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Türkiye uzunca süredir birbiri ardına 
yapılan zamlarla birlikte hayat pahalılığı 
ile boğuşuyor. Elektrik, doğalgaz, kiralar, 
temel gıda, temel tüketim malzemeleri, 
ulaşım, akaryakıt, harçlar, vergiler derken 
gündemin ilk sırasına her gün başka bir zam 
haberi oturuyor. Bu gündemlerin arasında 
geçtiğimiz yıl sonbahara doğru kendini 
akut bir sorun olarak gösteren kiralık konut 
fiyatlarındaki artış ise aralıksız sürüyor. 
Zaman zaman gündemden düşmüş gibi 
görünse de ekonomik krizin etkisiyle sorunun 
büyüklüğü temel kamusal hak olan barınma 
hakkından yoksunluk boyutlarına varmak 
üzere. 

Kamuoyuna son günlerde yansıyan rapor ve 
haberler de güncel duruma ayna tutuyor. 

Son dönemde açıklanan en çarpıcı 
verilerden biri Emlakjet.com verilerine göre 
yapılan araştırma oldu.  Bu araştırmaya 
göre Türkiye genelinde ortalama kira rakamı 
3 bin 100 TL olurken, İstanbul’da Türkiye 
ortalamasının iki katının üzerine çıkarak 6 
bin 500 TL’yi buldu. İstanbul’da asgari ücreti 
aşan kira ortalaması ile birlikte hane halkı 
gelirinde kiraya ayrılan payın da her geçen 
gün arttığı görülüyor. Birleşmiş Milletler (BM) 
yaşamaya elverişli konut kriterlerine göre 
konut masraflarına ayrılan payın en fazla 
%30 olması gerekirken Türkiye’de ve özellikle 
İstanbul’da bu makas her geçen gün açılıyor. 

Yaşanan konut krizinin mağduru sadece 
yeni konut arayanlarla da sınırlı değil. 
Mevcut kiracılar da ev sahipleri ve 
emlakçıların tahliye ve fahiş fiyat artışı 
baskısı altında. Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde 
tahliye ve kira tespit davalarının oranı da 
katlanmış durumda. 

Ekonomik krizin yaşamlarımıza olan 
etkisinin sürekli artarak bizleri geçinememe, 
barınamama, beslenememe, ulaşamama 
noktasına getirdiği ülkemizde, Aralık ayının 
son günlerinde Kadıköy’de  “Geçinemiyoruz!” 
kampanyasını başlattık. Kampanya 
kapsamında Kadıköy’ün çeşitli noktalarında 
hayat pahalılığına, alım gücünün 
düşmesine, her gün gelen zamlara dikkat 
çekmek için etkinlikler, elektrik ve doğalgaza 
yapılan zamların ardından Enerji-Sa Kadıköy 
Ödeme Merkezi önünde eylem ve ardından 
esnafa gelen yüksek elektrik faturalarına 
karşı tepkisini göstermesi için fatura 
bedellerinin camlara asılması, UKOME 
toplantısı öncesinde İstanbul’da ulaşıma 
zam yapılmamasına dair uyarı eylemi gibi 
bir çok çalışma yapıldı. 

Kadıköy Geçinemiyoruz Kampanyası’nın 
önümüzdeki günlerde kira artışlarına dikkat 
çekmek için yapacağı etkinlikler ve kiracı 
örgütlenme çalışmaları için mevcut durumu 
saptamak amacıyla bu rapor hazırlandı.
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Araştırma Yöntemi 
Araştırma yöntemi olarak 20 Nisan 2022 tarihinde internet sitelerinde yer alan kiralık ilanlar 
temel alınmıştır. Araştırmanın yapıldığı gün itibariyle sahibinden.com sitesinde 757 ilan, 
hurriyetemlak.com sitesinde 302 ilan, emlak-jet sitesinde 104 ilan yer almaktaydı. İlan sayısının 
çokluğu ve mükerrer ilanlara yer vermemek adına araştırma sadece sahibinden.com verileri 
üzerinden yapılmıştır.

Kadıköy’de yer alan 737 adet kiralık ilanın 45 tanesi kiralık oda ya da paylaşımlı daire 
olduğu için araştırmaya alınmamıştır. Araştırma temel olarak geriye kalan 692 ilan üzerinden 
temellendirilmiştir.

Şekil 1:  Sahibinden.com Kadıköy Kiralık İlan Sayısı, 20 Nisan 2020 Çarşamba

Tablo 1: 
Kadıköy’de 
ortalama kira 
fiyatları

Veri Aralığı İlan Sayısı Ortalama Kira

Tüm İlanlar 692 17.381 TL

30.000 TL ve altı ilanlar 584 12.987 TL

20.000 TL ve altı ilanlar 533 11.762 TL
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Kadıköy’de ortalama kira asgari ücretin 3-4 katı!
Tablo 1’de Kadıköy’de şuan mevcut 692 kiralık daire ilanının ortalaması 
hesaplandığında 17.381 TL olduğu görülüyor. 

Mevcut ilanlar içerisinde özellikle 50 bin TL’den 160 bin TL’ye uzanan 20 adet 
astronomik ilanı araştırma kapsamından çıkarmak için, filtreyi biraz daha genişleterek 
30 bin TL ve altı ilanları kapsayan ikinci bir inceleme yaptığımızda ortalama kiranın 
12.987 TL, filtreyi biraz daha genişlettiğimizde 20.000 TL ve altı ilanları sadece 
incelediğimizde ortalama kiranın 11.762 TL’ye düştüğü sonucu ulaşıldı.

Ne yazık ki 20.000 TL1 kiralar mevcut konut fiyatları  değerlendirildiği sadece 
Kadıköy’ün gelişmişlik ya da gelir düzeyinin İstanbul ortalamasının üstünde olması ile 
açıklanamaz. İstanbul’un neredeyse her semtinde bu fiyatlara özellikle yeni binalarda 
kiralık daire ilanlarına rastlanmakta.

Özetle, Kadıköy’de tabloyu iyimser hale getirmeyi hedeflediğimizde ortalama kira 
11.762 TL’ye, tüm ilanlar dikkate alındığında 17.381 TL’ye ulaşıyor. 

Asgari ücretin altında ilan sayısı sadece “3”
Kiralık daire ilanları fiyat aralıklarına dağıtıldığında bir diğer çarpıcı bulgulara ulaşıldı. 
Kadıköy’de şuan asgari ücretin bugünkü tutarı olan 4253 TL’nin altında sadece 3 adet 
dairenin kalmış durumda. Tablo 2’den de görüldüğü gibi 10.000 TL ve altında sadece 
226 ilan, 5.000 TL ve altında ise 22 adet kiralık daire bulunmakta. 

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere Kadıköy’de tam zamanlı çalışan bir asgari 
ücretlinin tek başına 1+1 kiralık daire dahi tutması artık imkansız.

1 21 Nisan 2022 tarihi itibariyle İstanbul’daki toplam 17.781 kiralık daire ilanın 2.430’u yani 
yaklaşık %20’si 20 bin TL üzerinde fiyatlanmış durumda.

Tablo 1: 
Kadıköy’de 
kiralık 
ilanları
belirli 
aralıklarla
dağımlımları

Fiyat Aralığı (TL) İlan Sayısı

2.500-4.000 3

4.001-5.000 19

5.001-6.000 23

6.001-7.000 33

7.001-8.000 55

8.001-9.000 51

9.001-10.000 40

10.001-12.500 89

12.501-15.000 104

15.000-17.500 62

17.501-20.000 54

20.001-30.000 101

30.000-160.000 57
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Kiralık konut kıtlığı var! 
İstanbul’da kiralık konut sayısı önceki yıllara göre 3’te 1’e varan oranda düşmüş durumda. 
Kadıköy’de sahibinden.com’da kiralanabilir 692 konutun olması ya da İstanbul genelinde 17 bin 
civarında konutun kalmış olması ufak bir talep artışında dahi fiyatlarda spekülatif yükselmelere yol 
açmakta. Son dönemde Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelmek zorunda 
kalanların konut ihtiyacı gibi örneklerin de fiyatları dalgalandırdığı biliniyor. 

Ağustos-Eylül aylarında üniversiteye kayıt yaptırmak için İstanbul’a gelecek, sayısı yüz binleri 
aşan üniversite öğrencilerinin de ne ile karşılaşacağını düşünen hiç kimse yok. Öğrencilerin de 
yoğunluklu olarak yaşamayı tercih ettiği Kadıköy’de ne kiralık daire sayısı ne de kiralık daire 
fiyatlarının artık buna izin vermeyeceği apaçık görülüyor. Bu durum eğitim ve barınma hakkı 
açısından temel haklara erişememeye kadar uzanan hak yoksunluğu yaratacak. Artan talep fahiş 
kiralara artış yönünde baskı uygulayacak. 

Barınma haktır!
Yaşadığımız sorunun temelinde konutun temel kamusal bir ihtiyaç ve hak temelinden çıkarılıp 
evden yatırım aracına dönüştürülerek, inşaat ve finans sektörünün insafına terkedilen gayrimenkul 
haline getirilmesi yatıyor! Türkiye’de bugün yaşanan ekonomik kriz ve kriz sürecinde iktidarın 
tercihleri ile bu sorun büyümeye devam ediyor. Konut fiyatlarındaki artışı önlemek için kısa dönemli 
üst sınır getirilmesi, tahliyelerin önüne geçmek için 10 yıllık kiracı yasası ve kira tespit davası için 
gereken 5 yıl uygulamasında yeni düzenlemeler yapılması, uzun dönemde kamunun yeniden halk 
için sosyal konut yapar pozisyona gelmesi gerekirken, 21 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de 
krizi tırmandıracak bir karar yayınlandı. Bu karara göre Türkiye’deki yerleşik şirketler, ülkemizdeki 
gayrimenkulleri pazarlamak için yurtdışında tanıtım ve reklam yapacak, giderleri devlet 
karşılayacak. 

Bu raporun çıktıları ve iktidarın konut krizine önlem almak bir yana bu krizi büyüten ve inşaat 
şirketlerinin çıkarlarını önceliklendiren politikaları da acil barınma hakkı temelli örgütlenmenin şart 
olduğunu ortaya koyuyor.

Tablo 1: 
Kadıköy’de 
kiralık 
ilanların
yüzdesel
dağımlımları

30.001 TL - 160.000 TL
%8,2

20.001 TL - 30.000 TL 
%14,6

17.501 TL - 20.000 TL 
%7,8

15.000 TL - 17.500 TL 
%9,0

12.501 TL -15.000 TL 
%15,1

10.001 TL -12.500 TL 
%12,9

9.001 TL - 10.000 TL 
%5,8

8.001 TL - 9.000 TL
%7,4

7.001 TL - 8.000 TL
%8,0

6.001 TL - 7.000 TL
%4,8

5.001 TL - 6.000 TL 
%3,3

4.001 TL - 5.000 TL 
%2,7

2.500 TL - 4.000 TL
%0,4
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Raporun görmediği: 
Konutlar yaşanabilir olmaktan uzak
Hazırlanan raporun görünen sonuçları kadar oldukça çarpıcı bir tablo ortaya koyarken, rapor 
hazırlanırken göz ardı edilenlerde bir o kadar çarpıcı. İçerisinde rutubet, nemden kaynaklı yaşama 
şansı bulunmayan ya da evlerin kömürlüklerinden dönüştürülen 10 m2lik alanların dahi fahiş kiralar 
istendiğine dair paylaşımları sosyal medyada sıklıkla görüyoruz.

Konutu dört duvardan oluşan bir yapı olarak tarif edemeyiz. Tam bu noktada Birleşmiş Milletlerin
• Kullanım hakkının yasal güvenliği
• Hizmet, malzeme, tesis ve altyapısı elverişli, yeterli su, kanalizasyon, aydınlatma, ısı, özel alana 

vb sahip konut 
• Maddi olarak karşılanabilen, ekonomik konut
• Afetlere, iklim şartlarına karşı oturmaya elverişli sağlam, sağlıklı, güvenli konut
• Ayrımcılık yapmadan herkes için erişilebilir konut
• Diğer haklara erişimi kolay, ek maddi yük getirmeyecek elverişli bir lokasyona sahip konut
• Konut kullanıcılarının gündelik yaşamları ve kültürel pratiklerine uygun, kültürel yeterliliğe sahip 

konut
kriterleri ile açıkladığı “Yaşamaya Elverişli Konut Hakkı” önemli bir referans olarak durmaktadır. 
10-20 m2 arası mutfaksız, banyosuz, penceresiz kiralık ilanlarının dahi fahiş fiyatlarla karşımızda 
çıktığı günümüzde öncelik kafayı sokabilecek bir dört duvara dönüşmüştür. Örneğin İstanbul’da 
konut stokunun afet riski oldukça yüksek olmasına rağmen şuan kiralık ev arayan bir yurttaş için 
öncelikli bir kriter olamamaktadır. 
Raporumuzu bu kriterleri gözetmeden yayınladık. Ancak derinlemesine bir inceleme yapmadan 
dahi sadece maddi olarak karşılanabilir konut kriterine2 bakacak olursak, 2020 yılı TÜİK 
verilerine göre 2020 yılı ortalama hane halkı geliri 69 bin 349 TL oldu. BM yaşamaya elverişli 
konut kriterlerine göre konut masraflarına ayrılan payın en fazla %30 olması gerektiğini referans 
kabul edersek konuta ayrılan bütçenin 1733 TL olarak hesaplayabiliriz. Şuan Kadıköy’de 1733 TL 
herhangi bir konut bulunması imkansızdır, rapor konu olan gün asgari ücret tutarı 4250 TL’nin 
altında sadece 3 ilan bulunmaktaydı. Açıklamalarını aşağıda yer alan bu konutların da yaşabilir 
olmaktan oldukça uzak olduğu ortada.

1. ALTIYOL’DA GENÇ BİNADA FULL EŞYALI 1+0 HER ŞEY DAHİL DAİRE”, 22m2, 2500 TL, 
2. KADIKÖY MERKEZ’DE BODRUM KAT HAVALANDIRMALI FIRSAT STÜDYO DAİRE, 40 m2, 3500 TL  
3. KADIKÖY MERKEZDE 2 BÖLÜMLÜ GENİŞ 1+0 STÜDYO EŞYALI TEMİZ DAİRE, 45 m2, 3600 TL

2    Benzer bir araştırma Mekanda Adalet Derneği tarafından 2021 yılı Ağustos ayında “Sahibinden.com’da 
Yaşanabilir Konut Aramak” başlığıyla yapılmıştı. İstanbul’daki 38 bin 829 kiralık konuttan sadece yüzde 2’sinin 
‘yaşamaya elverişli konut’ olduğu sonucuna ulaşılmıştı. 
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