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ÖNSÖZ

İstanbul bu kadrolarla, bu zihniyetle hesaplaşmak 
zorundadır. Bu hesaplaşmanın ilk adımını İstanbul 
gerçekleriyle yüzleşmek oluşturuyor. 

Bu kitapçıktaki gerçeklerin herkesin kendi vicdan 
muhasebesinde etkili olmasını umut ediyorum.

İstanbul’un yaşamakta olduğu büyük ekonomik 
ve sosyal sorunları çözmek için somut, 
kapsamlı, hızla sonuç verecek önerilerimiz 
hazır. Sizlerin katkılarıyla daha da gelişeceğine 
inandığım bu çözüm önerilerini yakın bir 
gelecekte paylaşacağım. 

İstanbul için hep el ele, gönül gönüle olmak 
dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımla,

UMUT ORAN
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CHP İstanbul Milletvekili
Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı
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İstanbul 1994’ten, Türkiye 2002’den bu yana aynı 
kadroların elinde.

Sorunları ertelemekten, üzerlerini örtmekten başka 
hiçbir siyasi vizyona sahip olmayan bu kadrolar 
İstanbul’da üretimi, istihdamı, gelir adaletini ve hayat 
kalitesini alabildiğine düşürdüler. İşsizlik ve 
yoksulluğu, rant ve suç ekonomisini sınırsızca 
büyüttüler.



Tek Göz Odaya
Hapsolmuş Bir
Büyük Aile
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411%
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2,7
Milyon

1980’den bu yana Türkiye’nin toplam nüfusu 
%72.5 artarken İstanbul’un nüfusu %411 
arttı, 2.7 milyondan 14,4 milyona yükseldi. 
İstanbul’un toplam ülke nüfusu içindeki payı 
%6.3’ten %18,5’e çıktı. 

Türkiye genelinde 1 kilometrekareye düşen kişi 
sayısı 100 iken, İstanbul’da bu sayı tam 2.767 
kişi!

İstanbul, 28 AB ülkesinden 20’sinin
toplam ülke nüfusundan daha kalabalık.
Bu güzel kent, tek göz odada yaşam 
mücadelesi veren çok büyük
bir aile gibi.
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Resmi verilere bakarsanız, İstanbul’da yalnızca
2 milyon 123 bin yoksul bulunuyormuş!
12 milyon İstanbullu yoksulluk sınırının üstünde
para kazanıyormuş!

AKP iktidarının gösterip gösterip övündüğü bu resmi 
veriler İstanbul için yoksulluk sınırını 2013 yılında
aylık 656 TL olarak kabul ediyor. Yani ayda
656 TL kazanıyorsan yoksul sayılmıyorsun.

Anlaşılan bu resmi verileri hazırlatanlar
ve hazırlayanlar ya sayı saymayı bilmiyor
ya da İstanbul’u.

İstanbullu Meğer
Zenginmiş Ama
Haberi Yok!

Bo
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ur bozdur harca!
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İstanbulluları Bağlayan
Köprüler Yıkılıyor

%33,4

%3

İstanbul’da nüfusun en zengin %20’lik kesimi il 
gelirinin yaklaşık %50’sini alıyor. Nüfusun geri 
kalan %80’i de toplam gelirin %50’sini paylaşıyor.  

İstanbul’da nüfusun en zengin %10’luk kesimi il 
gelirinin %32,4’ünü alırken, en yoksul %10’luk 
kesimin gelirden aldığı pay %3’ü bile bulmuyor.

Araştırmalar, İstanbul’un gelir dağılımındaki bu 
adaletsizliğin 2006’dan bu yana daha da kötüleştiğini 
gösteriyor. Bu durum, toplumu bir arada tutan 
değerleri aşındırıyor, İstanbulluların sevinçte ve 
kederde bir olmalarını sağlayan gönül köprüleri 
birer birer yıkılıyor.

Zengine
  gani gani...

Fakire
kırıntı!
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İstanbul’da 2002’de 4 dolar milyarderi varken 
2014’te bu sayı 44’e yükseldi. İstanbul, dünyanın 
en fazla dolar milyarderine sahip 5. şehri oldu.

Oysa aynı İstanbul, 70 kenti kapsayan En Yaşanabilir 
Kentler Endeksi’nde kendisine ancak 51. sırada
yer bulabiliyor.

Kimsenin servetinde gözümüz yok. Ama AKP’nin 
organize ettiği yolsuzluk ve rant ekonomisi, çok küçük 
bir yandaş grubuna dünya çapında zenginlik 
sağlarken, milyonlarca İstanbulluya dünyayı dar 
ediyor.

Dolar Milyarderleri
Arsızca Artıyor

Sosyal
Adalete
El Fatiha
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İstanbul’da yaşayanlar toplam harcamalarının 
%29,3’ünü konut ve kira için yapıyor.

Toplam tüketim harcamaları içinde ikinci sırayı 
%16,3’le gıda alıyor. Ulaşım giderlerinin toplam 
harcamalar içerisindeki payı ise %16,2. 

İstanbullu eğlence ve kültüre ancak %3,3
eğitime %3, sağlığa %2,1 gibi çok düşük
bir pay ayırabiliyor. 

Milyonlarca İstanbullu
Kiraya Çalışıyor

Eğlence

%3,3

Eğitim

%3

Konut ve Kira
Gıda

Ulaşım

%29,3 %16,3

%16,2

Sağlık

%2,1
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Uzun yıllar ülkedeki işsizlerin umut kapısı olan 
İstanbul, bugün işsizlik sorununun en yoğun 
yaşandığı illerin başında.

2013 yılında Türkiye ortalamasında %9,7 olan işsizlik 
oranı, İstanbul’da %11,2 olarak gerçekleşti. 

Ülke genelinde istihdamın %18,2’si İstanbul’da 
gerçekleşiyor ama İstanbul’daki işsizlerin
ülkedeki toplam işsizlere oranı çok daha yüksek: 
%21,4.

İstanbul’un
Büyük Derdi: İşsizlik

%11,2



DİKKAT İŞ KAZASIDİKKAT İŞ KAZASI

AKP Döneminde İstanbul 1514

Ülke genelinde yılda yaşanan 70 bin dolayındaki iş 
kazasının yaklaşık 10 bini İstanbul’da gerçekleşiyor. 

2014 yılında İstanbul’da iş kazalarında 198 işçi 
yaşamını yitirdi. İstanbul iş kazalarında ölen işçi 
sayısında, 2014 yılı hariç, hep ilk sırada yer aldı. 

İstanbul, 2014’te bu utanç istatistiğindeki liderliğini,
unutursak kalbimizin kuruyacağı bir yere devretti:
Soma’ya!

İş Kazalarında
Utandıran Liderlik

70 bin 
Türkiye geneli iş kazaları 2014 

İstanbul

10
Bin
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Londra’nın %38’i, Paris’in %9’u halka açık park ve 
yeşil alanlardan oluşurken, İstanbul’da bu oran 
yalnızca %1,5. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bir 
kentte kişi başına en az 9 m2 yeşil alan düşmeli.
Oysa, İstanbul’da bu oran 2 m2’yi bile bulmuyor.

Yalnızca üçüncü köprü inşaatı dolayısıyla
2 milyon ağacı kaybedeceğiz.

Doğanın yeşili doların yeşiline kurban ediliyor
ve AKP “çılgın proje” hayalleri satarak
İstanbul’u beton çölüne çevirmeye devam ediyor.  

Beton Çölünde
“Çılgın Proje” Serabı

2 
milyon

ağacı
kaybedeceğiz

yeşil alan
düşüyor.

İstanbul’da kişi başına

Olması gereken
m22 

m29 

%38
Londra Paris

%9
İstanbul

%1,5



AKP Döneminde İstanbul 1918

Aynı siyasi ekolden gelen kadrolarca yönetildiği 1994 
yılından bu yana İstanbul’da tam bir suç patlaması 
yaşandı. İşlediği suçtan dolayı ceza infaz kurumlarına 
girenlerin sayısı 1994 - 2013 döneminde %223 artış 
gösterdi.

1994 yılında 5 bin 592 olan bu sayı 2013’te
18 bini aştı.

Bir İstanbul Klasiği:
Suç ve Ceza

Hırsızlık suçlarında %507,4 

Dövme, yaralama suçlarında %473,4 

Rüşvet, irtikap, sahtecilik suçlarında %415,2 

Irza geçme ve sarkıntılık suçlarında %194,5

Cinayet suçlarında %188,9

Kız kaçırma gibi hürriyeti kısıtlayıcı

suçlarda %142,4 artış gösterdi. 

•

•

•

•

•

•

Resmi rakamlara göre, 1994 - 2013 döneminde 
İstanbul’da cezaevine girenlerin sayısı: 

5.592

18.000

20131994

Suç Patlaması

Cinayet
oranında
%188,9
artış!
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1994 - 2013 döneminde uyuşturucuyla bağlantılı 
suçlardan dolayı İstanbul’da cezaevine girenlerin 
sayısında %1543 (15,4 kat) artış yaşandı ama 
İstanbul’da uyuşturucu kullanımı azalmadı,
aksine arttı.

Türkiye’de uyuşturucu madde bağımlılığı dolayısıyla 
yatarak tedavi görenlerin üçte biri İstanbul’da ikamet 
ediyor. Türkiye genelinde doğrudan 
uyuşturucudan ölümlerin %43,2’si, dolaylı 
ölümlerin ise %51’i İstanbul’da yaşanıyor.

Ve önümüzdeki yıllarda çok büyük toplu ölümlere yol 
açması; böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlıklarında 
patlama yaratması beklenen Bonzai’yle ilgili
vakaların %89,7’si İstanbul’da yaşanıyor. 

İstanbul, Bonzai’nin
Başkenti Oldu

Dolaylı
ölümlerin

İstanbul’da
yaşanıyor!

%51i
’

Bonzai’yle
ilgili vakaların

İstanbul’da
yaşanıyor!

%89,7si
’
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%1543
artış!
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1994’te 1 milyonun altında olan araç sayısı 2014’te 
3,4 milyona ulaştı. Türkiye genelinde 1000 kişiye 
125, İstanbul’da ise 156 otomobil düşüyor. Trafik 
İstanbullular için büyük bir zaman kaybı ve maddi 
külfet olmanın yanı sıra, ölümcül bir sağlık konusu 
halini de almaya başladı.

Son 10 yılda İstanbul’da trafik kazalarında 
ölenlerin sayısı 3 bine yaklaşırken, 
yaralananların sayısı 200 bini buldu.

Trafik Bir
Terör Halini Aldı

2002’de Türkiye’de 25 bin dolayında bulunan hayat 
kadını sayısı 2010’da 100 bini aştı. Bugün bu sayının, 
yabancı uyruklularla birlikte 300 bine yaklaştığı tahmin 
ediliyor. 

AKP döneminde İstanbul’un birçok semti açık fuhuş 
alanına dönmüş durumda. Fuhuş ekonomisi toplum 
ahlakının yanı sıra, sağlığını da tehdit ediyor. 

Son 11 yılda İstanbul’da yakalanan AIDS’li 
yabancı hayat kadını sayısı 159’a yükseldi.

İstanbul Açık
Fuhuş Alanı Oldu

İstanbullu yılda 219 saatini
trafikte geçiriyor. Bunun İstanbul’a

bir yıllık maliyeti 6 Milyar TL.
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İstanbul toplam 190 adetle en fazla hastanesi 
bulunan il. Ancak 100 bin kişiye 233 adet
yatakla Türkiye ortalamasının altında.

Türkiye’deki yaklaşık 130 bin doktorun 26 bini 
İstanbul’da hizmet veriyor. Türkiye genelinde 595, 
İstanbul’da 540 kişiye 1 doktor düşüyor. Ancak 
bunların büyük bölümü özel hastanelerde görev 
yapıyor. 

İstanbul’daki 190 hastanenin ise 138’i özel.

Hastaneler Özelleşti
Sağlık Ticarileşti 540 Kişiye 1 Doktor=

100.000 Kişiye 233 Yatak=

Acil hastalardan doğal olarak ücret alınmıyor ama 
daha önce bedava olan pek çok sağlık hizmeti de 
zamanla ücretli hale geldi. Sağlıktaki ticarileşme 
sinsi bir hastalık gibi ilerliyor.

Özel Hastane

Devlet Hastanesi

138

52
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Türkiye’de üç aşamalı hale getirilen ilk ve orta 
öğretimdeki toplam 16,5 milyon öğrencinin beşte 
biri İstanbul’da. Buna karşılık, İstanbul’daki okul 
sayısı ülkedeki tüm okulların sadece %3,9’unu 
oluşturuyor.

Ülke genelinde okul başına 137 öğrenci düşerken, 
İstanbul’da bir okula 625 öğrenci düşüyor. 
İstanbul’da okul başına öğrenci sayısı,
Türkiye ortalamasının 4,5 katı.

Türkiye ortalamasında bir öğretmene 19 öğrenci 
düşerken, İstanbul’da bu sayı 24’e ulaşıyor.

İstanbul’da devasa bir okul açığı var. 
Buna rağmen, vatandaşın talebi 
olmadığı halde mevcut okullar 
İmam-Hatip okullarına çevriliyor.

Parası Olmayana
Okul Yok!

Son yıllarda özel üniversite furyası ile bir sektör haline 
gelen yükseköğretimde ise İstanbul açık farkla öne 
çıkıyor. 11 devlet üniversitesinin bulunduğu 
İstanbul’da son yıllarda faaliyete geçen 39 vakıf 
üniversitesi ile birlikte toplam üniversite sayısı 50’ye 
ulaştı. İstanbul’daki üniversite öğrencisi sayısı
81 ilden 41’inin nüfuslarından daha fazla.

625
Öğrenci

Okul
Başına

Okul başına öğrenci sayısı
Türkiye ortalamasının 4,5 katı
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Türkiye’deki toplam 3.5 milyon dolayındaki girişimin 
yaklaşık dörtte biri İstanbul’da bulunuyor. Ülke 
genelinde geçen yıl yeni açılan 127 bin dolayındaki 
şirket ve ticari işletmenin yaklaşık %40’a yakını 
İstanbul’da kuruldu. Geçen yıl şirket ve ticari 
işletme kapanmalarının da %35’i İstanbul’da 
gerçekleşti. 

Ülke genelinde sayıları 342’ye ulaşan AVM’lerin üçte 
biri İstanbul’da bulunuyor ve bu İstanbul esnafına 
büyük bir darbe vuruyor.

İş hayatı ve ticari faaliyetlerde artan olumsuzlukların 
göstergesi olarak karşılıksız çek ve protestolu senet 
sayısı İstanbul’da, diğer illere göre çok daha yüksek 
düzeylerde. Geçen yıl karşılıksız çeklerin %28’i 
İstanbul’da verildi.

Ülke genelinde senet protestolarının da beşte biri 
İstanbul’da gerçekleşti.

Reel Sektör ve Ticari
Hayat Çöküşte

ÇEK

SENET

ÇEK

SENET

SENET

İstanbullunun çeki de
senedi de itibarsızlaştı
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2014 yılında 425.8 milyar lira olan 
merkezi yönetim bütçe gelirlerinin
büyük bölümü vergi olmak üzere
%41,2’si olan 175.2 milyar lira
İstanbul’dan sağlandı. 

Buna karşılık İstanbul, geçen yıl
448,4 milyar lira olan bütçe 
harcamalarından sadece
%4,9 pay aldı.

İstanbul’un bir yılda bütçeye sağladığı 
net katkı 153,4 milyar lira olarak 
gerçekleşti. 

İstanbullu
Devletten Alacaklı

İstanbul
devlete veriyor alıyor!8 1
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Dış Ticaret
Açığının Üçte İkisi
İstanbul’da Oluşuyor  

İthalat Artışı

 %937 

İhracat Artışı

 %650

1994-2013 döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 
%739, ithalatı %980 artarken, İstanbul’un ihracat 
artışı %650, ithalat artışı %937 oldu. 

Türkiye’nin 2013 yılında 151.8 milyar dolar olan 
ihracatının 78,7 milyar lira ile %51,8’ini; aynı yıl 
251,7 milyar dolara ulaşan ithalatının ise 144,1 
milyar dolarla %57,3’ünü İstanbul gerçekleştirdi.

Buna göre İstanbul’dan yapılan ihracat ve 
ithalatta 65,4 milyar dolarlık bir açık ortaya 
çıktı, özetle 100 milyar dolara ulaşan dış ticaret 
açığının %65,5’ini oluşturdu.



BORÇ
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Ülke genelinde 346,9 milyar liraya ulaşan tüketici 
kredileri ve kredi kartı borçlarının %31 oranındaki 
108,1 milyarı İstanbul’da oturanlara ait.

Toplam sayısı 57 milyonu aşan kredi kartlarının
25 milyonla yarıya yakını İstanbulluların cebinde 
bulunuyor. AKP hükümeti döneminde vatandaşın 
kredi kartı borcu tam 19 kat arttı. 

İstanbullu
Borçla Yaşıyor

19 Kat
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Ülke genelinde ağırlanan 34,9 milyon dolayındaki 
turistten 32.3 milyar dolar turizm geliri elde edilen 
2013 yılında, İstanbul’un ziyaretçi sayısı 11,8 milyon, 
turizm geliri de 11,3 milyar dolar oldu. 

Turizm gelirlerinin yaklaşık üçte birini sağlamasına 
rağmen İstanbul’un performansı, kapasitesi ile 
kıyaslandığında düşük kalıyor. Farklı hayat tarzlarına 
baskı uygulayan AKP İstanbul’un dünyadan 
koparıyor.

1994 - 2013 döneminde turist sayısı İstanbul’da 
%517, ülke genelinde %453 artarken, toplam turizm 
gelirindeki %719’luk artışa karşılık İstanbul’un turizm 
gelirindeki artış %528’de kaldı.

İstanbul’a Turist Geliyor, 
Para Gelmiyor

İstanbul, yanlış politikalar
nedeniyle turizmden yeterince

istihdam ve gelir elde edemiyor.


