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İNGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü İşbirliği
ile Yapılan Mülteci Hayatlar Monitorü Tamamlandı
Mülteci Hayatlar Monitörünün ilk dönem raporu, Suriyeli mültecilerin yaşam koşulları ve tüketim
alışkanlıklarını geniş bir şekilde inceliyor.
Mülteci Hayatlar Monitörü, Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarının ve statülerinin düzenlenmesinin
önemini ortaya çıkarıyor. Suriyeli mülteciler hemen tamama yakın olarak finansal sistemin dışında
kalıyorlar. Bankalarda kişisel hesabı olanların oranı sadece yüzde 4. Hayatlarını büyük ölçüde çalışarak
kazanıyorlar. Halen Suriyeli mültecilerin yüzde 31’i istihdam piyasasında. Ancak, çalışma konusundaki
kısıtlılıklar nedeni ile büyük ölçüde kayıt dışı alanlarda kalmak zorunda oluyorlar. Sivil toplum
destekleri son derece kısıtlı kalırken, Suriyeli mültecilerin günlük hayatında en fazla destek veren kurum
olarak Kızılay Kart aracılığı ile Kızılay dikkat çekiyor. Kamp dışında kalan neredeyse her 10 Suriyeli
mülteciden 9’u kendisine bir sosyal destek ulaşmadığını söylüyor. Ülkemizdeki Suriyelilerin önemli bir
bölümü yine Suriyelilerle günlük hayatını geçirerek sosyalleşiyor. Bu da entegrasyon açısından atılması
gereken adımların önemini ve sosyal tecrit riskini gösteriyor. Türkçe bütün büyük çabalara rağmen
temel meselelerden birisi olmaya devam ediyor. Suriyeli mültecilerin yüzde 70’i Türkçe okuma-yazma
bilmiyor ve %47’si hiç Türkçe konuşamıyor.
Yaşam koşulları, Türkiye’de yaşamaya ilişkin tutumlar, tüketim ve alışveriş davranışları açısından birçok
temel durumu inceleyen araştırma, politika yapıcılara, sivil toplum yöneticilerine ve pazarlama
dünyasına ışık tutan veriler, belirlemeler ve öneriler içeriyor. Araştırmaya Ipsos Sosyal Araştırmalar
Enstitüsü ve İNGEV’in yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS)
Direktörü Ulaş Sunata da yorumlarıyla katkıda bulundu. Araştırma kapsamında 10 ilde 15 yaş ve üzeri
1282 Suriyeli mülteci ile Arapça dilde bilgisayar destekli yüz yüze anket uygulaması ile Mayıs 2017’de
veri toplandı.

Ipsos Hakkında:Ipsos, dünyanın lider araştırma şirketlerinden Ipsos Grubunun bir parçası olarak reklam,
müşteri ve çalışan memnuniyeti, pazarlama, medya, kamuoyu araştırmaları ve geleceği tahmin, modelleme
ve danışmanlık uzmanlıkları sunan global bir pazar araştırma şirketidi r. 500’e yakın çalışanı ile Türkiye’nin
en büyük araştırma şirketidir.
Kendisini tutkulu araştırmacıların ve araştırmanın evi olarak tanımlayan Ipsos, TÜİK’den sonra ülkemizin
en fazla araştırmacıya sahip olan kuruluşudur. Deneyimli araştırmacıları ile mü şterilerinin işlerini
geliştirmeleri için, ilk yaratıcı aşamadan, marka / hizmet / ürün gelişme evrelerine kadar olan tüm süreçte
ileri araştırma araçlarıyla, yüksek kalitede çözüm üretir. Ipsos, hızlı tüketim, perakende, dayanıklı tüketim,
sağlık, teknoloji, finans, otomotiv, medya, turizm ve daha pek çok alanda müşterileri ile çözüm ortağı olarak
çalışır.
ISO20252, Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB) ve ISO 9001:2015 belgeleri sahibi olan Ipsos, çalışmalarını bu
kalite standartları ve ESOMAR kuralları çerçevesinde yürütür.
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İNGEV Hakkında: Ülkemizdeki insani gelişmeyi desteklemek üzere kurulmuş olan İnsani Gelişme Vakfı
(İNGEV); öncelikle yoksullukla mücadele ve gelir dağılımının iyileşmesi konularına odaklanır. Amacına
uygun olarak karar vericilere yardımcı olacak analizler ve sosyal politika önerileri yapar. İNGEV aynı
zamanda ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör
kuruluşları ile işbirliği yaparak, içinde yer alacağı uygulama projeleri geliştirir. İşbirliğine, dayanışmaya,
ortak akla ve üretime inanan İNGEV’in faaliyetlerinde ana değeri samimiyettir. İNGEV yaptığı iyi işlerle
alanında hem ülkemizde hem de dünyada referans kabul edil meyi hedefliyor. Vakfın kuruluşuna öncülük
yapan Vural Çakır aynı zamanda Vakıf Başkanlığını da üstlen miştir. İNGEV’in Stratejik Yönetim Danışma
Kurulu’nda ise alanında çok başarılı işler yapmış olan ülkemizin çok önemli uzmanları yer alıyor: Osman
Saffet Arolat, Ferhat Boratav, Ebru Arzu Çağdaş, Vural Çakır, Tonguç Çoban, Nuri Berk Çoker, Evren Doğanç,
Elif Dürüst, Ziya Hakan Ergin, Dehşan Ertürk, Arkın Eyvazoğlu, Hüseyin Güner, Fuat Keyman, Steve
Kretschmer, Halil Nalçaoğlu, Necati Özkan, Hasan Yalçın, Taylan Yıldız, Binnur Çakır, Renan Burduroğlu,
Levent Özkula.

