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MILEA FU Berlin’in ve IAB’in
bir araştırma projesidir.

Merhaba!
Biz Freie Üniversite Berlin olarak iş
piyasası üzerine çalışmalar yapan bir
araştırma ekibiyiz. İş piyasası ve iş
araştırması enstitüsü (Institut
für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) ile
birlikte göçmen kökenli ve devlet
tarafından maddi yardım Hartz IV alan
insanların yaşadıklarını incelemek istiyoruz.
Bu araştırmada neler öğrenmek
istiyoruz?
Uzun süreli işsizlik yaşayan ve Hartz
IV’den geçinen bir çok insan göçmen
kökenlidir. Sizin gündelik yaşantınızı ve
Hartz IV ile gününüzü nasıl düzenlediğinizi, iş ve işsizliğin size ne anlam
ifade ettiğini bilmek isteriz. Sosyal
çevrenize ne kadar entegresiniz ve
geleceğiniz için ne gibi düşünceleriniz
var?

Bu araştırmaya kimler katılabilir?
Araştırmamız için Türkiye kökenli, 18 ile
60 yaş arası ve Hartz IV’ye muhtaç olan
şahıslar arıyoruz.
Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?
Araştırma sonuçlarının amacı; sizlerin
günlük hayat mücadelesini maddi
durumunuz açısından daha iyi anlamak, işsizliğin sebep olduğu durumları,
ailenizin ve yakın çevrenizin bu mücadeledeki yardımları ve katkısını göstermektir. Bu tespitler siyasi ve toplumsal görevli kamu yöneticilerine
yardımcı olacaktır.

Özel bilgeriniz nasıl
değerlendirilecek?
Özel ve kişisel kimliğinizle ilgili veriler
koruma yasasına göre hiç bir şekilde bu
projeye dahil olmayan şahıslara
verilmeyecektir. Katılım ve sonuçlarının
anonim kalacağına dair size yazılı
olarak taahhüt ediyoruz.

Röportajlar ne zaman
gerçekleştirilecek?
Röportajlar ve görüşmelerimiz sizin
vaktinize göre ayarlanacaktır. Röportajlarda müsaadenizle ses kayıtları
yapılacaktır ki önemli ifadeler tamamıyla değerlendirilebilsin. Araştırmaya
katılmak serbesttir. Bize olan güveninizden ve ayırdığınız vakitten dolayı
size ufak bir maddi karşılıkla teşekkür
etmek istiyoruz.

Buna benzer sorulara soru-cevap
şeklinde cevap verebilirseniz memnun
kalırız. Sizin görüşleriniz bizim için çok
değerli ve önemlidir!
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