemli oranda göç almış olmasıdır. Birbirine bu denli yakın iki mahallenin, 

böylesine farklı gelişim öykülerinin olması, saha araştırması için seçilmelerinin temel 

nedenidir.  

 

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ: 

Bağcılar ve Gaziosmanpaşa ilçeleri İstanbul’un çeperinde yer alan ve son yirmi yıllık dönemde 

yoğun göç ve nüfus artışı ile karşı karşıya gelmiş, buna bağlı olarak da hızlı ve kontrolsüz 

kentsel büyümenin izlenebildiği yerler olmuştur. Küçükçekmece ilçesi de kentin çeperinde 

yer almasına rağmen bazı bölgeleri daha önce gelişmeye başlamıştır. Ancak Şahintepe 

mahallesi görece daha geç gelişen bir alandır ve halen gelişme aşamasındadır. Bu durum 
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mahalledeki yapıların fiziki görünümünde de rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Mahalle hem 

kentin farklı bölgelerinden hem de başka illerden gelen hanelerin yerleşmeye çalıştığı bi r alan 

olarak tanımlanabilir. Bu anlamda Şahintepe mahallesi, 1990’lı yılların sonu ile 2000’lerin 

başında kendini gösteren kentleşme dinamiklerinin araştırılacağı bir alan olarak araştırma 

kapsamına alınmıştır.  

 

BEYOĞLU İLÇESİ: 

Beyoğlu ilçesine bağlı Kalyoncu Kulluk, Bostan, Çukur, Bülbül mahalleleri diğer ilçelerdeki 

mahallelere göre hem nüfus hem de hane büyüklüğü bakımından farklılıklar göstermektedir. 

Bu dört mahallede ortalama hane halkı büyüklüğü 3.9’dur. Okuryazar olmayan  nüfusun 

oranı Kalyoncu Kulluk’da %12.8,  Bostan’da %13.7, Çukur’da %17.6 ve Bülbül’de %14.8’dir. 

Bu oran kadınlarda sırasıyla, %20.5, %21.4, %31.3 ve %23.6’dır. İşgücüne katılım düzeyi dört 

mahallede de yaklaşık %40 dolayındadır. Kadınlarda ise bu oran üç mahallede % 12 

düzeyinde iken sadece Çukur mahallesinde % 6’da kalmaktadır. 

 

Beyoğlu ve seçilen dört mahalle, ilçenin Tarlabaşı bölgesinde yer almaktadır. Kent merkezine 

bu denli yakın olan bu alan, 1950’lerden itibaren bölgede yaşayan önce çeşitli azınlık 

gruplarının daha sonra da orta sınıfların terk etmesi sonucu hızlı bir yoksullaşma süreci 

yaşamış ve çöküntü bölgesine dönüşmüştür. Daha sonraki dönemlerde yerleşik nüfusun terk 

ettiği konutlar özellikle kente yeni gelen göçmenlerin yaşam alanları olmuştur.  Şu andaki 

durumu göz önüne alındığında bir çok başka bölgeden çok daha yoksul bir kitleyi  barındıran 

bu mahalleler, diğer örnek mahallelerden farklı olarak kent merkezi çeperinde oluşan, kentiçi 

yoksulluğun bir örneği olarak araştırma kapsamına dahil edilmiştir.   
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6. BULGULAR: 

 
Bu bölümde araştırma kapsamında uygulanan hanehalkı anketinden elde edilen bazı temel 

ve önemli bulgular sunulmaktadır. Bu bulguların bir kısmı hanelerin genel özellikleri hakkında 

bilgi verirken diğerleri ise yoksullukla ilişki konularda varolan durumu ortaya koymaktadır. 

Buradan elde edilen sonuçlar bir sonraki bölümde projenin genel bağlamı içerisinde 

değerlendirilerek yorumlanacaktır.  

 
6.1. Hanehalkı Özellikleri 
 

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI  

 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 

SULTANBEYLİ  % 7.38 % 11.34 % 12 % 11.94 % 9.24 

BAĞCILAR  % 9.32 % 10.77 % 10.40 % 10.40 % 9.32 

GAZİOSMANPAŞA % 9.94 % 12.44 % 12.44 % 10.19 % 8.88 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 8.29 % 10.47 % 10.40 % 11.49 % 9.96 

BEYOĞLU % 6.33 % 9.94 % 10.14 % 10.14 % 10.04 

GENEL ORTALAMA % 8.25  % 10.99 % 11.08 % 10.83 % 9.49  

 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

SULTANBEYLİ  % 10.08 % 9.48 % 8.52 % 6.66 % 4.68 

BAĞCILAR  % 12.10 % 7.90 % 8.90 % 6.86 % 5.74 

GAZİOSMANPAŞA % 10.83 % 9.43 % 7.49 % 5.96 % 4.19 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 11.05 % 8.65 % 8 % 6.69 % 4.29 

BEYOĞLU % 11.55 % 9.74 % 7.13 % 4.92 % 6.83 

GENEL ORTALAMA % 11.12 % 9.04  % 8.01  % 6.22  % 5.15  

 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 

SULTANBEYLİ  % 3.78 % 2.28 % 1.14 % 0.84 % 0.36 

BAĞCILAR  % 2.95 % 2.70 % 1.33 % 0.71 % 0.33 

GAZİOSMANPAŞA % 2.96 % 2.28 % 1.35 % 0.97 % 0.30 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 4.58 % 2.76 % 1.53 % 1.09 % 0.29 

BEYOĞLU % 3.92 % 4.32 % 2.11 % 1 % 1.31 

GENEL ORTALAMA % 3.64  % 2.87  % 1.49  % 0.92  % 0.52  

 75-79 80-84 85+ 

SULTANBEYLİ  % 0.12 - % 0.18 

BAĞCILAR  - % 0.12 % 0.12 

GAZİOSMANPAŞA % 0.17 % 0.13 % 0.04 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 0.36 - % 0.07 

BEYOĞLU % 0.2 % 0.3 % 0.1 

GENEL ORTALAMA % 0.17  % 0.11  % 0.10  

Tablo-3: Saha araştırması yapılan mahallelerde nüfusun yaş gruplarına dağılımı 
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Buna göre Beyoğlu ilçesi mahalleleri dışında kalan tüm alanlarda 0-14 yaş grubunun oldukça 

yüksek olduğu göze çarpmaktadır. İstanbul genelinde 2000 sonuçlarına göre 0-14 yaş grubu 

nüfusu oranı %26.5 iken, Sultanbeyli’de %30.7, Bağcılar’da %30.5, Gaziosmanpaşa’da 

%34,8’dir. Bu, söz konusu alanlarda doğurganlığın da oldukça yüksek olduğu anlamına gelen 

bir gösterge olarak kabul edilmelidir. Küçükçekmece ve Beyoğlu ilçesi mahallelerinde ise bu 

oran İstanbul ortalamasına yakındır.  

 

ORTALAMA HANE BÜYÜKLÜĞÜ  

SULTANBEYLİ  4.32 

BAĞCILAR  4.25 

GAZİOSMANPAŞA 4.30 

KÜÇÜKÇEKMECE  4.34 

BEYOĞLU 3.82 

GENEL ORTALAMA 4.20 

2000 YILI İSTANBUL ORTALAMASI  3.9 

2000 İstanbul alt gelir grubu mahalleler 
ortalaması  

4.4 

Tablo-4: Araştırma alanında hane büyüklüğü  
 
Araştırma alanlarındaki hanelerin ortalama büyüklüklerine bakıldığında birbirlerine yakın 

oldukları görülmektedir. Hanelerin ortalama büyüklükleri, Beyoğlu ilçesindeki mahalleler 

dışında 4’ten fazladır ve bu oran 2000 yılı nüfus sayımı verilerinden hesaplanan İstanbul 

ortalamasının da üzerinde yer almaktadır. Ancak çalışma alanında tüm mahallelerde 

ortalama hane büyüklüğü, kümeleme analizi sonucunda saptanan alt gelir grubu mahalleler 

ortalamasının altındadır. Bu, bir ölçüde 2000 yılından sonra yaşanan değişimlerle i lgili 

olabilir. Bir diğer sonuç da, bir önceki tabloda da ortaya çıktığı gibi kentiçi yoksulluk 

süreçlerinin bir temsilcisi olarak ele alınan Beyoğlu ilçesi mahallelerinin gerçekten de 

diğerlerinden önemli ölçüde farklı olduğudur.  

 
Hanelerin kentle kurduğu ilişki, hanenin ilçede bulunduğu süre ve hane reisinin İstanbul’da 

yaşadığı ortalama süre göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, hane reislerinin ortalama 

18.5 yıldır İstanbul’da bulundukları ortaya çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlar Beyoğlu ilçesinin 

hem kent merkezinde yer alması hem de yerleşik nüfusun bir kısmının daha uzun süredir 

yaşayan haneler olması sebebiyle, bu ilçedeki hane reislerinin İstanbul’da bulunma süresi 

açısından diğerlerinden farklılaştığını göstermektedir. Bu durum, hanelerin ilçede bulunma 
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sürelerinde de kendini göstermektedir. Ancak genel olarak bakıldığında hane reislerinin 

İstanbul’a gelme zamanları ile hanelerin ilçeye taşınma süreleri  arasında bir süre farkı 

bulunmaktadır ve bu da ya hane reislerinin kente (tek başlarına) daha  önce göç ettiklerini ve 

sonradan hanenin diğer üyelerini getirdiklerini ya da hanenin mevcut ilçeye taşınmadan önce 

kent içerisinde bir ya da birkaç kez  yer değiştirmiş olduğunu göstermektedir.  

 

HANENİN İLÇEDE YAŞADIĞI SÜRE ( YIL)  

SULTANBEYLİ  12.01 

BAĞCILAR  12.69 

GAZİOSMANPAŞA 12.78 

KÜÇÜKÇEKMECE  11.28 

BEYOĞLU 16.85 

GENEL ORTALAMA 13.12 

Tablo-5: Hanenin ilçede yaşadığı süre 

 
Elde edilen veriler, hanelerin ilçede yaşadığı sürenin (Beyoğlu ilçesi dışında) 11-12 yıl iken, 

hane reislerinin İstanbul’da yaşadığı sürenin 16-17 yıl olduğunu ortaya koymaktadır. Her iki  

göstergede genel ortalama Beyoğlu ilçesinden elde edilen sonuçlar nedeniyle 

yükselmektedir.  

 

HANE REİSİNİN İSTANBUL’DA BULUNDUĞU  
 ORTALAMA SÜRE (YIL)  

SULTANBEYLİ  16.71 

BAĞCILAR  17.91 

GAZİOSMANPAŞA 17.85 

KÜÇÜKÇEKMECE  16.04 

BEYOĞLU 24.25 

GENEL ORTALAMA 18.5 

Tablo-6: Hane reisinin İstanbul’da yaşadığı süre  

 
Bu hane reislerinin doğum yerleri incelendiğinde ise, her bir ilçenin farklı bir köken yapısına 

sahip olduğu görülmektedir. Doğum yeri de İstanbul olan hane reislerinin oranı, özellikle 

Beyoğlu ilçesinde diğerlerinden belirgin bir şekilde fazladır ve İstanbul doğumlu hane reisleri 

genel ortalamasının iki katına karşılık gelmektedir. Halbuki bu oran, Sultanbeyli, 

Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da %10’un altında kalırken, sadece Bağcılar ilçesinde 

%10’un üzerindedir. İstanbul genelinde İstanbul doğumlu hane reislerinin oranı ise yaklaşık 

olarak üçte birdir.  
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Bunun haricinde, Sultanbeyli ilçesinde, Bitlis, Ordu, Erzurum ve Van doğumluların; Bağcılar 

ilçesinde, Bitlis doğumluların; Gaziosmanpaşa ilçesinde Siirt ve Ağrı doğumluların; 

Küçükçekmece’de, Tokat ve Iğdır doğumluların ve Beyoğlu’nda ise, özellikle Mardin 

doğumluların oranı dikkat çekicidir ve genel ortalamanın üzerinde yer almaktadır.  

 
HANE REİSİNİN DOĞUM YERİ  

 İSTANBUL BİTLİS ORDU ERZURUM VAN 

SULTANBEYLİ  % 8.8 % 11.4 % 10.1 % 7.5 % 6.2 

BAĞCILAR  % 12.2 % 12.6 % 5.5 % 3.2 % 2.3 

GAZİOSMANPAŞA % 9.8 % 5.3 % 2.4 % 4.7 % 2.7 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 9.5 % 3.8 % 3.5 % 4.4 % 2.2 

BEYOĞLU % 26.8 % 0.8 % 1.1 % 1.1 % 1.1 

GENEL ORTALAMA % 13.4  % 6.8  % 4.5  % 4.2  % 2.9  

 BİNGÖL SİVAS  AMASYA KARS SINOP 

SULTANBEYLİ  % 4.7 % 4.1 % 3.9 % 3.9 % 3.9 

BAĞCILAR  - % 2.3 % 2.3 % 4.2 % 4.4 

GAZİOSMANPAŞA % 1.3 % 3.1 % 0.5 % 1.3 % 2 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 0.6 % 4.4 % 1.9 % 5.7 % 1.6 

BEYOĞLU % 0.4 % 3.4 - % 0.4 % 0.8 

GENEL ORTALAMA % 1.4  % 3.5  % 1.7  % 3.1  % 2.5  

 SİİRT AĞRI  NİĞDE KASTAMONU TOKAT 

SULTANBEYLİ  % 3.4 % 3.1 % 2.8 % 1.6 % 1.3 

BAĞCILAR  % 1.4 % 0.4 % 0.4 % 4.4 % 3.2 

GAZİOSMANPAŞA % 12.5 % 5.1 % 0.9 % 2.9 % 0.7 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 0.6 % 2.2 % 0.6 % 2.5 % 15.5 

BEYOĞLU % 2.3 % 1.9 % 0.4 % 1.9 % 0.8 

GENEL ORTALAMA % 4.0  % 2.5  % 1  % 2.7  % 4.3  

 ARDAHAN SAMSUN ADIYAMAN MALATYA IĞDIR 

SULTANBEYLİ  % 0.8 % 1.6 % 0.5 % 1.6 - 

BAĞCILAR  % 3.2 % 2.8 % 2.7 % 2.1 % 1.2 

GAZİOSMANPAŞA % 3.5 % 2.2 % 1.6 % 3.1 - 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 4.1 % 1.9 % 2.8 % 3.8 % 8.5 

BEYOĞLU - % 1.5 % 0.4 % 1.1 % 0.4 

GENEL ORTALAMA % 2.3  % 2  % 1.6  % 2.3  % 2  

 MUŞ  MARDİN DİYARBAKIR  EDİRNE ADANA 

SULTANBEYLİ  % 1 % 0.3 % 0.5 - % 0.3 

BAĞCILAR  % 0.7 % 1.8 % 0.5 % 0.5 % 0.4 

GAZİOSMANPAŞA % 2.4 % 0.4 % 1.5 % 0.9 % 0.4 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 3.8 % 1.9 % 1.3 % 0.3 % 0.9 

BEYOĞLU % 0.4 % 21.8 % 3.4 % 2.3 % 1.9 

GENEL ORTALAMA % 1.7  % 5.2  % 1.4  % 0.8  % 0.8  

Tablo-7: Hane reisinin doğum yeri 
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6.2.Konut-Mülkiyet 

 
Hanelerin yaşadıkları konutun durumu anketi uygulayan anketörler tarafından 

değerlendirilmiş ve verili üç seçenekten bir tanesi işaretlenmiştir. Buna göre, genel 

ortalamalara bakıldığında konutların yaklaşık %75’i apartman dairesi, %17’si gecekondu ve 

%8’i müstakil konut olarak tanımlanmıştır. En fazla gecekondu oranı Sultanbeyli, 

Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece’de görülürken, apartman dairesi olan konutlar Bağcılar ve 

Beyoğlu’nda yoğunlaşmaktadır. Müstakil konut olarak tanımlanan konutlar genel ortalamada 

%10’un altında bir orana sahip olmasına karşın, özellikle Sultanbeyli ve Küçükçekmece’deki 

ortalamanın üzerinde üzerindedir. Ancak bunların bir kısmının gecekondu kategorisine dahil 

olması muhtemeldir. Özellikle Bağcılar ilçesinde apartman kategorisindeki binaların yğksek 

oranda olması, bu ilçede gecekonduların imar afları yoluyla apartmana dönüşme sürecini 

büyük ölçüde tamamlamış oldukları yolundaki gözlemimizi doğrulamaktadır.  

 
HANELERİN YAŞADIĞI KONUTUN DURUMU  

 MÜSTAKİL KONUT  APARTMAN DAİRESİ  GECEKONDU 

SULTANBEYLİ  % 10.6 % 65.8 % 23.6 

BAĞCILAR  % 3.2 % 94.2 % 2.7 

GAZİOSMANPAŞA % 2.9 % 66.4 % 30.7 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 19.9 % 54.3 % 25.9 

BEYOĞLU % 5.4 % 91.2 % 3.4 

GENEL ORTALAMA % 8.4  % 74.3  % 17.3  

Tablo-8: Hanelerin yaşadığı konutun durumu  
 

Bu konutların mülkiyet durumlarına bakıldığında, Sultanbeyli, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve 

Küçükçekmece’de kiracıların oranı ev sahiplerine göre daha fazla ağırlık taşımakla birlikte , 

aradaki fark Beyoğlu ilçesinde varolan kadar fazla değildir. Beyoğlu’ndaki kiracı oranının 

yüksekliği anketin uygulandığı Tarlabaşı bölgesi dikkate alınarak değerlendirildiğinde, bu 

durumun ana nedeni, konut sahiplerinin artık bu bölgede yaşamamakta olması olarak 

değerlendirilebilir. Ev sahibi ile kiracıların birbirine en yakın olduğu yer Sul tanbeyli ilçesi iken; 

Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçelerindeki dağılım kendi içinde bir benzerlik arz 

etmektedir.  
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HANENİN YAŞAMAKTA OLDUĞU KONUTUN MÜLKİYET DURUMU  

 EV SAHİBİ KİRACI LOJMAN 
KİRA 

ÖDEMİYOR  
TOPLAM 

SULTANBEYLİ  % 43.8 % 46.6 % 0.3 % 9.3 100 

BAĞCILAR  % 33.6 % 58.6 % 0.2 % 7.6 100 

GAZİOSMANPAŞA % 32.5 % 59.8 - % 7.6 100 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 34.7 % 56.5 - % 8.8 100 

BEYOĞLU % 21.1 % 71.6 - % 7.3 100 

GENEL ORTALAMA % 33.1  % 58.6  % 0.2  % 8.1  100 

Tablo-9: Hanenin yaşamakta olduğu konutun mülkiyet durumu 

 

Ev sahipleri, konutları elde etme biçimleri açısından değerlendirildiğinde ilçelerin yerleşim 

biçimlerine göre farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Gecekondu oranının en fazla olduğu 

Sultanbeyli ve Küçükçekmece’de, hem arsa sahipliği hem de konutun çeşitli tanıdıkların 

yardımıyla yapılma oranı da belirgin bir şekilde daha  yüksektir. Bunun aksine, apartman 

dairlerinin daha yoğun olduğu Bağcılar ve Beyoğlu ilçelerinde haneler, konutları bittikten 

sonra satın almışlardır. Gaziosmanpaşa’da ise, hem bittikten sonra satın alınan konutlar hem 

de sahip olunan arsa üzerine tanıdıkların yardımıyla yapılan konutlar önemli bir orana sahip 

gözükmektedir.  

 

Tüm ilçelerin genel ortalamasına bakıldığında, bitmiş olarak satın alınan konutlar %50’den 

fazlayı oluştururken, sahip olunan arsa üzerinde tanıdık yardımıyla ya da müteahhid eliyle 

yapılan konutlar, %40’a yakın bir oran teşkil etmektedir. Konut sahiplerin yaklaşık %10 ise 

konutlarını miras yoluyla elde ettiklerini belirtmişlerdir.  

 

EV SAHİPLERİNİN EVİ ELDE ETME ŞEKİLLERİ 

 

“Arsa 

benimdi, 
müteahhide 
yaptırdım.” 

“Arsa 
benimdi, 

Aile, akraba,  
vb. 
yardımıyla 
yaptım.” 

“Kooperatif 

yoluyla 
satın 
aldım.” 

“Bitmiş 

olarak 
satın 
aldım.” 

“Miras  
kaldı.” 

Diğer 

SULTANBEYLİ  % 8.3 % 59.2 % 0.6 % 26 % 5.3 % 0.6 

BAĞCILAR  % 7.3 % 7.3 % 1.8 % 65.5 % 18.2 - 

GAZİOSMANPAŞA % 10.1 % 25.7 % 1.1 % 60.3 % 2.8 - 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 16.4 % 36.4 - % 44.5  % 2.7 - 

BEYOĞLU % 7.3 % 7.3 % 1.8 % 65.5 % 18.2 - 

GENEL ORTALAMA % 9.9  % 27.2  % 1.1  % 52.4  % 9.4  % 0.1  

Tablo-10: Ev sahiplerinin evi elde etme biçimi 
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Oturmakta oldukları konutta kiracı konumunda bulunanların ödedikleri kira miktarları beş 

ayrı gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. Buna göre, kira miktarlarının büyük oranda 151-250 

YTL ile 251-350 YTL gruplarında yoğunlaştığı görülmektedir. Çok farklı konut özelliklerine 

sahip olmalarına karşın, Sultanbeyli ve Beyoğlu ilçelerinde 50-150 YTL grubu belirli bir ağırlık 

taşımaktadır. Beyoğlu ilçesi açısından bunun nedeni, eskiden tek bir hane tarafından 

kullanılan birkaç katlı ve küçük evlerin son derece dar olan her bir katının ayrı ayrı kiraya 

veriliyor olması ile açıklanabilir. 

 

KİRACILARIN ÖDEDİKLERİ ORTALAMA KİRA MİKTARI  

 50-150 YTL 151-250 YTL 251-350 YTL 351-450 YTL 451+ YTL 

SULTANBEYLİ  % 19.1 % 63.4 % 16.4 % 1.1 - 

BAĞCILAR  % 2.1 % 23 % 50.5 % 21.5 % 3 

GAZİOSMANPAŞA % 6.7 % 37.4 % 44.7 % 10 % 1.2 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 8.9 % 45.8 % 40.2 % 3.9 % 1.1 

BEYOĞLU % 12.3 % 41.2 % 34.2 % 11.2 % 1.1 

GENEL ORTALAMA % 9.8  % 42.2  % 37.2  % 9.5  % 1.3  

Tablo-11: Kiracıların ödedikleri aylık kira miktarı 

 
Nitekim konutların oda sayılarına bakıldığında, Sultanbeyli, Bağcılar ve Küçükçekmece’de 

ortalama büyüklük 3 oda ve fazlası iken, bu Gaziosmanpaşa’da azalmakta, Beyoğlu’nda ise 

2’ye yaklaşmaktadır. Beyoğlu ilçesindeki konutlardaki bu fark yukarıda açıklanan durumla 

ilişkili olarak düşünüldüğünde daha anlamlı olacaktır. 

 

HANENİN YAŞAMAKTA OLDUĞU KONUTUN  
ÖZELLİKLERİ: ODA SAYISI 

SULTANBEYLİ  3.09 

BAĞCILAR  3.08 

GAZİOSMANPAŞA 2.76 

KÜÇÜKÇEKMECE  3.04 

BEYOĞLU 2.26 

GENEL ORTALAMA 2.8 

Tablo-12: Hanenin yaşamakta olduğu konutun özellikleri: oda sayısı 

 

Konutların ısınma şekli değerlendirildiğinde, doğalgaz ile ısınan konutların oranı belirgin bir 

şekilde yüksektir ve bu oran sadece Bağcılar’da %60’lar düzeyine gerilemektedir. Buna bağlı 

olarak, bu ilçede kömür ile ısınan hanelerin oranının diğer yerleşimlere göre fazla olduğu 

anlaşılmaktadır. Doğalgaz ve kömür dışındaki ısınma şekilleri ise, gerek ilçeler bazında 
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gerekse genel ortalama açısından çok küçük bir orana sahiptir. Kömür ile ısınan hanelerin 

yoğun olduğu yerlerde ise, bu seçimin çeşitli kurumlarca yapılan “kömür yardımı” ile 

ilişkilendirmek mümkün olabilir. 

 

HANENİN YAŞAMAKTA OLDUĞU KONUTUN ÖZELLİKLERİ: ISINMA ŞEKLİ  

 Doğalgaz Kömür Odun Elektrik Diğer 

SULTANBEYLİ  % 94.3 % 4.4 % 0.5 % 0.5 % 0.3 

BAĞCILAR  % 63.7 % 32.6 % 2.1 % 0.2 % 1.4 

GAZİOSMANPAŞA % 79.3 % 14.9 % 4.2 - % 1.6 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 92.1 % 7.3 % 0.3 - % 0.3 

BEYOĞLU % 92 % 6.1 % 0.4 % 0.8 % 0.8 

GENEL ORTALAMA % 84.3  % 13.1  % 1.5  % 0.3  % 0.9  

Tablo-13: Hanenin yaşamakta olduğu konutun özellikleri: ısınma şekli 

 
Hanelerin refah düzeyi incelendiğinde dikkate alınacak önemli unsurlardan bir tanesi, sahip 

olunan dayanıklı tüketim mallarının dağılımı ile bazı diğer hayat standardı göstergelerinin 

durumudur. Bununla ilişkili olarak hazırlanan ankette 16 ayrı başlık belirlenmiş ve bunlara 

sahip olan haneler inceleme altına alınmıştır. Bu açıdan bakıldığında şu değerlendirmeleri  

yapmak mümkün gözükmektedir:  

 

* Renkli TV, buzdolabı, otomatik çamaşır makinesi, cep telefonu ilçe farkı olmaksızın 

hanelerin çoğunun sahip olduğu araçlardır; 
* Hanelerin yaklaşık %50’si çanak anten sahibidir; bu oran Sultanbeyli’nde ortalamanın 

üzerinde bir iken Beyoğlu’nda ortalamanın altına düşmektedir;  
* Hanelerin yaklaşık %8’i özel otomobil ya da ticari araç sahibidir; bu oran Bağcılar’da, % 14 

ile en yüksek düzeye erişmektedir;  
* Bilgisayara sahip olan hanelerin oranı genelde %10’un altında kalmaktadır; ancak 

Bağcılar’da bilgisayar sahipliği oranı ortalamanın anlamlı bir şekilde farklıdır. Bununla 
ilişkili olarak, internet bağlantısı olan haneler yine Bağcılar’da daha yüksektir. 

* Elde edilen sonuçlar, hanelerin ortalama %10’unun YTL hesabı olduğunu, %5’inin de döviz 
hesabı olduğunu ortaya koymaktadır. Döviz hesabına sahip olan hanelerin dağılımı farklı 
ilçelerde benzerlik göstermesine karşın, YTL hesabı’na sahip olan hanelerin oranı, Bağcılar 
ve Küçükçekmece’de diğer ilçelerle karşılaştırıldığında daha yüksek gözükmektedir.  

*  Kredi kartı sahibi olan haneler, en yoğu olarak Bağcılar’da görülürken, Beyoğlu ilçesinde 
bu hanelerin oranı ortalamanın altında kalmaktadır.  
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HANELERİN SAHİP OLDUĞU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI 

 RENKLİ TV 
ÇANAK 
ANTEN 

ŞİFRELİ 
KANAL 

CEP 
TELEFONU 

BUZDOLABI 

SULTANBEYLİ % 94.3 % 74.4 % 12.2 % 86 % 93.3 

BAĞCILAR % 92.9 % 49.4 % 16.3 % 89.4 % 93.3 

GAZİOSMANPAŞA % 92.4 % 44.7 % 8.2 % 75.1 % 91.1 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 84.9 % 51.7 % 12.9 % 77.6 % 87.1 

BEYOĞLU % 90.8 % 33.7 % 6.9 % 56.7 % 88.9 

GENEL ORTALAMA % 91.1 % 50.8 % 11.3 % 77.0 % 90.7 

 DVD/VCD 
YTL 

HESABI 
DÖVİZ 
HESABI 

ÇAMAŞIR 
MAK. 

BULAŞIK 
MAKİNESİ 

SULTANBEYLİ % 29.5 % 7.8 % 4.9 % 90.2 % 9.3 

BAĞCILAR % 33.1 % 14.9 % 7.1 % 89.2 % 18.4 

GAZİOSMANPAŞA % 20 % 5.8 % 4 % 83.5 % 10 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 30 % 15.8 % 6.3 % 78.9 % 11.4 

BEYOĞLU % 21.5 % 5.7 % 3.8 % 83.5 % 11.5 

GENEL ORTALAMA % 26.8 % 10.0 % 5.2 % 85.1 % 12.1 
 

 

MUTFAK 

ROBOTU 
BİLGİSAYAR 

OTOMOBİL/ 

TİCARİ ARAÇ 
MÜZİK SETİ 

İNTERNET 

BAĞLANTISI 

SULTANBEYLİ % 11.7 % 7.3 % 7.5 % 25.6 % 3.9 

BAĞCILAR % 20.2 % 19.1 % 14 % 18.1 % 11.9 

GAZİOSMANPAŞA % 11.3 % 9.3 % 6.4 % 17.6 % 4.4 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 8.5 % 7.6 % 7.6 % 13.9 % 4.1 

BEYOĞLU % 10 % 7.7 % 5 % 17.6 % 6.5 

GENEL ORTALAMA % 12.3 % 10.2 % 8.1 % 18.6 % 6.2 

 
KREDİ 
KARTI 

SULTANBEYLİ % 15 

BAĞCILAR % 24.2 

GAZİOSMANPAŞA % 12.9 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 16.7 

BEYOĞLU % 9.6 

GENEL ORTALAMA % 16 

Tablo-14: Hanelerin sahip olduğu dayanıklı tüketim malları 

 

6.3.İşgücü-İstihdam ve Ekonomik Durum 

 

Gerek hanelerin genel yapısına ilişkin gerekse yoksulluğa ilişkin olarak, işgücü ve istihdamla 

ilişkili göstergeler ile hanelerin genel ekonomik durumlarını belirten göstergeler önemli bir 

yere sahiptir. İlk olarak, hanehalkı reislerinin çalışma durumları değerlendirildiğinde, 

hanehalkı reislerinin yarısından fazlasının “ücretli” statüsünde çalıştıkları, “yevmiyeli” çalışan 

hanehalkı reislerinin ortalama %12.7, “ kendi hesabına” çalışanların ise ortalama %10 olduğu 

görülmektedir. Ücretli olarak çalışanlar içerisinde, Beyoğlu’nda yaşayanların oranı 

ortalamanın altında kalmaktadır. “Yevmiyeli” çalışanlarda ise, Sultanbeyli ilçesinde 

yaşayanların oranı ortalamanın belirgin bir şekilde üzerinde yer alırken, benzer şekilde, 

“kendi hesabına” çalışanların oranı Beyoğlu ilçesinde ciddi bir ağırlığa sahip gözükmektedir.  
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Statü gruplarının haricinde, hanereislerinin çalışma durumu sonuçları, %3 dolayında işsiz 

olduğunu, ortalamada %16.8’inin ise emekli olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre, 

Beyoğlu ilçesi emekli hanehalkı reislerinin en yoğun yaşadığı yerleşimdir.  

 

HANEHALKI REİSLERİNİN İŞYERİNDEKİ STATÜLERİ 

 İŞSİZ ÜCRETLİ YEVMİYELİ İŞVEREN 
KENDİNE 

HESABINA 

AİLE 

İŞÇİSİ 
EMEKLİ 

SULTANBEYLİ  % 3.1 % 53.1 % 21.8 % 1 % 8.5 % 0.3 % 12.2 

BAĞCILAR  % 2.5 % 69.6 % 7.8 % 1.1 % 5.5 % 0.2 % 13.5 

GAZİOSMANPAŞA % 4.9 % 60 % 12 % 0.2 % 7.3 - % 15.6 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 2.8 % 59 % 13.9 - % 6.3 - % 18 

BEYOĞLU % 2.3 % 41.4 % 8 % 0.8 % 23 - % 24.5 

GENEL ORTALAMA % 3.1  % 56.6  % 12.7  % 0.6  % 10.1  % 0.1  % 16.8  

Tablo-15: Hane reislerinin işyerindeki statüleri 

 

Hanehalkı reislerinin çalıştıkları işkollarının dağılımına bakıldığında ise, inşaat ve konfeksiyon 

sektörlerinin neredeyse tüm yerleşimlerde belirgin bir ağırlığa sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

İnşaat sekötüründe çalışanlar özellikle Sultanbeyli’nde önemli bir oran arz ederken, 

konfeksiyon sektöründe çalışanların oranı Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece’de 

diğerlerine göre daha fazladır. Bunun haricinde farklı işkolları değişik oranlara göre ilçeler 

içerisinde dağılmaktadır ve bu işkolları genellikle hizmet ya da bireysel işgücüne dayalı 

sektörleri içermektedir. Bu açıdan bakıldığında, kent merkezinde yer alan bir yerleşim olarak 

Beyoğlu ilçesindeki işportacıların oranı dikkat çekicidir.  
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HANE REİSLERİNİN ÇALIŞTIKLARI BELİRLİ İŞKOLLARI  

 
İNŞAAT 
İŞÇİSİ 

KONFEKSİYON 
İŞÇİSİ 

FABRİKA 
İŞÇİSİ 

TEZGAHTAR 
GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ  

İŞPORTACI 

SULTANBEYLİ  % 32.5 % 15.6 % 1.5 % 2.8 % 2.5 % 2.5 

BAĞCILAR  % 10.3 % 35.6 % 2.9 % 2.9 % 3.4 % 0.4 

GAZİOSMANPAŞA % 13.7 % 39.4 % 1.4 % 1.6 % 1.8 % 2.3 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 20.7 % 31.1 % 2 % 1.2 % 2.4 - 

BEYOĞLU % 7.9 % 18.8 - % 1 % 1 % 15.7 

GENEL ORTALAMA % 17.0  % 28.1  % 1.6  % 1.9  % 2.2  % 4.2  

 PAZARCI 
TEMİZLİK 

İŞÇİSİ 
BOYACI  ŞOFÖR GARSON 

SULTANBEYLİ  % 2.1 % 1.2 % 1.5 % 6.1 - 

BAĞCILAR  % 1.1 % 1.1 % 1.7 % 8 % 1.3 

GAZİOSMANPAŞA % 4.6 % 4.8 % 1.1 % 4.6 % 1.1 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 1.2 % 0.8 % 3.6 % 6.8 % 2 

BEYOĞLU % 1.6 % 3.1 % 0.5 % 2.1 % 7.3 

GENEL ORTALAMA % 2.1  % 2  % 1.7  % 5.5  % 2.3  

Tablo-16: Hane reislerinin çalıştıkları belirli işkolları 

 
 

Bir diğer önemli gösterge olarak, çalışan hanehalkı resilerinin sosyal güvence durumları 

değerlendirildiğinde, iki önemli kategorinin öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi, 

sosyal güvenceye sahip hanehalkı reisleridir ki bunların yaklaşık yarısı SSK’lıdır. Diğer formel 

sosyal güvence grupları altında yer alanların toplamı ise yaklaşık %10’u bulmaktadır. Diğer 

önemli grup ise, hiçbir sosyal güvenceye sahip olmayanlardır ki bu hane reislerinin genel 

ortalaması %30’u aşmaktadır. Bunla birlikte, yeşil kart sahibi olduğunu beyan eden hane  

reislerinin (ortalama %16), bu karta sahip olma koşulları dikkate alındığında, başka herhangi 

bir güvenceye sahip olmadıkları dolayısıyla genel anlamda değerlendirildiğinde sürekli bir 

sosyal güvenceye sahip olmayan hane reislerinin oranının %50’ye yaklaştığını söylemek 

mümkündür.  

 

Sosyal güvenceye sahip (SSK) hanehalkı reislerinin oranı Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve 

Küçükçekmece’de birbirine yakın iken, Beyoğlu’ndaki oran ilçeler arasındaki en düşük 

olanıdır. Bununla ilişkili olarak da, yeşil kart sahipleri Beyoğlu ilçesinde önemli bir ağırlığa 

sahiptir. Ancak yeşil kart sahibi olanların en fazla bulunduğu yerleşim Küçükçekmece olarak 
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gözükmekte, bunu takiben diğer ilçelerin birbirine yakın oranlara sahip olduğu 

görülmektedir.  

 

Hiçbir sosyal güvencesi olmadığını belirten hanehalkı reislerinin oranı  ise yine en fazla 

Küçükçekmece ilçesindedir. Ancak bu oran, Beyoğlu ilçesi dışındaki ilçelerde %30’un altına 

düşmemektedir.  

 

HANE REİSLERİNİN SOSYAL GÜVENCE DURUMU  

 SSK BAĞKUR  
EMEKLİ 

SANDIĞI 
ÖZEL 

SİGORTA 
YEŞİL 
KART 

HİÇBİRİ DİĞER  

SULTANBEYLİ  % 39.4 % 2.6 % 8.3 % 1.6 % 17.9 % 30.1 % 0.5 

BAĞCILAR  % 47.8 % 7.3 % 4.4 % 0.9 % 6.7 % 32.6 % 0.7 

GAZİOSMANPAŞA % 43.5 % 4.5 % 4.2 % 0.5 % 17.6 % 29.1 % 0.9 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 44.8 % 3.2 % 6 % 1.3 % 6 % 38.5 % 0.3 

BEYOĞLU % 33.7 % 2.3 % 5.7 % 2.7 % 31.8 % 24.5 % 0.8 

GENEL ORTALAMA % 41.8  % 4.0  % 5.7  % 1.4  % 16.0  % 31.0  % 0.6  

Tablo-17: Hane reislerinin sosyal güvence durumu 

 
Hanehalkı reislerinin ortalama %83’ü çalıştıkları işten elde ettikleri ücret dışında ayrca 

herhangi bir gelire sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Burada diğer kategorilere göre önem 

arz eden bir diğer gelir kalemi ise emekli maaşıdır. Ancak genel olarak %8’in altında bir orana 

sahip olan bu grup sadece Küçükçekmece’de ortalamanın üzerinde bir ağırlığa sahip olduğu 

gözükmektedir. Ayrıca, emekli maaşı alan hanehalkı reislerinin bir bölümünün ekonomik 

olarak aktif olmadıkları düşünülürse, çalışanların büyük bölümünün ücret dışı gelirleri mevcut 

değildir.  

 

HANEHALKININ ÜCRET DIŞI GELİRLERİ  

 
EMEKLİ 
MAAŞI 

DÜKKAN 
KİRASI 

AİLEDEN 
YARDIM 

EV/ARSA 
KİRASI 

MEMLEKETTEN 
YARDIM 

YOK 

SULTANBEYLİ  % 7.5 - % 1.6 % 1.6 % 9.1 % 81.1 

BAĞCILAR  % 7.8 % 1.8 % 1.8 % 2.7 % 1.8 % 84.8 

GAZİOSMANPAŞA % 6.4 % 1.1 % 2.9 % 0.4 % 1.5 % 88.2 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 15.8 % 0.3 % 4.7 % 0.6 % 2.5 % 76 

BEYOĞLU % 8 % 0.8 % 3.1 % 0.8 % 2.3 % 84.7 

GENEL ORTALAMA % 9.1  % 0.8  % 2.8  % 1.2  % 3.4  % 83 

Tablo-18: Hanehalkının ücret dışı gelirleri 
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Bu bağlamda, son beş yıllık dönem dikkate alındığında, hanelerin ortalama %50’ye yakın bir 

kısmı hane gelirlerinde bir önemli değişim olmadığını belirtmişlerdir. Bunu dile getiren 

haneler, Sultanbeyli, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde %50’nin üzerinde iken, 

Gaziosmanpaşa’da azalmakta, Beyoğlu ilçesinde ise diğerleri ile karşılaştığında belirgin olarak 

azaldığı görülmektedir. Nitekim, Beyoğlu ilçesindeki hanelerin yarısı son beş yılda, hane 

gelirlerinde bir azalmanın gerçekleştiğini ve durumlarının kötüleştiğini vurgulamışlardır. 

Beyoğlu’nda yaşayanlar dışında bunu dile getiren hanelerin en yoğun olduğu yerleşim yeri 

Gaziosmanpaşa’dır.  

 

SON BEŞ YILDA HANEHALKI GELİRİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM  

 
“Aşağı-yukarı 
sabit kaldı.” 

“Düzenli bir 
azalış gösterdi, 

kötüleşme oldu.” 

“Düzenli bir 
artış gösterdi, 

iyileşme oldu.” 

“İnişler-
çıkışlar 

gösterdi.” 

SULTANBEYLİ  % 58 % 18.9 % 11.9 % 11.1 

BAĞCILAR  % 55.2 % 25.7 % 9.7 % 9.4 

GAZİOSMANPAŞA % 45.1 % 40.2 % 5.3 % 9.5 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 53 % 21.8 % 4.7 % 20.5 

BEYOĞLU % 35.6 % 50.2 % 4.2 % 10 

GENEL ORTALAMA % 49 % 31 % 7  % 12 

Tablo-19: Son beş yılda hane gelirindeki değişimler 
 
 

Son olarak yine hanelerin ekonomik durumlarına ilişkin bilgi edinmek amacıyla şahıslara ya 

da kurumlara borcu olan haneler araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ortalamada 

hanelerin üçte birinin ödemekle yükümlü olduğu borcu vardır. Bu hanelerin oranı özellikle 

Bağcılar ve Küçükçekmece’de %40’a ulaşmakta iken, Beyoğlu ilçesinde ise ortalamanın yarısı 

düzeyindedir. Göstergeler, hanelerin en fazla yabancı şahıslara borçlandıklarını 

göstermektedir, bunu takiben tandık ve arkabalara olan borçlar ile banka borcu gelmektedir.  
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HANEHALKI BORCU VE TÜRLERİ  

 
BORCU 
OLAN 

HANELER 

ŞAHSA 
BORÇ 

BANKAYA 
BORÇ 

AKRABA 
BORCU 

EV 
BORCU 

BAĞ-KUR 
BORCU 

HASTANE 
BORCU 

SULTANBEYLİ  % 28 % 9.1 % 9.1 % 9.8 % 0.5 % 0.3 - 

BAĞCILAR  % 41.9  % 17.3 % 11.5 % 12.7 % 0.7 % 0.4 - 

GAZİOSMANPAŞA % 34.9  % 17.3 % 8.2 % 12.5 % 0.7 - % 0.2 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 39.7  % 18.6 % 11 % 16.1 - - - 

BEYOĞLU % 17.2  % 10 % 5.4 % 3.8 - - - 

GENEL ORTALAMA % 32 % 14 % 9  % 11 - - - 

Tablo-20: Hanehalkı borcu ve türleri 

 

6.4.Eğitim 
 

Hanedeki bireylerin eğitim durumlarına ilişkin olarak üç farklı düzeyde inceleme yapılmıştır. 

Bunlardan birincisi olan hanehalkı reislerinin eğitim durumlarına bakıldığında, ortalama 

%70’inin sadece ilkokul mezunu olduğu, %8’inin ise okuma yazma bilmediği ortaya 

çıkmaktadır. Herhangi bir okul bitirmemiş olan ancak okuma yazma bilenler ise, % 4 

civarındadır. Bunun haricinde ortaokul ve lise mezunlarının oranı birbirine yakındır ve 

yaklaşık %9 civarındadır. Okuryazarlık oranının özellikle Gaziosmanpaşa ilçesinde düşük 

olduğu, buna karşılık araştırma kapsamındaki ilçelerden eğitim durumu açısından en iyi 

durumda olanın Bağcılar ilçesi olduğu görülmektedir.  
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HANE REİSLERİNİN EĞİTİM DURUMU  

 
OKURYAZAR 

DEĞİL 

OKUL 
BİTİRMEMİŞ  
OKURYAZAR 

İLKOKUL ORTAOKUL 

SULTANBEYLİ  % 7 % 3.1 % 72.5 % 8 

BAĞCILAR  % 7.1 % 3.7 % 60.9 % 10.1 

GAZİOSMANPAŞA % 10.7 % 4.5 % 68.2 % 10.9 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 8.2 % 3.2 % 70 % 9.1 

BEYOĞLU % 5.4 % 5 % 72.4 % 7.3 

GENEL ORTALAMA % 8  % 4  % 69 % 9  

 LİSE MESLEK LİSESİ  

ÜNİVERSİTE 

(Lisans ve 
Önlisans) 

ÜNİVERSİTE 

SONRASI 

SULTANBEYLİ  % 7.8 % 0.5 % 1 - 

BAĞCILAR  % 15.9 % 0.2 % 1.6 % 0.5 

GAZİOSMANPAŞA % 5.3 - % 0.2 %  0.2 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 8.8 - % 0.3 % 0.3 

BEYOĞLU % 9.2 % 0.8 - - 

GENEL ORTALAMA % 9.40% % 0.3  % 0.6  % 0.2  

Tablo-21: Hane reislerinin eğitim durumu  
 
İkinci olarak 12 ve üzeri yaştakilerin eğitim durumuna bakıldığında, hanehalkı reislerinin 

eğitim durumuna göre sadece ilkokul mezunu olanların oranının düşmekle birlikte, okur 

yazar olmayanların oranında belirli bir artışın olduğu görülmektedir. Yine ortaokul ve lise 

mezunlarının oranı hanehalkı reislerininkine göre daha fazladır. Bu nüfus grubunda İstanbul 

geneli 2000 yılı nüfus sayımı verileri dikkate alındığında, okur yazar olmayan  nüfusun oranı 

%7.5, sadece ilkokul mezunlarının oranı ise % 43.4’tür. Buna karşılık İstanbul genelinde 

üniversite mezunlarının oranı %9 olarak belirlenmiştir.  
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12 ÜZERİ YAŞ NÜFUSUN EĞİTİM DURUMU  

 
OKURYAZAR 

DEĞİL 

OKUL 
BİTİRMEMİŞ  
OKURYAZAR 

İLKOKUL ORTAOKUL 

SULTANBEYLİ  % 12.3 % 3.7 % 55.4 % 16 

BAĞCILAR  % 11.7 % 3 % 51 % 15.3 

GAZİOSMANPAŞA % 13 % 3.8 % 53.9 % 18.5 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 12.6 % 3.4 % 54.5 % 15.2 

BEYOĞLU % 9.7 % 4.2 % 60.4 % 14.3 

GENEL ORTALAMA % 11.9  % 3.6  % 55 % 15.9  

 LİSE MESLEK LİSESİ  
ÜNİVERSİTE 

(Lisans ve Önlisans)  
ÜNİVERSİTE 

SONRASI 

SULTANBEYLİ  % 11.1 % 0.3 % 1.2 - 

BAĞCILAR  % 16.5 % 0.2 % 1.7 % 0.6 

GAZİOSMANPAŞA % 9.6 % 0.2 % 0.8 % 0.1 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 12.3 % 0.3 % 1.2 % 0.4 

BEYOĞLU % 10.6 % 0.4 % 0.3 % 0.1 

GENEL ORTALAMA % 12 % 0.3  % 1  % 0.2  

Tablo-22: 12 üzeri yaştaki nüfusun eğitim durumu 

 
 

Son olarak bu nüfus grubundaki kadın nüfusun eğitim durumu incelenmiştir. Kadınlarda, okur 

yazar olmayanların oranı hanereislerinin yaklaşık iki katına, 12 yaş ve üzeri nüfus grubu 

ortalamasının da yaklaşık %50 daha fazlasına karşılık gelmektedir. 2000 yıl ı verilerine göre 

İstanbul’da okur yazar olmayan kadınların oranı %11.9’dur. Türkiye genelinde kadınların 

eğitim düzeyinin düşüklüğü ve toplumsal yaşama yeterince katılamamaları olarak kendini 

gösteren sorun, çalışma alanlarında da belirgin bir şekilde gözlenebilmektedir. 
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12 YAŞ ÜZERİ KADIN NÜFUSUN EĞİTİM DURUMU  

 
OKURYAZAR 

DEĞİL 

OKUL 
BİTİRMEMİŞ  
OKURYAZAR 

İLKOKUL ORTAOKUL 

SULTANBEYLİ  % 19.3 % 5.4 % 49.8 % 16.1 

BAĞCILAR  % 17.3 % 3.6 % 51.5 % 13.4 

GAZİOSMANPAŞA % 18.4 % 4.6 % 51.9 % 15.9 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 19.7 % 4.1 % 51.5 % 14.3 

BEYOĞLU % 14.9 % 5.7 % 56.9 % 11.9 

GENEL ORTALAMA % 17.9  % 4.7  % 52.3  % 14.3  

 LİSE MESLEK LİSESİ  
ÜNİVERSİTE 

(Lisans ve Önlisans)  
ÜNİVERSİTE 

SONRASI 

SULTANBEYLİ  % 8.6 % 0.2 % 0.7 - 

BAĞCILAR  % 12.4 % 0.2 % 1 % 0.5 

GAZİOSMANPAŞA % 8.2 % 0.1 % 0.8 - 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 8.5 % 0.2 % 1.4 % 0.4 

BEYOĞLU % 9.5 % 0.3 % 0.5 % 0.3 

GENEL ORTALAMA % 9.4  % 0.2  % 0.9  % 0.2  

Tablo-23: 12 yaş üzeri kadın nüfusun eğitim durumu 

 
6.5.Kente Geliş-İlişkiler 

 
Özellikle yoksullukla ilişkili olarak hanelerin  çeşitli ilişki ağlarının sağladığı koruyucu 

mekanizmalardan yararlanma imkanları ve bu ağların sağladığı olanaklardan 

faydalanabilmeleri, kentte tutunabilmeleri ve yoksulluk durumu ile başetmeleri açısından 

önem taşımaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, araştırma kapsamındaki hanelerin şu 

anda oturdukları ilçeye gelmeden önce yaklaşık %40’ının akrabası, %20’sinin hemşehrisi ve % 

7’sinin başka tanıdığı bulunmaktaydı. Hemşehrisi olan haneler özellikle Sultanbeyli ve 

Beyoğlu ilçelerinde belirgin bir ağırlığa sahiptir. Bu farklılık da göç sürecinin özellikleri önemli 

bir etken olarak öne çıkmaktadır. Bunun haricinde hanelerin yaklaşık %40’ı taşındıkları ilçede 

hiçbir tanıdıklarının olmadıklarını belirtmişlerdir. Bu oran sadece Beyoğlu ilçesinde %30 

düzeyine inmektedir ki bu ilçe zaten akrabası, hemşehrisi ya da başka bir tanıdığı olan 

hanelerin en yoğun yaşadığı yerleşim olarak öne çıkmaktadır.  
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İLÇEYE TAŞINMADAN ÖNCE İLÇEDE…  

 
AKRABASI 
OLANLAR 

HEMŞEHRİSİ 
OLANLAR 

BAŞKA 
TANIDIĞI 
OLANLAR 

HİÇ BİR TANIDIĞI 
OLMAYANLAR 

SULTANBEYLİ  % 33.4 % 28.8 % 8.5 % 43.3 

BAĞCILAR  % 44.6 % 11.9 % 4.4 % 42.1 

GAZİOSMANPAŞA % 44.9 % 8.7 % 3.1 % 44.5 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 36.3 % 23 % 5.4 % 41.3 

BEYOĞLU % 42.5 % 24.1 % 15.3 % 30.7 

GENEL ORTALAMA % 40.3  % 19.3  % 7.3  % 40.4  

Tablo-24: Hane reislerini ilçeye taşınmadan önce ilçe ile kurdukları ilişkiler 

 
Hanelerin memleketleri ile olan ilişkilerine bakıldığında, hanelerin ortalama %40’ı   

memleketleriyle hiçbir ilişkilerinin kalmadığını belirtmişlerdir. Bu oran Sultanbeyli’de %20’ye 

yakın iken aksine Beyoğlu’nda %60’a yaklaşmaktadır. Bunun haricinde, haneler özellikle 

düğün/bayram  ziyaretleri dolayısıyla ve mektup/telefon olanakları ile memleketleriyle olan 

ilişkilerini sürdürdüklerini belirtmişlerdir. Bunun haricinde memleketlerinde malı ya da mülkü 

olan hanelerin oranı ortalama %7 dolayında kalmaktadır. Bu oran, memleketi ile en az ilişkiye 

sahip olan hanelerin yaşadığı Beyoğlu ilçesinde genel ortalamanın yaklaşık yarısı 

düzeyindedir.  

 

Hanelerin belirli bir kısmının memleketleri ile ilişkileri devam etmekle birlikte elde edilen 

veriler bu ilişkinin kentte yaşayan  hanelere doğrudn fayda sağlayacağı bir niteliğe sahip 

olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, ilişkisi kalmayan hanelerin bir bölümünün de 

uzun yıllardır İstanbul’da yaşayan ve belirli bir yaşın üzerinde olan kimselerden oluştuğunu 

dikkate almakta yarar bulunmaktadır.  
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HANELERİN MEMLEKETLERİ İLE İLİŞKİLERİ  

 
MAL/ 

MÜLK VAR  

ERZAK 

YARDIMI 

PARA 

YARDIMI 

DÜĞÜN/  
BAYRAM 

ZİYARETİ 

TATİL 

ZİYARETİ 

SULTANBEYLİ  % 6 % 7.5 % 3.9 % 43.8 % 12.4 

BAĞCILAR  % 9 % 5.3 % 1.8 % 37.9 % 16.8 

GAZİOSMANPAŞA % 7.8 % 2.4 % 2.5 % 23.1 % 7.8 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 8.2 % 2.5 % 1.9 % 28.4 % 9.8 

BEYOĞLU % 4.2 % 1.1 % 2.7 % 28.7 % 3.1 

GENEL ORTALAMA % 7.0  % 3.8  % 2.6  % 32.4  % 10.0  

 
MEKTUP/ 
TELEFON 

PARA 
GÖNDERİMİ 

CENAZELERDE 
HİÇ BİR 

İLİŞKİ YOK 

SULTANBEYLİ  % 47.4 % 0.5 % 2.1 % 19.9 

BAĞCILAR  % 40 % 3 % 0.7 % 34.2 

GAZİOSMANPAŞA % 37.1 % 0.7 % 0.2 % 49.3 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 36 % 3.8 - % 42.6 

BEYOĞLU % 14.2 % 0.4 % 0.4 % 57.5 

GENEL ORTALAMA % 34.9  % 1.7  % 0.7  % 40.7  

Tablo-25: Hanelerin memleketleri ile ilişkileri 
 
 
6. 6.Yardımlar 
 
Hanelerin ilişki ağları ile olan bağlantısı kadar bu ilişkiler yoluyla sağladıkları faydalar ile farklı 

kuruluşlardan edlde ettikleri yardımlar da önemli bir yere sahiptir. Oturmakta oldukları  

ilçede taşınmadan herhangi bir tanıdığa sahip olan hanelerin ortalama %41.9’u taşındıktan 

sonra iş bulmada, %57.4’ü ise taşındıktan sonra ev bulmada bu tandıklardan yardım 

gördüklerini belirtmişlerdir. İş bulmadaki yardım gören hanelerin oranları ilçeler arasında 

belirgin bir farklılık göstermemekle birlikte, ev bulmada, özellikle Sultanbeyli, 

Küçükçekmece’de daha anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.  
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İLÇEYE TAŞINMADAN ÖNCE HERHANGİ BİR TANIDIĞI OLANLARA BU 
KİŞİLERİN YARDIMLARI 

 
İŞ BULMADA 

YARDIM 

EV BULMADA 

YARDIM 

SULTANBEYLİ  % 44.3 % 66.2 

BAĞCILAR  % 41.9 % 57.1 

GAZİOSMANPAŞA % 34.1 % 46.6 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 45.2 % 62.9 

BEYOĞLU % 44.2 % 54.1 

GENEL ORTALAMA % 41.9  % 57.4  

Tablo-26: İlçeye taşınmadan önce tanıdığı olanlara bu kişilerin yaptığı yardımlar  
 

Son dönemlerde hanelerin akraba ve tanıdıkları dışında, çeşitli kamu ve kamu dışı kurumların 

verdikleri yardımlar da yoksullukla başetmeye çalışan haneler için önemli bir faktör olmaya 

başlamıştır. Ancak haneler genellikle bir çok yardım olanağından aynı anda yararlanmaya 

çalıştıklarından dolayı, aldıkları yardımları beyan etmekten imtina etmektedirler. Nitekim bu 

durumun bir yönüyle araştırma sonuçlarına da yansıdığını söylemek mümkündür. Genel 

ortalamaya bakıldığında hanelerin sadece %15.9’u son beş yılda yardım aldıklarını 

belirtmişlerdir. Bu oran Beyoğlu ilçesinde elde edilen ortalama değerin üzerinde 

gözükmektedir.  

 

SON 5 YILDA DEVLETTEN YA DA BAŞKA BİR KURUMDAN  
MADDİ / MADDİ OLMAYAN YARDIM ALANLAR  

SULTANBEYLİ  % 15.5 

BAĞCILAR  % 14.7 

GAZİOSMANPAŞA % 13.1 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 12.3 

BEYOĞLU % 24.1 

GENEL ORTALAMA % 15.9  

Tablo-27: Son beş yılda devlette ya da başka bir kurumdan yardım alanlar 
 
Yardım alan haneler, yardımları özellikle Kaymakamlık-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı (SYDV) yoluyla elde ettiklerini belirtmişlerdir. Bunu takiben yerel yönetimlerin 

(belediyeler) sağladıkları yardımların önemli bir ağırlığa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yardım 

veren kuruluşlarla kurulan ilişkilere bakıldığında ise, ağırlıkları olarak şahısların  kendi 

başlarına başvurdukları (ortalama %70.2) bunun haricinde ayrıca çeşitli tanıdıklar yoluyla bu 
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yardımlara ulaşanların da belirli bir ağırlık taşıdığı görülmektedir. Ancak bu durum, yardım 

doğrudan bir katkı sağlamaktan ziyade sadece sadece yardımlardan haberdar olmakla sınırlı 

şekilde  değerlendirilebilir.  

 

YARDIM VEREN KURUMLAR  

 
KAYMAKAMLIK/ 

SYDV 
MUHTARLIK  BELEDİYE 

DENİZ FENERİ 
DERNEĞİ 

DİĞER  

SULTANBEYLİ  % 56.7 % 1.7 % 33.3 % 8.3 - 

BAĞCILAR  % 54.2 % 4.8 % 34.9 % 3.6 % 2.4 

GAZİOSMANPAŞA % 56.9 % 2.8 % 31.9 % 5.6 % 2.8 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 43.6 % 12.8 % 30.8 % 5.1 % 7.8 

BEYOĞLU % 47.6 % 3.2 % 47.6 - % 1.6 

GENEL ORTALAMA % 51.8  % 5.1  % 35.7  % 4.5  % 2.9  

Tablo-28: Yardım veren kurumlar  
 

YARDIM KURUL UŞU İLE KURULAN İLİŞKİ  

 
“Şahsen 
ulaştım” 

“Kurum bana  
ulaştı” 

“Akraba, hemşehri, 
tanıdık yoluyla” 

Diğer 

SULTANBEYLİ  % 67.2 % 13.1 % 16.4 % 3.2 

BAĞCILAR  % 68.7 % 9.6 % 19.3 % 2.4 

GAZİOSMANPAŞA % 80.8 % 8.2 % 11 - 

KÜÇÜKÇEKMECE  % 71.8 % 5.1 % 20.5 % 2.6 

BEYOĞLU % 62.5 % 10.9 % 23.4 % 3.2 

GENEL ORTALAMA % 70.2  % 9.4  % 18.1  % 2.3  

Tablo-29: Yardım kurumu ile kurulan ilişki  
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7. DEĞERLENDİRME: 

 

Hem sahada hem de saha öncesi yapılan geniş kapsamlı araştırmalardan elde edilen temel 

bulgulara ilişkin olarak aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir: 

 

(1) Çalışan kesim arasında herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların oranı çarpıcı bir 

şekilde yüksektir. Bu kesim, çalışma koşullaındaki enformelleşmenin sıkıntılarını en 
yoğun olarak yaşayan ve riskin önemli bir bölümünü üstlenen kesim olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu kesim arasında sürekli bir iş bulmak umuduyla çok sık iş 
değiştirenlerin olması muhtemeldir. Benzer bir şekilde kalıcı bir iş bulmak umuduyla 

bu kesimin İstanbul içinde yine sıklıkla yer değiştiriyor olma olasılığı yüksektir.  
(2) Seçilen mahalleler arasında belirgin farklar göstermekle birlikte, çalışan kesim 

arasında inşaat ve tekstil/dokuma sektörlerinin büyük ağırlık taşıdığı göze 
çarpmaktadır. Her iki sektör de yoğun olarak eğitimsiz ve niteliksiz işgücü kullanan 

sektörlerdir. İşgücünün eğitim düzeyinin düşüklüğü ve buna dayalı olarak geliştirilen 
stratejilerin bir kaç açıdan sürdürülebilir olmadığını vurgulamak gerekir. Öncelikle her 

iki sektör de talep koşullarından büyük ölçüde etkilenen ve dolayısıyla çok hızlı 
dalgalanmalar gösterebilen sektörlerdir. Bundan dolayı inşaat ve tekstil sektörlerinde 

her an ortaya çıkabilecek bir kriz, geniş kesimlerin bir andan işsiz kalmasına ve daha 
ağır yoksulluk koşulları ile uğraşmak durumunda kalmasına yol açabilecektir. Öte 
yandan, ucuz ve niteliksiz işgücünün herhangi bir sosyal güvence olmadan 
kullanımına dayalı bir strateji, uzun dönemde çözdüğünden daha çok sorun 
yaratabilecektir.  

(3) Önceki dönemlerde izlenen benzer bir stratejinin yol açtığı sorunların bir bölümü 
bugün rahatlıkla izlenebilmektedir. Kente önceki dönemlerde gelmiş ve esas olarak 

yukarıda sözü edilen sektörlerde sosyal güvencesi olmadan çalışmış kesimin bir 
bölümü bugün emekli olmuş durumdadır. Bu kesim arasında yoksulluk riskinin 

oldukça büyük olduğu göze çarpmaktadır.  
(4) Geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında belki de en büyük fark, Türkiye’nin yaşamakta 

olduğu demografik dönüşüm ile ilintilidir. Tüm Türkiye genelinde gözlenen 
doğurganlık düşüşüne paralel olarak yoksul kesimin kendi içinde de belirgin bir 

doğurganlık düşüşü gerçekleşmiş görünmektedir. Artık hanelerin önemli bir bölümü 
az çocuk yaparak, bu çocuklarına daha iyi eğitim vermek gereğinin farkındadır. Bunun 

bir uzantısı olarak, kalabalık hanelerde yoksulluk riski belirgin bir şekilde 
yükselmektedir. Aynı şekilde kalabalık hanelerde, çocukların en azından bir bölümü 
eğitimden alınıp çalışmak zorunda kalmaktadır.  

(5) Önceki dönemlerde daha az risk taşıyan bazı gruplar –örneğin yaşlılar, tek ebeveynli  
haneler- geçmişe göre daha büyük risk altındadır. Geçmiş dönemde bir ölçüde aile 
bağlarının ve hemşehrilik tarzı ilişkilerin daha güçlü olmasından dolayı bir ölçüde 
korunaklı olan bu tür haneler, belki de en büyük risk taşıyan gruplar haline gelmiştir.  

(6) 2000’li yılların yoksulluk dinamikleri açısından önceki dönemlerden belki de en büyük 
farkı, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yardımların oynadığı roldür. 
Kapsamı ve büyüklüğü tam olarak bilinemese de bu tür yardımların, geçmiş 
dönemdeki aile ve grup içi dayanışma ve yardımlaşmanın yerini almakta olduğu 
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rahatlıkla söylenebilir. Ancak bu yardımların büyük ölçekli bir sosyal politikanın 

uzantısı olarak gerçekleşmediğini de önemle vurgulamak gerekir. Devlet eliyle yapılan 
yardımların büyük ölçüde objektif kriterlere bağlanmış olduğu bilinirken, belediyeler 

ve çeşitli sivil toplum kuruluşları eliyle yapılan yardımlar saydamlıktan uzaktır. Bu 

sonuçta ayrıma yol açabilecek, şu ya da bu şekilde kötüye kullanılabilecek bir 
sistemdir. Dağıtılan yardımların bu anlamda denetlenmesi ve yoksul kesim içinde 

ayrıma yol açmasını önleyici önlemler alınması gereklidir. 
(7) Geçmiş dönemlerden bir diğer fark da, hane içinde sürekli bir hastalığı ya da sakatlığı 

bulunan bir ferdin yarattığı risktir. Daha önceki dönemlerde aile içi ilişkiler ve 
yardımlaşma/dayanışma ağları yardımıyla çözülebilen bu tür sorunlar, artık bir 

anlamda sahipsiz kalmış ve bu kesim de ciddi bir risk altına girmiştir.  
(8) Yine yardımlarla ilgili olarak vurgulanması gereken bir diğer nokta, yardımlara belki 

de en muhtaç kesimin bu yardımlara ulaşamadığı ya da nasıl ulaşılabileceği 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmamamsıdır. Mevcut iletişim kanalları yoksul 

kesimin bir bölümüne ulaşamamakta ve zaten risk altında bulunan kesim bu 
yardımlardan yararlanamamaktadır.  

 
İstanbul’un 12 mahallesinde yürütülen bu araştırmanın belki de en temel bulgusu, yoksul luk 
riskinin genişlediği ve daha önce korunaklı durumda bulunan bir çok grubun yeni koşullar 
altında ciddi bir yoksulluk riski ile karşı karşıya olduklarıdır.  
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EK 1: ANKET FORMU 

 
KENT YOKSULLUĞU ARAŞTIRMASI HANEHALKI ANKETİ  
 

Bu anket formu Türkiye Bil imsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen  
106K302 no’lu Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Değişen Yapısı” projesi kapsamında uygulanmaktadır.  

 

 

Anketin yapıldığı ilçe ve mahalle: ________________________ /________________________ 

Görüşmeyi yapan anketör: ________________________________________________________  

Anketin yapıldığı tarih: ____________________ 

Hanenin ev adresi: (Anketör tarafından elindeki forma göre doldurulacak)  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

 
 

 

A. Genel Bilgiler (anketör tarafından doldurulacak)  
 
1. Görüşme yapılan kişi: 

* Görüşme yapılan kişi “hane reisinin çocuğu” ise en az 18 yaşında olmalıdır.  

  Hane reisi      Hane reisinin eşi  

  Hane reisinin çocuğu     Diğer ______________________ 

2. Görüşme yapılan hanenin bulunduğu binanın özellikleri:  

a. Bina kaç katlı?  [          ] 

b. Binada toplam kaç daire var?  [          ] 

c. Binanın girişinde işyeri/dükkân var mı?         Evet     Hayır 

(evetse,  ne tür) ___________________________________________ 

________________________________________________________  

3. Görüşme yapılan hanenin konut durumu: 

  Müstakil  konut 

  Apartman dairesi 

  Gecekondu 

  Diğer________________________________  

 

 

 
4. Evinizde devamlı olarak kaç kişi yaşamakta?  [            ]  
(Askerlik, hastalık dışında 1 yıldan fazla süredir hane dışında yaşayanlar sayılmayacak). 
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5. Hanehalkına ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri yazınız: 

 

Hane reisine 
yakınlığı  

Cinsiyet  
(E / K) 

Doğum yeri  
ve yılı 

Eğitimi  
Çalışma  
durumu 

Çalıştığı iş  
İşyerinin 

bulunduğu 
ilçe  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
1. Kendisi 
2. Eşi  
3. Kızı/Oğlu  

4. Annesi/Babası  
5. Kardeşi  

6. Gelini/Damadı  
7. Torunu  
8. Büyükanne/Büyükb aba  

9. Diğer akrabalar  
10. Akrab a olmayan lar  

  

1- Okur-yazar d eği l  
2.Okur-yazar ama hiç 
okula gitmemiş  

3- İlkokul  
4- Ortaokul  

5- Lise 
6- Meslek lis esi  
7- Önlisans  

8-Üniversite 
9-Üniversite üstü  

1. İşsiz 
2. Ev kadını/kızı  
3. Ücretli /maaşlı  

4. Yevmiyeli  
5. İşveren  

6.Kendi hesabın a  
7.Ücretsiz aile işçisi  
8. Mevsiml ik işçi  

9. Öğrenci  
10. Emekli  
12. Diğer (b elirtiniz)  

  

 

6. Hanede fiziksel ya da zihinsel engeli olan ya da bakıma muhtaç kimse var mı?   

  Hayır, her ikisi  de yok.  

 

 Engelli Bakıma muhtaç 

Kişi sayısı   

Hanereisine yakınlığı (birden 
fazla ise sırasıyla yazınız).  

  

 

7. Hane reisi kaç yıldır İstanbul’da yaşıyor? [            ] 

 

8. Hane reisi İstanbul’a gelmeden önce nerede yaşıyordu? (il ve ilçe) _____________/_______________ 

 

9. Hane olarak kaç yıldır bu ilçede yaşıyorsunuz? [            ] 

 

10. Hane olarak kaç yıldır bu ilçede yaşıyorsunuz? [            ] 

 

11. Şu an oturduğunuz konutun,  

a. Oda sayısı:  
Isınma kaynağı için: 1.doğalgaz, 

2.kömür, 3.odun, 4.diğer 
(beli rtilecek) 
Isınma şekli i çin: 1. Soba; 2. kat 

kalori feri ; 3. Merkezi  ıs ıtma;  4. 
Diğer (belirtilecek) 

b. Isınma kaynağı ve şekli:   
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12. Şu anda oturduğunuz evin mülkiyet durumu nedir? 
  Sahibi (13. soruya geçiniz)  
  Kiracı (15. soruuya geçiniz)  

  Lojman (16. soruya geçiniz)  
  Kira ödemeden kullanıyor (aşağıdaki üç soru sorulmayacak)  
  Diğer_______________________________________  
 

13. Eğer şu anda oturduğunuz konutta ev sahibi iseniz (ev sahibi olmayanlar cevaplamayacak)  

13.1. Bu evi hangi yılda elde ettiniz? [                   ] 
13.2. Bu eve nasıl  sahip oldunuz? 

  Arsa benimdi, müteahhide yaptırdım.       
  Bitmiş olarak satın aldım. 
  Arsa benimdi; aile ya da akraba/hemşehrilerin yardımıyla yaptık.    

  Miras kaldı 
  Kooperatif yoluyla satın aldım.  
  Diğer  _______________________________________________________________  

 

14. Eğer şu anda oturduğunuz evin bulunduğu arsanın sahibi iseniz (arsanın sahibi olmayanlar  
cevaplamayacak)  
14.1. Bu arsayı hangi yılda elde ettiniz? [                   ] 
14.2. Bu arsayı nasıl  elde ettiniz? 

  Satın aldım (resmi tapulu)      Satın aldım (köy tapulu) 
  Hazine arazisine yerleştim   Diğer ______________________________ 

 

15. Eğer şu anda oturduğunuz konutta kiracı iseniz (kiracı olmayanlar cevaplamayacak)  
15.1. Ödediğiniz aylık kira miktarı: [                          ] 
15.2. Ev sahibiniz: 

  Akrabanız       Hemşehriniz 
  Daha önceden tanımadığınız biri    İşyerinde patronunuz 
  Diğer ______________________________ 

15.3. Ev sahibiniz: 
  Bu ilçede, aynı binada yaşıyor     Bu ilçede, başka binada yaşıyor 
  İstanbul’da, başka bir semtte yaşıyor     İstanbul dışında yaşıyor 

  Yurtdışında yaşıyor      Diğer______________________________ 
 

16. Şu anda oturduğunuz ev dışında sizin ya da ailenizden herhangi birinin sahibi olduğu ba şka bir ev veya arsa 

var mı? 

  Evet     Hayır (ise, 17. soruya geçiniz.)  

 

16.1. Evet ise, o ev veya arsanın,  

Bulunduğu kent/ilçe/mahalle (ev ya da arsa olduğu belirtilcek)  Elde ediliş tarihi 
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17. Hane olarak İstanbul’da daha önce yaşadığınız ilçe ve mahalleler: 
(en sonda şu an oturduğu ilçe/mahalle olmak üzere, baştan sona doğru yazılacak)  

İl çe adı / mahalle 

adı 
Geliş tarihi Ayrıl ış tarihi 

Oturduğu evde:  
KİRACI –  

EV SAHİBİ – DİĞER 
(açıklayınız) 

Taşınma nedeni 
Taşındığı ilçe ve 

mahallenin adı 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
18. Herhangi bir sosyal güvenceye sahip misiniz? (Hane reisi için sorulacak)  
  SSK      Özel sigorta     BAĞ-KUR 

  Yeşil  kart     Emekli Sandığı     Hiçbiri 

 

19. Ücret dışı herhangi bir parasal geliriniz var mı? (Hane reisi için sorulacak)  
Emekli maaşı     Ev/arsa  kirası 

Dükkan kirası     Memleketten yardım 
Aileden yardım     Diğer______________________  

 

20. Son beş yılda hanehalkının (tek başına yaşayanların kişisel) gelirinde nasıl  bir değişme oldu? 
  Aşağı-yukarı sabit kaldı      Düzenli bir artış gösterdi, iyileşme oldu 
  Düzenli bir azalış gösterdi, kötüleşme oldu   İnişler-çıkışlar gösterdi 

 

21. Halen ödemekle yükümlü olduğunuz bir borcunuz var mı ?(taksitler, kira , vb. dışında)  
  Evet     Hayır(ise, 22. soruya geçiniz.)  

21.1. Evetse, kime borçlusunuz? 

  Şahsa/şahıslara (akraba)     Şahsa/şahıslara (akraba dışındaki) 
  Bankaya       Diğer_______________________________  

 

22. Hane resinin son 5 yıl  içinde çalıştığı işleri, bu işlerdeki statüsünü, ne kadar süre çalıştığını, işi  nasıl 

bulduğunu ve işyerinin hangi ilçede yer aldığını belirtiniz:  
(en sonda şu anda çalıştığı iş olmak üzere, ilk işten sondakine doğru sıralanacak.)  

Yapılan iş Statü Çalışılan süre İşi  nasıl  buldu? 
İşyerinin 

bulunduğu ilçe 

1.     

2.     

3     

4     

5.     

* Statü seçenekleri: (1)Ücretli, (2) Kendi hesabına, (3) İşveren, (4) Ücretsiz aile işçisi  

 

23. Şu anda aile fertlerinden herhangi biri  ev içerisinde dışarıya para karşıl ığı iş yapıyor mu?  

(Örn. parça başı iş, fason imalat vb.)  
  Evet     Hayır(ise, 24. soruya geçiniz.)  



Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Değişen Yapısı  61 
 

23.1. Evetse, hane reisine yakınlığı________________________________  

 
23.2.Yapılan işin niteliği nedir? ____________________________________________________________ 

 

24. Hanede yaşayan fertlerden herhangi biri, eğitim ya da meslek kazanmak maksadı ile herhangi bir kursa 
devam etti mi veya halen devam etmekte mi?  

(Örn. biçki dikiş kursu, bilgisayar, muhasebe, kuran kursu gibi)  
  Evet     Hayır(ise, 25. soruya geçiniz.)  

 
24.1. Evetse, 

Kursa devam eden hane fertleri  Devam ettiği kurs 

  

  

  

 

25. Son beş yıldır herhangi bir kurumdan maddi ya da maddi olmayan yardım aldınız mı?  
  Evet     Hayır(ise, 26. soruya geçiniz.)  

25.1. Evetse, yardımı aldığınız kurumu, yıl ını, süresini ve niteliğini belirtiniz. 

Yardım alınan 
kurum /örgüt / 

dernek, vb. 

Yıl  
(ilk alındığı yıl) 

Süre 
Kaç kez (ayda bir,  
yılda bir, kışın vb.)  

Yardımın niteliği 
(maddi, gıda,  

kömür, vb.)  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

25.2. Yardım kuruluşuyla ilişkiyi nasıl  kurdunuz? 
  Kendim duydum, başvurdum.   
  Akraba/hemşehri/komşu/tanıdık aracıl ığıyla başvurdum. 
  Yardım kuruluşu doğrudan bana ulaştı.   Diğer  _____________________________________  

 

26. Haneniz aşağıdakilerden hangilerine sahiptir? 

Eşya/araç Var/Yok Eşya/Araç Var/Yok 

Renkli TV  Otomatik çamaşır makinesi  

Çanak anten  Bulaşık makinesi  

Şifreli  kanal  Mutfak robotu   

Cep telefonu  Bilgisayar  

Buzdolabı  Otomobil/ticari araç  

DVD, VCD  Müzik seti  

YTL hesabı  İnternet bağlantısı (var/yok)  

Döviz hesabı  Kredi kartı  

 

27. Bu ilçeye taşınmadan önce, i lçede tanıdığınız var mıydı?  

(Hane reisi için sorulacak; birden fazla seçenek işaretlenebilir)  
  Evet, akrabalarım vardı     Evet, hemşehrilerim vardı 

  Evet, başka tanıdıklarım vardı    Hayır, hiç tanıdığım yoktu  
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28. İlçede yaşayan akraba veya hemşehrileriniz iş bulmanızda yardımcı oldular mı? 

(Hane reisi için sorulacak)  
  Evet, oldular       Hayır, işimi başka vasıtalarla buldum 

 

29. Bu ilçede yaşayan akraba ya da hemşehrileriniz ev bulmanızda yardımcı oldular mı?  
(Hane reisi için sorulacak)  
  Evet, oldular       Hayır, evimi başka vasıtalarla buldum 
 

30. Memleketiniz ile ilişkileriniz devam ediyor mu?(Birden fazla seçenek işaretlenebilir)  
Hiçbir ilişkim yok/kalmadı     
  Memlekette hala malım mülküm var 
  Erzak yardımı alıyorum     

  Para yardımı alıyorum 
  Düğünde, bayramda akraba ziyaretine giderim  
  Her yıl  tatilde giderim 

  Mektup, telefonla haberleşirim   
  Memleketteki akrabalara para yardımı yaparım. 
  Diğer_________________________________________________________________  
 

31. Gıda alışverişlerinizi genellikle nereden yaparsınız? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)  
  Semt pazarı      Seyyar satıcı/işporta 
  Semt mağazaları   Semt dışı mağazalar 
Alışveriş merkezi      Diğer_____________________________  

 

32. Ailecek İstanbul’da hangi semtlere gidersiniz? 

Seyahat maksadı  Gidilen semt veya semtler 

Akraba ziyareti  

Gezmek-eğlenmek   

 

33. Aşağıdakilerle ne sıklıkta görüşüyorsunuz? 

 Çok (1)  Biraz (2) Hiç (3)  

Birinci derece akrabalar/aile fertleri    

Arkadaş, hemşehri     

Komşular    

İş arkadaşları     
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EK 2: DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELER KONTROL KARTI  

 
 

Görüşme kodu:  
(Görüşmeyi yapan – ilçe – mahalle – görüşme numarası)  

Tarih: 

 
 

1. Hanehalkının demografik, eğitim, çalışma durumları ile ilgili  bilgiler  

2. Hanede bulunan engellilere i lişkin bilgiler   

3. Hane reisinin İstanbul’a göç hikayesi ile bugüne kadarki öyküsü  

4. Oturulan eve ilişkin bilgiler (ev şartları, koşulları ile mülkiyet bilgileri) + ayrıca oturulan 
ev dışında sahip olunan ev ya da arsalar. 

 

5. Hanenin İstanbul’da daha önce yaşadığı ilçe ve mahallelere ilişkin ayrıntıl ı bilgiler.  

6. Hane reisinin (ve diğer çalışanların) ekonomik alandaki konumu ve durumuna ilişkin 
ayrıntıl ı bilgiler – çalışılan işler, işlerin türü, çalışılan işlerdeki konum(statü), sosyal 

güvence durumu, çalışılan işlerde g elir/ücret ilişkisi, iş bulma kanalları, işsizlik durumuna 
ilişkin ayrıntıl ı bilgiler. Ayrıca, ekonomik duruma ilişkin algı ve değerlendirmeler: şu andaki 
durum ve geleceğe ilişkin .  

 

7. Hanenin borç durumu, aylık zorunlu ödemeler, temel ihtiyaçları karşılama olanakları 
(özellikle gıda); varsa birikimler. 

 

8. Sağlık hizmetlerine erişim imkanları, ihtiyaçların nasıl  karşılandığı. Eğitim hizmetlerine 
erişim imkanları, çouklar açısından durum. 

 

9. Son beş yılda kamu ya da kamu dışı kurumlardan görülen/alınan yardımlara ilişkin 

ayrıntıl ı bilgiler. Yardımlara erişim kanalları. 
 

10. Hanenin sahip olduğu eşyalar (dayanıklı tüketim malları).  

11. Hanenin ilçedeki (mahalledeki), i lişkileri (akrabalar, hemşehriler, tanıdıklar, vb.):              

bu ilişkilerin sağladığı doğrudan ya da dolaylı faydalar.  
 

12. Hane bireyleri en çok kimlerle ve ne sıklıkta görüşüyor, nasıl  ilişkiler kuruluyor.  

13. Hanenin memleketi ile olan ilişkileri.  

14. Kentle kurulan ilişki: kentin geri kalanın algılanışı, yaşanılan yere ilişkin 
değerlendirmeler. Kentin farklı yerleri ile olan ilişki (ne tür ihtiyaçlar ve nedenlerle kentin 

farklı yerlerine gidiliyor); ayrıca, yaşanılan yerde yerel ve diğer hizmetlere erişim 
imkanları. 

 

15. Hissedilen/varolan bir dışlanma, ayrı düşme duygusu (daha çok yoksullukla ilişkili 

olarak). 
 

16. Özellikle yakın dönemde göç edenler açısından, dil  ya da etnik kökenden kaynaklanan 
sorunlar, sosyal yaşama katıl ım durumları. 

 

17. Geleceğe yönelik beklentiler, hedefler, istekler.  
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