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YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA)'nda, bireylere sorulan "Son bir yıldaki
ekonomik gelişmelerden nasıl etkilenildiği" konusundaki sonuçların TÜİK tarafından
açıklanmadığı yönünde bir algı oluşmuş olup aşağıdaki açıklamanın Kurumumuz
tarafından yapılması gerekli görülmüştür.
Yaşam memnuniyeti araştırması bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal
değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu
hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek, memnuniyet düzeylerinin zaman içindeki
değişimini

takip

etmek

amacıyla,

2003

yılından

itibaren

düzenli

olarak

gerçekleştirilmektedir. Araştırmadan 2016 yılında yer alan herhangi bir soru
çıkarılmamış ve aynı şekilde sorulmuştur.
Kurumumuzun kamuoyu ile 23 Şubat 2018 tarihinde paylaştığı "Yaşam
Memnuniyeti Araştırması, 2017" haber bülteni ve yaklaşık 350 soruluk
araştırmanın tüm sonuçları, söz konusu “Son bir yıldaki ekonomik gelişmelerin
bireyler üzerindeki etkisi” sorusu da dahil olmak üzere haber bülteninin yayınlandığı
aynı gün Kurumumuz www.tuik.gov.tr adresinden Veritabanları/Yaşam Memnuniyeti
Medas https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=100&locale=tr linkinden yayınlanmıştır.
Ayrıca, Kurumumuz internet adresinden "Yayınlar/Arama bölümünde/Yayın
türü/Raporlar” bölümünden de 2017 yılına ait Yaşam Memnuniyeti Araştırması
sonuçlarına ve bu tabloya ulaşılabilmektedir. Söz konusu tablo, Tablo 33 “Son bir
yıldaki ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisi” başlığı ile raporun
49. sayfasında yer almaktadır. Araştırmanın 2003-2017 dönemindeki tüm sonuçlarının
yer aldığı ve kitap niteliğindeki bu rapor herkesin erişimine açıktır.
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Bunlara ek olarak, TÜİK ulusal ve uluslararası araştırmacıların taleplerine
paralel şekilde sayım ve araştırmaların mikro verilerine yasal mevzuat çerçevesi içinde
erişim ve kullanım imkânı sağlamaktadır. Yaşam Memnuniyeti Araştırması mikro verisi
de Ulusal Veri Yayınlama Takvimimizde de görebileceğiz gibi bu yıl da Haziran ayında
araştırmacı ve akademisyenlerle paylaşılacaktır. 2003-2016 dönemine ait veri seti için
mikro

veri

talepleri

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=bilgiTalebi

linki

üzerinden yapılabilir.
Özetle

Kurumumuzca

gerçekleştirilen

Yaşam

Memnuniyeti

Araştırması

sonuçlarının tamamına Kurumumuz web sayfasında (www.tuik.gov.tr) veri tabanları
ve yayınları üzerinden erişilebilmektedir.
Konunun bu açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesi kamuoyunun doğru
bilgilendirilmesi açısından önemli görülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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