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Zaman Kullanım AraĢtırması 

EUROSTAT'ın başlattığı uluslararası karşılaştırılabilir nitelikte zaman kullanım anketi çalışmaları 

kapsamında yer alan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilki 1 Ocak - 31 Aralık 2006 döneminde 

gerçekleştirilen Zaman Kullanım Araştırması’nın ikinci uygulaması  1 Ağustos 2014 - 31 Temmuz 

2015 döneminde gerçekleştirilmiştir.  

2014-2015 döneminde gerçekleştirilen çalışmada bir çalışma ayı dört hafta olmak üzere 13 

çalışma ayı boyunca ortalama 880 hanehalkında olmak üzere Türkiye genelinde toplam 11 440 

örnek hane ile anket uygulanmıştır. Ankette 10 ve daha yukarı yaştaki tüm fertlerin, bir hafta içi 

ve bir de hafta sonu olmak üzere iki günde 24 saat boyunca yaptığı tüm günlük faaliyetlerini 10'ar 

dakikalık aralıklarla hazırlanan günlüklere kaydetmeleri yoluyla bilgiler derlenmiştir.  

Mikroveri setinde, araştırmadan elde edilen cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma durumu gibi fert 

özellikleri ile hanehalkının gelir grubu, konutun özellikleri gibi değişkenlere göre bireylerin zaman 

kullanım durumunun analiz edilmesini sağlayacak mikro veriler ve değişkenlere ilişkin açıklamalar 

yer almaktadır. 02.08.2016 tarihinde mikro veri setine Hanehalkı Bileşimi Değişkenlerine ait veri 

seti ilave edilmiştir.  

 

1. SözleĢme 
 

 Sunulan mikro veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 13’de tanımlandığı şekilde 
çıkarılan ve 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.  

 Bireysel (mikro) veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 14’de belirtildiği gibi, 
hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilemez ve çoğaltılamaz.  

 Mikro verinin kullanım esasları Veri Kılavuzu bölümünde belirtilmiştir.  

 Mikro veriler kullanılarak oluşturulan herhangi bir bilimsel yayında, Türkiye İstatistik 
Kurumunun ve Zaman Kullanım Araştırması’nın kaynak olarak belirtilmesi zorunludur.  

 Zaman Kullanım Araştırması sonuçları kullanılarak oluşturulan rapor, makale, yayın vb. 
çalışmaların bir kopyası, Türkiye İstatistik Kurumu kütüphanesine de gönderilecektir.  

 Mikro veriler, ekonominin, toplumun sosyo-ekonomik yapısının anlaşılması ve bilimin 
ilerlemesi amaçlarına yönelik olarak yapılacak araştırmalar ve veri analizleri için 
kullanılmalıdır. Başka herhangi bir amaçla kullanılması Türkiye İstatistik Kurumunun yazılı 
iznine tabidir. Söz konusu veriler kullanılırken; çalışmanın amacı, kapsamı ve güvenilir tahmin 
boyutu dikkate alınmalıdır. 
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2. Veri Kılavuzu 
 

Mikro veri ile yapılacak analizlerin sonuçları açıklanırken güvenilir tahminler üretmek açısından 

tablodaki her bir göze başına düşen gözlem sayısı minimum 100 olmalıdır. 100’ün altında gözlem 

sayısı olan değerler tahmin verecek güvenilirlikte olmadığından sonuç ve analizlerde 

kullanılmamalıdır. Araştırmacıların bu hususa riayet etmesi sonuçların yanıltıcı olmaması 

açısından önem arz etmektedir. 

Araştırmanın kullanıcılara sunulan orijinal mikro verisinin; kullanıcı tarafından bazı kayıtların 

silinmesi, değiştirilmesi veya yeniden ağırlıklandırılarak kullanılması veya kullanıma açılması 

uygun bulunmamaktadır.  

Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel anlamda güvenilirliğinden Türkiye 

İstatistik Kurumu sorumlu değildir. 

Zaman Kullanım Araştırması, 2014-2015'e ait mikro veriler kapsamında  4 adet veri seti yer 

almaktadır ve değişkenler aşağıda belirtilmiştir: (Veri setlerinde yer alan değişkenler hakkında 

detaylı bilgiler Ek 1, 2, 3 ve 4 te sunulmuştur.) 

Mikro veride yer alan değiĢkenler 

Hane değiĢkenleri 

 

Konut ve konut kolaylıkları: 

BIRIMNO 

KONUT_TIP 

MULKIYET 

ODA_SAYI 

TERAS_BAHCE_AVLU 

BALKON 

HOBI_FAALIYET_YER 

TELEVIZYON 

TELEVIZYON_SAYI 

KABLOLU_YAYIN_UYDU 

VIDEO_DVD 

MIKRODALGA_FIRIN 

BULASIK_MAKINASI 

OTOMATIK_CAMASIR_MAKINASI 

DERIN_DONDURUCU 

CEP_TELEFONU 

CEP_TELEFONU_SAYI 

IKINCI_KONUT 

BILGISAYAR_NETBOOK 

BILGISAYAR_NETBOOK_SAYI 

INTERNET_BAGLANTI 

OYUN_KONSOLU 

OTOMOBIL_MINIBUS 

BUZDOLABI 



6 
 

CAMASIR_KURUTMA_MAKINASI 

HALI_YIKAMA_MAKINASI 

KLIMA 

IKINCI_KONUT_EK_INSAAT 

IKINCI_KONUT_KAPSAM_TAMIRAT 

Bitkisel ürün yetiştirme ve hayvan besleme: 

EVCIL_HAYVAN 

BITKISEL_URUN_YETISTIRME 

HAYVAN_YETISTIRME 

YETISTIRILEN_URUN_SATIS 

Hanehalkı geliri: 

GELIR_MAAS_UCRET 

GELIR_YEVMIYE 

GELIR_TARIM_DISI 

GELIR_TARIMSAL 

GELIR_KIRA 

GELIR_FAIZ 

GELIR_EMEKLI 

GELIR_SOSYAL_TRANSFER 

GELIR_HANELERARASI_TRANS 

GELIR_KAYNAK 

GELIR_ORTALAMA_GRUP 

Alınan yardımlar: 

YEMEK_YARDIM 

YEMEK_SAYI 

YEMEK_ODEME 

EV_TEMIZLIK_YARDIM 

EV_TEMIZLIGI_SAYI 

TEMIZLIK_ODEME 

GIYSI_YIKAMA_YARDIM 

GIYSI_YIKAMA_SAYI 

GIYSI_YIKAMA_ODEME 

BAHCE_IS_YARDIM 

BAHCE_IS_SAYI 

BAHCE_IS_ODEME 

HAYVAN_BAKIM_YARDIM 

HAYVAN_BAKIM_SAYI 

HAYVAN_BAKIM_ODEME 

FATURA_YATIRMA_YARDIM 

FATURA_YATIRMA_SAYI 

FATURA_YATIRMA_ODEME 

COCUK_BAKIM_YARDIM 

COCUK_BAKIM_SAYI 

COCUK_BAKIM_ODEME 

COCUK_ULASIM_YARDIM 

COCUK_ULASIM_SAYI 

COCUK_ULASIM_ODEME 

YASLI_HASTA_BAKIM_YARDIM 
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YASLI_HASTA_BAKIM_SAYI 

YASLI_HASTA_BAKIM_ODEME 

YETISKIN_ULASIM_YARDIM 

YETISKIN_ULASIM_SAYI 

YETISKIN_ULASIM_ODEME 

ALIS_VERIS_YARDIM 

ALIS_VERIS_SAYI 

ALIS_VERIS_ODEME 

KONUT_TAMIR_YARDIM 

KONUT_TAMIR_SAYI 

KONUT_TAMIR_ODEME 

ARAC_GEREC_TAMIR_YARDIM 

ARAC_GEREC_TAMIR_SAYI 

ARAC_GEREC_TAMIR_ODEME 

MOBILYA_TAMIR_YARDIM 

MOBILYA_TAMIR_SAYI 

MOBILYA_TAMIR_ODEME 

ARABA_YIKAMA_YARDIM 

ARABA_YIKAMA_SAYI 

ARABA_YIKAMA_ODEME 

DERS_CALISTIRMA_YARDIM 

DERS_CALISTIRMA_SAYI 

DERS_CALISTIRMA_ODEME 

SAGLIK_HIZMET_YARDIM 

SAGLIK_HIZMET_SAYI 

SAGLIK_HIZMET_ODEME 

FAKTOR_HANE 

 

Hanehalkı BileĢimi DeğiĢkenleri 

BIRIMNO 

FERTNO 

CINSIYET 

YAS_HESAPLANAN 

YAKINLIK 

BAKILAN_COCUK 

KIM_BAKIYOR 

KAC_GUN 

KAC_SAAT 

 

Fert değiĢkenleri 

BIRIMNO 

FERTNO 

CINSIYET 

YAS_HESAPLANAN 

YAKINLIK 

MEDENI_DURUM 

DOGUM_TURKIYE 

Örgün Ve Yaygın Eğitim: 
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OKUL_BITEN 

OKUMA_YAZMA 

OGRENIM_DEVAM 

OKUL_DEVAM 

KURS_DEVAM_BITEN 

KURS_TUR_BITEN_DEVAM 

KURS_SURE 

KURS_AMAC 

Sağlık: 

OLCEK_SAGLIK_DURUM 

KRONIK_HASTALIK 

SAGLIK_GUNLUK_ENGEL_DURUM 

SAGLIK_ENGEL_DERECE 

Sahip Olunan Teknolojik Ürünler: 

SAHIP_CEP_TEL 

SAHIP_LAPTOP 

SAHIP_IPOD 

SAHIP_VCD_DVD 

SAHIP_FOTOGRAF_MAKINA 

SAHIP_KAMERA 

SAHIP_OYUN_KONSOL 

SAHIP_DIGER 

Toplumsal Katılım: 

UYE_MESLEK_ODA 

UYE_KOOPERATIF 

UYE_SENDIKA 

UYE_SIYASI_PARTI 

UYE_SPOR_KLUP 

UYE_VAKIF 

UYE_DERNEK 

Gönüllü Çalışma: 

GONULLU_SOSYAL_YRD_GRB 

GONULLU_SOSYAL_YRD_GRB_SAYI 

GONULLU_SOSYAL_YRD_GRB_SURE 

GONULLU_SPOR_KLUBU_DERNEK 

GONULLU_SPOR_KLUB_DERNEK_SAYI 

GONULLU_SPOR_KLUB_DERNEK_SURE 

GONULLU_IBADETHANE_YRD 

GONULLU_IBADETHANE_YRD_SAYI 

GONULLU_IBADETHANE_YRD_SURE_ 

GONULLU_SIYASI_GRUP 

GONULLU_SIYASI_GRUP_SAYI 

GONULLU_SIYASI_GRUP_SURE 

GONULLU_GENCLIK_GRUP 

GONULLU_GENCLIK_GRUP_SAYI 

GONULLU_GENCLIK_GRUP_SURE 

GONULLU_GUVENLIK_ILK_YRD 

GONULLU_GUVENLIK_ILK_YRD_SAYI 
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GONULLU_GUVENLIK_ILK_YRD_SURE 

GONULLU_CEVRECI_GRUP 

GONULLU_CEVRECI_GRUP_SAYI 

GONULLU_CEVRECI_GRUP_SURE 

GONULLU_ADALET_INSAN_HAK 

GONULLU_ADALET_INSAN_HAK_SAYI 

GONULLU_ADALET_INSAN_HAK_SURE 

GONULLU_HEMSERI_DERNEK 

GONULLU_HEMSERI_DERNEK_SAYI 

GONULLU_HEMSERI_DERNEK_SURE 

GONULLU_SANAT_HOBI 

GONULLU_SANAT_HOBI_SAYI 

GONULLU_SANAT_HOBI_SURE 

GONULLU_MESLEK_ODA 

GONULLU_MESLEK_ODA_SAYI 

GONULLU_MESLEK_ODA_SURE 

GONULLU_OKUL_AILE 

GONULLU_OKUL_AILE_SAYI 

GONULLU_OKUL_AILE_SURE 

GONULLU_YETISKIN_EGITIMI 

GONULLU_YETISKIN_EGITIMI_SAYI 

GONULLU_YETISKIN_EGITIMI_SURE 

GONULLU_DIGER1 

GONULLU_DIGER1_SAYI 

GONULLU_DIGER1_SURE 

Başkalarına Yapılan Yardım Ve Hizmetler: 

YPLN_YRD_YEMEK 

YPLN_YRD_YEMEK_SAYI 

YPLN_YRD_YEMEK_SURE 

YPLN_YRD_YEMEK_ODEME 

YPLN_YRD_YEMEK_KIME 

YPLN_YRD_EVTEMIZ 

YPLN_YRD_EVTEMIZ_SAYI 

YPLN_YRD_EVTEMIZ_SURE 

YPLN_YRD_EVTEMIZ_ODEME 

YPLN_YRD_EVTEMIZ_KIME 

YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA 

SAYI_YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA 

YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA_SURE 

YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA_ODEME 

YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA_KIME 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI_SAYI 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI_SURE 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI_ODEME 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI_KIME 

YPLN_YRD_EVCIL_BKM 

YPLN_YRD_EVCIL_BKM_SAYI 
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YPLN_YRD_EVCIL_BKM_SURE 

YPLN_YRD_EVCIL_BKM_ODEME 

YPLN_YRD_EVCIL_BKM_KIME 

YPLN_YRD_FATURA_ODE 

YPLN_YRD_FATURA_ODE_SAYI 

YPLN_YRD_FATURA_ODE_SURE 

YPLN_YRD_FATURA_ODE_ODEME 

YPLN_YRD_FATURA_ODE_KIME 

YPLN_YRD_COCUK_BAK 

YPLN_YRD_COCUK_BAK_SAYI 

YPLN_YRD_COCUK_BAK_SURE 

YPLN_YRD_COCUK_BAK_ODEME 

YPLN_YRD_COCUK_BAK_KIME 

YPLN_YRD_COCUK_ULA 

YPLN_YRD_COCUK_ULA_SAYI 

YPLN_YRD_COCUK_ULA_SURE 

YPLN_YRD_COCUK_ULA_ODEME 

YPLN_YRD_COCUK_ULA_KIME 

YPLN_YRD_OZUR_HASTA 

YPLN_YRD_OZUR_HASTA_SAYI 

YPLN_YRD_OZUR_HASTA_SURE 

YPLN_YRD_OZUR_HASTA_ODEME 

YPLN_YRD_OZUR_HASTA_KIME 

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS 

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS_SAYI 

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS_SURE 

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS_ODEME 

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS_KIME 

YPLN_YRD_ALIS_VERIS 

YPLN_YRD_ALIS_VERIS_SAYI 

YPLN_YRD_ALIS_VERIS_SURE 

YPLN_YRD_ALIS_VERIS_ODEME 

YPLN_YRD_ALIS_VERIS_KIME 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR_SAYI 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR_SURE 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR_ODEME 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR_KIME 

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR 

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR_SAYI 

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR_SURE 

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR_ODEME 

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR_KIME 

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ 

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ_SAYI 

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ_SURE 

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ_ODEME 

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ_KIME 
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YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA 

YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA_SAYI 

YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA_SURE 

YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA_ODEME 

YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA_KIME 

YPLN_YRD_DERS 

YPLN_YRD_DERS_SAYI 

YPLN_YRD_DERS_SURE 

YPLN_YRD_DERS_ODEME 

YPLN_YRD_DERS_KIME 

YPLN_YRD_SAGLIK 

YPLN_YRD_SAGLIK_SAYI 

YPLN_YRD_SAGLIK_SURE 

YPLN_YRD_SAGLIK_ODEME 

YPLN_YRD_SAGLIK_KIME 

YPLN_YRD_DIGER1 

YPLN_YRD_DIGER1_SAYI 

YPLN_YRD_DIGER1_SURE 

YPLN_YRD_DIGER1_ODEME 

YPLN_YRD_DIGER1_KIME 

İstihdam: 

IS_FAALIYET_DURUM 

IS_FAALIYET_DEVAM 

CALISMAMA_NEDEN_REF 

NACE_REV2 

ISYERI_DURUM 

ISCO08 

HAFTALIK_CALISMA_SAAT 

ISTEKI_DURUM 

IS_CALISMA_SURE 

IS_VARDIYA 

IS_BASLAMA_SAAT 

UCRETLI_IZIN_IS 

UCRETLI_IZIN_SURE 

AYLIK_ORT_NET_GELIR_GRUP 

YILLIK_ORT_NET_GELIR 

EKIS 

EKIS_HAFTALIK_CALISMA_SAATI 

EKIS_AYLIK_ORT_NET_GELIR_GR 

İşsizlik: 

IS_ARAMA_DURUM 

ISARAMA_KANAL 

ISARAMA_KANAL_2 

ISARAMA_KANAL_3 

ISARAMA_KANAL_4 

ISBASI_DURUM 

ISBASI_YAPAMAMA 

Zaman Kullanımı: 
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SINEMA 

SINEMA_SAYI 

TIYATRO 

TIYATRO_SAYI 

KONSER 

KONSER_SAYI 

BALE 

BALE_SAYI 

RESIM_SERGI 

RESIM_SERGI_SAYI 

KUTUPHANE 

KUTUPHANE_SAYI 

SPOR_SEYIRCI 

SPOR_SEYIRCI_SAYI 

AKRABA_ZIYARET 

AKRABA_ZIYARET_SAYI 

ARKADAS_ZIYARET 

ARKADAS_ZIYARET_SAYI 

KERMES_FUAR 

KERMES_FUAR_SAYI 

PIKNIK 

PIKNIK_SAYI 

KITAP_OKUMAK 

GAZETE_DERGI_OKUMA 

TV_SEYRETMEK 

RADYO_DINLEMEK 

KAFE_BAR 

KAFE_BAR_SAYI 

INTERNET_CAFE 

INTERNET_CAFE_SAYI 

AVM_DOLASMAK 

AVM_DOLASMAK_SAYI 

TUR_DOGA_YURUYUS 

TUR_DOGA_YURUYUS_SAYI 

SOSYAL_MEDYA 

BULMACA_COZMEK 

BULMACA_COZMEK_SAYI 

ELISI_ORGU_AHSAP_BOYAMA 

DIGER_FALIYET 

YURUYUS_KOSU 

YURUYUS_KOSU_SAYI 

BISIKLET 

BISIKLET_SAYI 

KAYAK 

KAYAK_SAYI 

YUZME 

YUZME_SAYI 

FUTBOL 
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BASKETBOL 

BASKETBOL_SAYI 

VOLEYBOL 

VOLEYBOL_SAYI 

JUDO_KARETE 

JUDO_KARATE_SAYI 

YELKEN_KUREK 

YELKEN_KUREK_SAYI 

ALETLI_SPOR 

ALETLI_SPOR_SAYI 

SPOR_DIGER 

GUNLUK_YAPILAN_IS_YOGUN 

ZAMAN_YETERLI 

HANGI_FAALIYET 

Yaşlı Bakımı: 

YASLI_BAKIM 

YASLI_BAKIM_SIKLIK 

YASLI_BAKIM_KISI_SAYI 

ANNE_YARDIM 

ANNE_AYNI_EV 

ANNE_YAS 

BABA_YARDIM 

BABA_AYNI_EV 

BABA_YAS 

ES_YARDIM 

AYNI_EV_ES 

ES_YAS 

KARDES_YARDIM 

KARDES_AYNI_EV 

KARDES_YAS 

CINSIYET_KARDES 

KAYINVALIDE_YARDIM 

KAYINVALIDE_AYNI_EV 

KAYINVALIDE_YAS 

KAYINPEDER_YARDIM 

KAYINPEDER_AYNI_EV 

KAYINPEDER_YAS 

TEYZE_HALA_YARDIM 

TEYZE_HALA_AYNI_EV 

TEYZE_HALA_YAS 

AMCA_DAYI_YARDIM 

AMCA_DAYI_AYNI_EV 

AMCA_DAYI_YAS 

ANNEANNE_BABAANNE_YARDIM 

ANNEANNE_BABAANNE_AYNI_EV 

ANNEANNE_BABAANNE_YAS 

DEDE_YARDIM 

DEDE_AYNI_EV 
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DEDE_YAS 

ARKADAS_YARDIM 

ARKADAS_AYNI_EV 

ARKADAS_YAS 

CINSIYET_ARKADAS 

KOMSU_YARDIM 

KOMSU_AYNI_EV 

KOMSU_YAS 

CINSIYETI_KOMSU 

DIGER_KISI_YARDIM 

DIGER_KISI_AYNI_EV 

DIGER_KISI_YAS 

CINSIYET_DIGER_KISI 

BAKILAN_SURE 

FAKTOR_FERT 

 

Günlük değiĢkenleri 

BIRIMNO 

FERTNO 

CINSIYET 

YAS_HESAPLANAN 

GUNLUK_NO 

FAALIYET_SIRA_NO 

BASLAMA_ZAMANI 

BITIS_ZAMANI 

FAALIYET_SURE_DAKIKA 

BIRINCI_FAALIYET 

NEREDE 

YALNIZ 

ES 

ANNE_BABA 

ONYAS_ALTI_FERT 

DIGER_HANEHALKI 

HANEHALKI_DEGIL 

FAKTOR_FERT 

 

3. Meta Veri 
 

3.1 Amaç 
 

Zaman Kullanım Araştırması ile;  

 Kişilerin gün boyunca zamanlarını nasıl kullandıklarının araştırılması, 

 Cinsiyet, yaş grubu, çalışma durumu vb. karakteristiklere göre çeşitli nüfus gruplarında zaman 

kullanımı konusunda oluşan farklılıkların belirlenmesi, 
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 Ulusal hesaplarda gayri safi yurtiçi hasıla tahminlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak 

verilerin elde edilmesi, 

 Zaman kullanımı konusunda uluslararası karşılaştırılabilir nitelikte veriler elde edilmesi 

amaçlanmaktadır.  

 

3.2 Tarihçe 

1960’lı yıllardan beri Avrupa ve diğer bazı ülkelerde giderek artan sayıda Zaman Kullanım 

Araştırmaları uygulanmaya başlanmıştır. Zaman kullanımına ilişkin verilerin potansiyel değeri ile 

anketi uygulayan ülke sayısının giderek artmasına rağmen uluslararası düzeydeki 

karşılaştırılabilirlik oranı düşük olmuştur. Bu bağlamda Eurostat, 1990’lı yılların başında 

uluslararası karşılaştırılabilir nitelikte Zaman Kullanım Araştırması için çalışmalar başlatmıştır. 

1996-1997 döneminde 9 üye ve 9 geçiş ülkesinde pilot anket uygulanmış; harmonizasyon 

çalışmalarının ilk basamağını, 2000 yılında tamamlayarak “Uyumlulaştırılmış Avrupa Zaman 

Kullanım Araştırmalarına İlişkin İlkeler-Guidelines on Harmonised European Time Use Surveys” 

adlı kitabı yayımlamıştır. 

Diğer yandan, 1996-1997 pilot anket uygulamasını tamamlayan ve kısmi de olsa harmonize 

yöntem kullanan ülkelerin veri setlerinden oluşan bir “ZKA-Veri Tabanı” çalışmasına devam 

edilmiştir. Pilot anketten elde edilen ilk sonuçlar 27 Temmuz 2004 tarihli Eurostat haber 

bülteninde yayınlanmıştır. Pilot anket sonuçlarının daha ayrıntılı yer verildiği "Statistics in Focus" 

adlı yayın Eurostat tarafından hazırlanmıştır. Eurostat, harmonizasyon çalışmasının ikinci 

basamağını 2006-2007 gerçekleştirerek yeni bir Rehber Kitabı (Guidelines) 2008 yılında 

yayımlamıştır. 

Kurumumuz tarafından, Eurostat’ın başlattığı uluslararası karşılaştırılabilir nitelikte zaman 

kullanım anketleri çalışmaları kapsamında, 1996 yılı Ağustos ayı içinde 40, Kasım ayı içinde 77 

hanehalkı olmak üzere toplam 117 örnek hane ile bir pilot uygulama gerçekleştirilmiş; elde edilen 

bulguları ve yapılan değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlanmıştır. 2006 yılında yapılacak 

araştırmanın hazırlık çalışmaları kapsamında, 25 Temmuz - 7 Ağustos 2005 tarihleri arasında her 

Bölge Müdürlüğünde 3 hanehalkı olmak üzere toplam 78 hanehalkına pilot anket uygulanmıştır.  

1 Ocak 2006 - 31 Aralık 2006 döneminde Türkiye genelinde ilk kez Zaman Kullanım Araştırması 

uygulanmıştır. Bu çalışmada her ay ortalama 390 hanehalkı olmak üzere Türkiye genelinde 

toplam 5 070 örnek hane ile anket uygulaması yapılmıştır. Zaman Kullanım Araştırmasının ikinci 

uygulaması, 1 Ağustos 2014 - 31 Temmuz 2015 döneminde 13 ay (bir çalışma ayı dört hafta 

olmak üzere) süreyle uygulanmıştır.  Bu çalışmada ise bir çalışma ayı dört hafta olmak üzere 13 

çalışma ayı boyunca ortalama 880 hanehalkında olmak üzere toplam 11 440 örnek hane ile 

anket uygulanmıştır.  

2006 döneminde İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 

araştırma, 2014-2015 döneminde Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 2014-2015 uygulamasında 2006 uygulamasından farklı bazı uygulamalar 

olmuştur. 2006 uygulamasında tahmin boyutu olarak Türkiye geneli ile kırsal ve kentsel yerler 

alınmış iken 2014-2015 uygulamasında Türkiye geneli alınmıştır. 2006 uygulamasında gözlem 

birimi 15 ve daha üzeri yaştaki fertler iken, 2014-2015 uygulamasında 10 ve daha üzeri yaştaki 

fertler gözlem birimini oluşturmuştur. Günlükler 2006 yılı uygulamasında 15 ve yukarı yaştaki 
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fertler tarafından doldurulmakta iken 2014-2015 uygulamasında 10 ve üzeri yaştaki fertler 

tarafından doldurulmuştur. Fert Soru Kağıdı 2006 yılı uygulamasında 6 ve üzeri yaştaki fertlere 

uygulanırken, 2014-2015 uygulamasında 10 ve daha yukarı yaştaki fertlere sorulmuştur. Ayrıca 

2006 yılından farklı olarak 2014-2015 uygulamasında ülkemiz yaşlanan bir nüfusa sahip 

olduğundan ve yaşlılarla ilgili veri toplanması daha zaruri hale geldiğinden Fert Soru Kağıdına 

“Yaşlı Bakımı” ile ilgili sorular eklenmiştir. 2006 uygulamasından farklı olarak 2014-2015 

uygulamasında faaliyetin nerede yapıldığının öğrenilmesi amacıyla günlüklere mekan/ulaşım 

kodları eklenmiştir.  

3.3 Kapsam 
 

Coğrafi kapsam: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm yerleşim yerleri kapsama dahil 

edilmiştir. 

Kapsanan kitle: Araştırmada, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan kurumsal olmayan 

sivil nüfus kapsamındaki tüm hanehalkı fertleri dahil edilmektedir. Kurumsal nüfus olarak 

tanımlanan üniversite öğrenci yurdu, huzurevi, yetiştirme yurdu ve hapishanede bulunanlar ile 

kışla ve ordu evlerinde ikamet edenler kapsanmamıştır. 

3.4 Yöntem 

İki aşamalı tabakalı küme örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Birinci aşamada örnekleme birimi 

ortalama 100 adresten oluşan kümelerdir. İkinci aşamada örnekleme birimi ise örneğe çıkan 

kümelerden seçilen adreslerde ikamet eden hanehalklarıdır. 

Tahmin boyutu Türkiye toplamı olmasına rağmen, tasarım tabakası olarak kır-kent ayrımı dikkate 

alınmıştır. Bu doğrultuda, nüfusu 20 000 ve daha az olan yerleşim yerleri “Kır”, 20 001 ve daha 

fazla olanlar “Kent” olarak alınmıştır. 

Türkiye toplam bazında tahmin üretmek üzere yapılan tasarımda,  kır yerleşim yerlerinden toplam 

156 küme, kent yerleşim yerlerinden ise 988 küme olmak üzere toplam 1 144 küme örneğe 

seçilmiştir. Kır yerleşim yerlerinden 1 560, kent yerleşim yerlerinden ise 9 880 hane (her 

kümeden  10  hane) olmak üzere toplam 11 440  hane örneğe seçilmiştir.  Örneğe çıkan bu 

hanelerden 9 073 hane ile görüşme yapılmıştır.  

Tahmin Boyutu: 2006 uygulamasında tahmin boyutu olarak Türkiye geneli ile kırsal ve kentsel 

yerler alınmış iken 2014-2015 uygulamasında Türkiye geneli alınmıştır. 

Nüfus Ağırlıkları: Zaman Kullanım Araştırması’nın ağırlıklandırılması aşağıdaki adımlar ile 

gerçekleştirilmiştir: 

 Kümelerin seçim olasılıklarına bağlı olarak tasarım ağırlıklarının hesaplanması, 

 Küme bazında cevapsızlık düzeltme katsayılarının hesaplanması, 

 Bütünleştirici kalibrasyon (Integrative Calibration), 

 Örneklem ağırlıklarındaki uç değerleri azaltmak için ağırlıkların budanması (Trimming), 

 Nihai katlama faktörü (Overall Inflation Factor). 
 

 
 
 

http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/YMA_2013/metaveri/yontem/index.html
http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/YMA_2013/metaveri/yontem/index.html
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    3.5 Tanım ve Kavramlar 
 
Hanehalkı: Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta veya aynı 

konutun bir bölümünde yaşayan, aynı kaptan yemek yiyen, kazanç ve masraflarını ayırmayan, 

hanehalkı hizmet ve yönetimine katılan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. 

Hanehalkı Sorumlusu: Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu ve hanede yaşayan tüm fertlerin 

kişisel özellikleri hakkında en doğru bilgiye sahip, hanenin yönetim veya geçiminden sorumlu 

yetişkin hanehalkı üyesidir. 

Ortalama Faaliyet Süresi: Herhangi bir faaliyet için bireylerin ayırdığı toplam sürenin 24 saat 

içindeki ortalama değeridir. Bu süre, 10 ve daha yukarı yaşta olan tüm kişiler ve tüm yıl (tatil 

dönemlerinin yanı sıra iş günleri ve hafta sonları) üzerinden alınan ortalamadır. 

    3.6 Sınıflamalar 

 Hanehalkı fertlerinin günlük faaliyetlerinin sınıflanmasında EUROSTAT tarafından  zaman 

kullanım araştırması için önerilen günlük faaliyet sınıflaması(HETUS Activity Coding List) 

kullanılmıştır.  

 İstihdam edilenlerin ekonomik faaliyetini sınıflamak amacıyla “Avrupa Topluluğu’nda 

Ekonomik Faaliyetlerin istatistiksel Sınıflaması” (NACE, Rev 2) kullanılmıştır.  

 Meslek sınıflaması için de “Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması“ (ISCO,08) 

kullanılmıştır.  

 

3.7 Soru Kağıdı 

Araştırmada üç temel soru kağıdı kullanılmaktadır: 

 Hanehalkı Soru Kağıdı  

 Fert Soru Kağıdı (10 ve daha yukarı yaştaki fertler)  

 Günlükler (Hafta içi ve Hafta sonu) (10 ve daha yukarı yaştaki fertler) 

 Hanehalkı soru kağıdı hane hakkında bilgi verebilecek 18 ve üzeri yaştaki bir hanehalkı ferdi ile 
görüşülerek doldurulmaktadır. Fert soru kağıdı ve günlük verileri ise hanedeki 10 ve üzeri yaştaki 
fertlerden derlenmektedir. 

Kullanılan günlük faaliyet ve mekan/ulaşım sınıflamalarının uluslararası karşılaştırılabilirliğin 
sağlanması amacıyla, EUROSTAT tarafından zaman kullanım araştırması için önerilen 
Harmonised European Time Use Survey (HETUS)’da yer alan kodlar kullanılmış ve çalışmanın 
geneli için HETUS rehber olarak kullanılmıştır. 
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3.8 Kayıt Bilgileri 

Kayıt Sayısı (10+ yaş fert sayısı):  25 109 
 
Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 9 073 

Fertlerin Faaliyetlerini Doldurdukları Günlük Dosyasındaki Toplam Kayıt Sayısı: 1 395 306  

 

4. Veri Seti 
 

Veri seti, tüm istatistiksel paket programlarda kullanılabilen bir dosya türü olan CSV formatında 

oluşturulmuştur. Özellikle ZKA_Gunlukler_MikroVeri veri seti dosyasını kayıt sayısının büyüklüğü 

(toplam 1 395 306 satır) nedeniyle Microsoft Office Excel programında açmak mümkün 

olmayabilir. Dosyanın başka uygun bir programda açılması sağlanmalıdır. Açmış olduğunuz 

programda tüm kayıtların (1 395 306 satır) geldiğinden emin olunuz!   

ZKA_Hane_MikroVeri [1 572 KB] 

ZKA_Hane_Bilesim_MikroVeri [707 KB] 

ZKA_Fert_MikroVeri [10 679 KB] 

ZKA_Gunlukler_MikroVeri [94 207 KB] 

 

Kullanıcılar için örnek hesaplama ve açıklamaları Ek-5'te sunulmuştur.  

5. Bağlantılar 
 

Haber Bülteni 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Zaman-Kullanim-Arastirmasi-2014-2015-18627 

Ġstatistiksel Tablolar  

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=1 

Bilgi Talebi  

https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Bilgiye_Nasil_Erisilir 

 

 

 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Zaman-Kullanim-Arastirmasi-2014-2015-18627
https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=1


19 
 

EK-1 HANE KILAVUZU 

ZKA_Hane Soru Formu 
DeğiĢken_Ad 

Soru  ve seçenekler Kural-Not 

BIRIMNO 
Soru kağıdında belirtilen form 
numarası (Bağımsız,tekil her bir haneyi 
belirtir) 

 

BÖLÜM 3. KONUT VE KONUT KOLAYLIKLARI 
 

KONUT_TIP 1. Oturduğunuz konutun tipi nedir? 

 

 
1 Müstakil konut 

 

 
2 İkiz ya da sıralı ev 

 

 
3 Apartman (10 daireden az) 

 

 
4 Apartman (10 ve daha fazla daire) 

 

 
98 Diğer 

 

MULKIYET 
2. Oturduğunuz konutun mülkiyet 
durumu nedir? 

 

 
1 Ev sahibi 

 

 
2 Kiracı 

 

 
3 Lojman 

 

 
4 Ev sahibi değil ama kira ödemiyor 

 

ODA_SAYI 
3. Oturduğunuz konutun oda sayısı 
(salon dahil) kaçtır?        
    (banyo, tuvalet ve mutfak hariç) 

 

TERAS_BAHCE_AVLU 
4.1 Oturduğunuz konutta, dışarıda 
oturulabilecek yer (teras, bahçe, avlu 
vb.) var mı? 

 

 
1 Var 

 

 
2 Yok 

 

BALKON 
4.2 Oturduğunuz konutta oturulabilecek 
durumda balkon var mı? 

 

 
1 Var 

 

 
2 Yok 

 

HOBI_FAALIYET_YER 

4.3 Oturduğunuz konutta evde tamir, 
hobi faaliyetleri vb. yapılabilecek yerler 
(özel oda, çalışma odası, garaj vb.) 
[işyeri amaçlı olarak kullanılan yerler 
hariç] var mı? 
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1 Var 

 

 
2 Yok 

 

TELEVIZYON 

5.1 Haneniz tarafından televizyon 
kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

TELEVIZYON_SAYI 
5.1.1 Kullanılan televizyon sayısı 
kaçtır? 

TELEVIZYON=1 ise sorunuz 

KABLOLU_YAYIN_UYDU 

5.2 Haneniz tarafından kablolu yayın, 
uydu anteni vb.  kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

VIDEO_DVD 

5.3 Haneniz tarafından video, DVD 
veya VCD, video kamera kullanılıyor 
mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

MIKRODALGA_FIRIN 

5.4 Haneniz tarafından mikrodalga fırın  
kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

BULASIK_MAKINASI 

5.5 Haneniz tarafından bulaşık 
makinası kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

OTOMATIK_CAMASIR_MAKINASI 

5.6 Haneniz tarafından otomatik 
çamaşır makinası kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 
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DERIN_DONDURUCU 

5.7 Haneniz tarafından derin 
dondurucu kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

CEP_TELEFONU 

5.8 Haneniz tarafından cep telefonu 
kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir, 
 İşyeri tarafından verilen ve özel amaçlı 
kullanılanlar dahildir ) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

CEP_TELEFONU_SAYI 
5.8.1 Kullanılan cep telefonu sayısı 
kaçtır? 

CEP_TELEFONU=1 ise sorunuz 

IKINCI_KONUT 

5.9 Haneniz tarafından ikinci bir konut 
kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

BILGISAYAR_NETBOOK 

5.10 Haneniz tarafından bilgisayar (net 
book, tablet vb.) kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

BILGISAYAR_NETBOOK_SAYI 
5.10.1 Kullanılan bilgisayar (net book, 
tablet vb.) sayısı kaçtır? 

BILGISAYAR_NETBOOK=1 ise 
sorunuz 

INTERNET_BAGLANTI 

5.11 Haneniz tarafından internet 
bağlantısı kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

OYUN_KONSOLU 

5.12 Haneniz tarafından oyun konsolu 
kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 
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OTOMOBIL_MINIBUS 

5.13 Haneniz tarafından otomobil, 
minibüs vb. kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir, 
 İşyeri tarafından verilen ve özel amaçlı 
kullanılanlar dahildir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

OTOMOBIL_MINIBUS_SAYI 
5.13.1 Kullanılan otomobil, minibüs 
sayısı kaçtır? 

OTOMOBIL_MINIBUS=1 ise 
sorunuz 

BUZDOLABI 

5.14 Haneniz tarafından buzdolabı 
kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

CAMASIR_KURUTMA_MAKINASI 

5.15 Haneniz tarafından çamaşır 
kurutma makinası kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

HALI_YIKAMA_MAKINASI 

5.16 Haneniz tarafından halı yıkama 
makinası kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KLIMA 

5.17 Haneniz tarafından klima 
kullanılıyor mu? 
(Sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan 
eşyalar dahildir; sahip olunduğu halde 
kullanılmayan  eşyalar ise hariçtir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

IKINCI_KONUT_EK_INSAAT 

6. Bugünlerde, ikamet etme amacıyla 
bir konut veya ikinci bir konut ya da 
mevcut konutunuza ek bir inşaat 
yapmakta mısınız? 
 (Bizzat başında bulunarak yapılan inşaatlar 
dahildir) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

IKINCI_KONUT_KAPSAM_TAMIRA
T 

7. Bugünlerde, ikamet etmekte 
olduğunuz konutta veya ikinci 
konutunuzda kapsamlı tamiratlar 
(çatının yeniden yapılması, yeni bir 
duvar yapılması vb.) yapmakta 
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mısınız? 
(Bizzat başında bulunarak yapılan inşaatlar 
dahildir) 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 BÖLÜM 4. BĠTKĠSEL ÜRÜN YETĠġTĠRME VE HAYVAN 
BESLEME  

EVCIL_HAYVAN 
8. Hanenizde kedi, köpek, kuş, balık 
vb. evcil hayvan besliyor musunuz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

BITKISEL_URUN_YETISTIRME 
9. Hanehalkınız herhangi bir tahıl, 
sebze, meyve gibi bitkisel ürün 
yetiştiriyor mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

HAYVAN_YETISTIRME 
10. Hanenizde inek, koyun, keçi, hindi, 
tavuk vb. küçükbaş, büyükbaş veya 
kümes hayvanı yetiştiriyor musunuz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YETISTIRILEN_URUN_SATIS 

11. Hanenizde bitkisel ürün yetiştirerek 
veya küçükbaş, büyükbaş ya da kümes 
hayvanı besleyerek elde ettiğiniz 
ürünleri (buğday, domates, elma, et, 
süt, peynir, yumurta vb.) gelir elde 
etmek amacıyla satıyor musunuz? 

BITKISEL_URUN_YETISTIRME=2 
ve HAYVAN_YETISTIRME=2 ise 
sormayınız 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 BÖLÜM 5. HANEHALKI 
GELĠRĠ 

 Hanehalkı fertlerinin elde ettiği tüm 
gelirler dikkate alınacaktır 

 

GELIR_MAAS_UCRET 
12.1 Hanehalkınız gelir kaynakları 
arasında maaş ve ücret geliri 
bulunuyor mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GELIR_YEVMIYE 
12.2 Hanehalkınız gelir kaynakları 
arasında yevmiye geliri bulunuyor mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 
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GELIR_TARIM_DISI 
12.3 Hanehalkınız gelir kaynakları 
arasında tarım dışı müteşebbis geliri 
bulunuyor mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GELIR_TARIMSAL 
12.4 Hanehalkınız gelir kaynakları 
arasında tarımsal müteşebbis geliri 
bulunuyor mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GELIR_KIRA 
12.5 Hanehalkınız gelir kaynakları 
arasında gayrimenkul kira geliri (ev, 
tarla vb. kira geliri) bulunuyor mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GELIR_FAIZ 

12.6 Hanehalkınız gelir kaynakları 
arasında menkul kıymet faiz geliri 
(banka faizi, nema, hisse senedi faizi 
vb.) bulunuyor mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GELIR_EMEKLI 
12.7 Hanehalkınız gelir kaynakları 
arasında emekli dul ve yetim aylığı 
geliri bulunuyor mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GELIR_SOSYAL_TRANSFER 

12.8 Hanehalkınız gelir kaynakları 
arasında, diğer sosyal transferler 
(sosyal yardımlar, işsizlik geliri, 
karşılıksız burs vb.) geliri bulunuyor 
mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GELIR_HANELERARASI_TRANS 

12.9 Hanehalkınız gelir kaynakları 
arasında, hanelerarası transferler 
(alınan nafaka, yurt dışından gelen işçi 
dövizi vb.) geliri bulunuyor mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GELIR_KAYNAK 

13. Hanehalkınız gelir kaynakları 
arasında belirtiğiniz gelir türlerinden 
hangisi hanenizin en büyük gelir 
kaynağıdır? 

 

 

11 Maaş ücret geliri GELIR_MAAS_UCRET=1 ise sorunuz 
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12 Yevmiye geliri GELIR_YEVMIYE=1 ise sorunuz 

 

21 Tarım dışı müteşebbis geliri GELIR_TARIM_DISI=1 ise sorunuz 

 

22 Tarımsal müteşebbis geliri GELIR_TARIMSAL=1 ise sorunuz 

 

3 Gayrimenkul kira geliri (ev, tarla vb. 
kira geliri) 

GELIR_KIRA=1 ise sorunuz 

 

4 Menkul kıymet faiz geliri (banka faizi, 
nema, hisse senedi faizi vb.) 

GELIR_FAIZ=1 ise sorunuz 

 

51 Emekli dul ve yetim aylıkları GELIR_EMEKLI=1 ise sorunuz 

 

52 Diğer sosyal transferler (sosyal 
yardımlar, işsizlik geliri, karşılıksız burs 
vb.) 

GELIR_SOSYAL_TRANSFER=1 ise 
sorunuz 

 

6 Hanelerarası transferler (alınan 
nafaka, yurt dışından gelen işçi dövizi 
vb.) 

GELIR_HANELERARASI_TRANS=1 ise 
sorunuz 

GELIR_ORTALAMA_GRUP 
16. Aylık ortalama net hanehalkı 
geliriniz (TL) hangi gruba girmektedir?  

 

1    0 - 1080 

 

 

2    1081 - 1550 

 

 

3    1551 - 2170 

 

 

4    2171 - 3180 

 

 

5    3181 + 

 

BÖLÜM 6. ALINAN 
YARDIMLAR 

KarĢılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kiĢinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar  
kapsanmaktadır. 

 

YEMEK_YARDIM 

17.1 Son 4 hafta boyunca hanenizdeki 
fertlerden herhangi biri, hanehalkı 
dışından aldığı hizmet olarak yemek 
hazırlama yardımı aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YEMEK_SAYI 
17.1.1 Son dört hafta boyunca yardımı 
kaç kez aldınız? 

YEMEK_YARDIM=1 ise sorunuz 

YEMEK_ODEME 
17.1.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

YEMEK_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

EV_TEMIZLIK_YARDIM 

17.2 Son 4 hafta boyunca hanenizdeki 
fertlerden herhangi biri, hanehalkı 
dışından aldığı hizmet olarak ev 
temizliği ve düzenleme yardımı aldı 
mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 
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1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

EV_TEMIZLIGI_SAYI 
17.2.1 Son dört hafta boyunca yardımı 
kaç kez aldınız? 

EV_TEMIZLIK_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

TEMIZLIK_ODEME 
17.2.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

EV_TEMIZLIK_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GIYSI_YIKAMA_YARDIM 

17.3 Son 4 hafta boyunca hanenizdeki 
fertlerden herhangi biri, hanehalkı 
dışından aldığı hizmet olarak giysilerin 
yıkanması, ütülenmesi ve bakımı 
yardımı aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GIYSI_YIKAMA_SAYI 
17.3.1 Son dört hafta boyunca yardımı 
kaç kez aldınız? 

GIYSI_YIKAMA_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

GIYSI_YIKAMA_ODEME 
17.3.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

GIYSI_YIKAMA_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

BAHCE_IS_YARDIM 

17.4 Son 4 hafta boyunca hanenizdeki 
fertlerden herhangi biri, hanehalkı 
dışından aldığı hizmet olarak bahçe 
işleri (çiçeklerin sulanması vb.) yardımı 
aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

BAHCE_IS_SAYI 
17.4.1 Son dört hafta boyunca yardımı 
kaç kez aldınız? 

BAHCE_IS_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

BAHCE_IS_ODEME 
17.4.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

BAHCE_IS_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

HAYVAN_BAKIM_YARDIM 

17.5 Son 4 hafta boyunca hanenizdeki 
fertlerden herhangi biri, hanehalkı 
dışından aldığı hizmet olarak evcil 
hayvanların(kedi, köpek, balık, kuş vb.) 
bakımı ve dolaştırılması yardımı aldı 
mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 
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1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

HAYVAN_BAKIM_SAYI 
17.5.1 Son dört hafta boyunca yardımı 
kaç kez aldınız? 

HAYVAN_BAKIM_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

HAYVAN_BAKIM_ODEME 
17.5.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

HAYVAN_BAKIM_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

FATURA_YATIRMA_YARDIM 

17.6 Son 4 hafta boyunca hanenizdeki 
fertlerden herhangi biri, hanehalkı 
dışından aldığı hizmet olarak telefon, 
su vb. faturaların ödenmesi yardımı 
aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

FATURA_YATIRMA_SAYI 
17.6.1 Son dört hafta boyunca yardımı 
kaç kez aldınız? 

FATURA_YATIRMA_YARDIM=1 
ise sorunuz 

FATURA_YATIRMA_ODEME 
17.6.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

FATURA_YATIRMA_YARDIM=1 
ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

COCUK_BAKIM_YARDIM 

17.7 Son 4 hafta boyunca hanenizdeki 
fertlerden herhangi biri, hanehalkı 
dışından aldığı hizmet olarak 
çocukların bakımı yardımı aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

COCUK_BAKIM_SAYI 
17.7.1 Son dört hafta boyunca yardımı 
kaç kez aldınız? 

COCUK_BAKIM_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

COCUK_BAKIM_ODEME 
17.7.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

COCUK_BAKIM_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

COCUK_ULASIM_YARDIM 

17.8 Son 4 hafta boyunca hanenizdeki 
fertlerden herhangi biri, hanehalkı 
dışından aldığı hizmet olarak 
çocukların eve, okula, kreşe getirilip 
götürülmesi yardımı aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 
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2 Hayır 

 

COCUK_ULASIM_SAYI 
17.8.1 Son dört hafta boyunca yardımı 
kaç kez aldınız? 

COCUK_ULASIM_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

COCUK_ULASIM_ODEME 
17.8.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

COCUK_ULASIM_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YASLI_HASTA_BAKIM_YARDIM 

17.9 Son 4 hafta boyunca hanenizdeki 
fertlerden herhangi biri, hanehalkı 
dışından aldığı hizmet olarak engelli, 
hasta, yaşlı durumdakilerin bakımı 
(banyo, saç kesimi vb.) yardımı aldı 
mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YASLI_HASTA_BAKIM_SAYI 
17.9.1 Son dört hafta boyunca yardımı 
kaç kez aldınız? 

YASLI_HASTA_BAKIM_YARDIM=
1 ise sorunuz 

YASLI_HASTA_BAKIM_ODEME 
17.9.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

YASLI_HASTA_BAKIM_YARDIM=
1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YETISKIN_ULASIM_YARDIM 

17.10 Son 4 hafta boyunca 
hanenizdeki fertlerden herhangi biri, 
hanehalkı dışından aldığı hizmet olarak 
hasta, yaşlı ve çocuk haricinde 
yetişkinlerin ulaşımı (markete, doktora 
vb. yerlere götürmek) yardımı aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YETISKIN_ULASIM_SAYI 
17.10.1 Son dört hafta boyunca 
yardımı kaç kez aldınız? 

YETISKIN_ULASIM_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

YETISKIN_ULASIM_ODEME 
17.10.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

YETISKIN_ULASIM_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ALIS_VERIS_YARDIM 

17.11 Son 4 hafta boyunca 
hanenizdeki fertlerden herhangi biri, 
hanehalkı dışından aldığı hizmet olarak 
alış veriş yardımı aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 
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2 Hayır 

 

ALIS_VERIS_SAYI 
17.11.1 Son dört hafta boyunca 
yardımı kaç kez aldınız? 

ALIS_VERIS_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

ALIS_VERIS_ODEME 
17.11.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

ALIS_VERIS_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KONUT_TAMIR_YARDIM 

17.12 Son 4 hafta boyunca 
hanenizdeki fertlerden herhangi biri, 
hanehalkı dışından aldığı hizmet olarak 
konutla ilgili tamir ve bakım yardımı 
aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KONUT_TAMIR_SAYI 
17.12.1 Son dört hafta boyunca 
yardımı kaç kez aldınız? 

KONUT_TAMIR_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

KONUT_TAMIR_ODEME 
17.12.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

KONUT_TAMIR_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ARAC_GEREC_TAMIR_YARDIM 

17.13 Son 4 hafta boyunca 
hanenizdeki fertlerden herhangi biri, 
hanehalkı dışından aldığı hizmet olarak 
ev araç ve teçhizatlarıyla ilgili tamir ve 
bakım yardımı aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ARAC_GEREC_TAMIR_SAYI 
17.13.1 Son dört hafta boyunca 
yardımı kaç kez aldınız? 

ARAC_GEREC_TAMIR_YARDIM=1 
ise sorunuz 

ARAC_GEREC_TAMIR_ODEME 
17.13.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

ARAC_GEREC_TAMIR_YARDIM=1 
ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

MOBILYA_TAMIR_YARDIM 

17.14 Son 4 hafta boyunca 
hanenizdeki fertlerden herhangi biri, 
hanehalkı dışından aldığı hizmet olarak 
mobilya montajı veya tamiratı yardımı 
aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 
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2 Hayır 

 

MOBILYA_TAMIR_SAYI 
17.14.1 Son dört hafta boyunca 
yardımı kaç kez aldınız? 

MOBILYA_TAMIR_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

MOBILYA_TAMIR_ODEME 
17.14.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

MOBILYA_TAMIR_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ARABA_YIKAMA_YARDIM 

17.15 Son 4 hafta boyunca 
hanenizdeki fertlerden herhangi biri, 
hanehalkı dışından aldığı hizmet olarak 
araba yıkama yardımı aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ARABA_YIKAMA_SAYI 
17.15.1 Son dört hafta boyunca 
yardımı kaç kez aldınız? 

ARABA_YIKAMA_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

ARABA_YIKAMA_ODEME 
17.15.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

ARABA_YIKAMA_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

DERS_CALISTIRMA_YARDIM 

17.16 Son 4 hafta boyunca 
hanenizdeki fertlerden herhangi biri, 
hanehalkı dışından aldığı hizmet olarak 
aile fertlerine verilen eğitim (ders 
çalıştırma vb.) yardımı aldı mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

DERS_CALISTIRMA_SAYI 
17.16.1 Son dört hafta boyunca 
yardımı kaç kez aldınız? 

DERS_CALISTIRMA_YARDIM=1 
ise sorunuz 

DERS_CALISTIRMA_ODEME 
17.16.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

DERS_CALISTIRMA_YARDIM=1 
ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

SAGLIK_HIZMET_YARDIM 

17.17 Son 4 hafta boyunca 
hanenizdeki fertlerden herhangi biri, 
hanehalkı dışından aldığı hizmet olarak 
sağlıkla ilgili hizmetler (tansiyon, şeker 
ölçme, iğne yapma vb.) yardımı aldı 
mı? 

Karşılığında ödeme yapılan 
yardımlardan, yardımı yapan kişinin 
yürüttüğü iktisadi faaliyetle ilgili 
olmayanlar kapsanmaktadır. 

 
1 Evet 
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2 Hayır 

 
SAGLIK_HIZMET_SAYI 

17.17.1 Son dört hafta boyunca 
yardımı kaç kez aldınız? 

SAGLIK_HIZMET_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

SAGLIK_HIZMET_ODEME 
17.17.2 Aldığınız bu yardım için hiç 
ödeme yaptınız mı? 

SAGLIK_HIZMET_YARDIM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 
FAKTOR_HANE Hane ağırlık katsayı 
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EK-2  HANEHALKI BĠLEġĠMĠ KILAVUZU 

ZKA_Hanehalkı BileĢimi 
Formu DeğiĢken_Ad 

Soru  ve seçenekler Kural-Not 

BIRIMNO 
Soru kağıdında belirtilen form numarası 
(Bagımsız, tekil her bir haneyi belirtir) 

 

FERTNO 
Fert sıra numarası (Hane içerisindeki ferdin 
tekil numarasını belirtir) 

 

CINSIYET 
Hanehalkında yaşayan bireyin cinsiyetini 
giriniz. 

 

 
1 Erkek 

 

 
2 Kadın 

 

YAS_HESAPLANAN Ferdin bitirdiği yaş/ yaş grubu 

 

YAKINLIK 
Hanehalkı sorumlusuna yakınlık derecesini 
giriniz. 

 

 
1 Hanehalkı sorumlusu 

 

 
2 Eşi 

 

 
3 Oğlu/Kızı 

 

 
4 Babası/Annesi 

 

 
5 Kardeşi 

 

 
6 Kayınpederi/Kayınvalidesi 

 

 
7 Damadı/Gelini 

 

 
8 Torunu  

 
9 Diğer akrabalar 

 

 
10 Akraba olmayanlar 

 

 
11 Evde kalan hizmetli 

 

BAKILAN_COCUK 

Bu çocuğunuz  kreş, çocuk yuvası, anaokulu, 
çocuk kulübü, etüt merkezi vb. günlük bakım 
sistemlerinin herhangi birinden düzenli olarak 
yararlanıyor mu?  Veya hanehalkı fertleri 
dışında başka kişiler tarafından (bakıcı, aynı 
evde yaşamayan anneanne, babaanne vb.) 
bakılıyor mu? (10 yaşından küçükler için 
sorunuz) 

YAS_HESAPLANAN<10 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 
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2 Hayır 

 
KIM_BAKIYOR Kim bakıyor? 

YAS_HESAPLANAN<10 ve 
BAKILAN_COCUK=1 ise sorunuz 

 
1 Anneannesi 

 

 
2 Babaannesi 

 

 
3 Ablası 

 

 
4 Ağabeyi 

 

 
5 Yakın akrabalar 

 

 
6 Bakıcı 

 

 
7 Kreş veya ana okulu (devlet) 

 

 
8 Kreş veya ana okulu (özel) 

 

 
9 Etüt merkezi 

 

 
98 Diğer 

 
KAC_GUN Haftada kaç gün bakıyor? BAKILAN_COCUK=1 ise sorunuz 

 
1 1 gün 

 

 
2 2 gün 

 

 
3 3 gün 

 

 
4 4 gün 

 

 
5 5 gün 

 

 
6 6 gün 

 

 
7 7 gün 

 
KAC_SAAT Günde kaç saat bakıyor? BAKILAN_COCUK=1 ise sorunuz 

 
1 1  saat/gün 

 

 
2 2   saat/gün 

 

 
3 3   saat/gün 

 

 
4 4   saat/gün 

 

 
5 5   saat/gün 

 

 
6 6  saat/gün 

 

 
7 7  saat/gün 

 

 
8 8  saat/gün 
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9 9  saat/gün 

 

 
10 10  saat/gün 

 

 
11 11  saat/gün 

 

 
12 12  saat/gün 

 

 
13 13  saat/gün 

 

 
14 14  saat/gün 

 

 
15 15  saat/gün 

 

 
16 16  saat/gün 

 

 
17 17  saat/gün 

 

 
18 18  saat/gün 

 

 
19 19  saat/gün 

 

 
20 20  saat/gün 

 

 
21 21  saat/gün 

 

 
22 22  saat/gün 

 

 
23 23  saat/gün 

 

 
24 24  saat/gün 
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EK-3  FERT KILAVUZU 

Zaman kullanım araĢtırması fert soru kağıdı örnek hanelerde bulunan 10 ve daha yukarı yaĢtaki fertler(25 109 
kiĢi) tarafından doldurulacaktır. 

ZKA_Fert Soru Formu DeğiĢken_Ad Soru  ve seçenekler Kural-Not 

BIRIMNO 
Soru kağıdında belirtilen form 
numarası (Bagımsız, tekil her 
bir haneyi belirtir) 

 

FERTNO 
Fert sıra numarası (Hane 
içerisindeki ferdin tekil 
numarasını belirtir) 

 

CINSIYET 
Hanehalkında yaşayan bireyin 
cinsiyetini giriniz. 

 

 
1 Erkek 

 

 
2 Kadın 

 

YAS_HESAPLANAN Ferdin bitirdiği yaş/ yaş grubu 

 

YAKINLIK 
Hanehalkı sorumlusuna 
yakınlık derecesini giriniz. 

 

 
1 Hanehalkı sorumlusu 

 

 
2 Eşi 

 

 
3 Oğlu/Kızı 

 

 
4 Babası/Annesi 

 

 
5 Kardeşi 

 

 
6 Kayınpederi/Kayınvalidesi 

 

 
7 Damadı/Gelini 

 

 
8 Torunu 

 

 
9 Diğer akrabalar 

 

 
10 Akraba olmayanlar 

 

 
11 Evde kalan hizmetli 

 

MEDENI_DURUM T1. Medeni durumunuz nedir? 

 

 
1 Hiç evlenmedi 
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2 Evli 

 

 
3 Boşandı 

 

 
4 Eşi öldü 

 

DOGUM_TURKIYE T2. Türkiye'de mi doğdunuz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 
BÖLÜM 1. ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM 

 

OKUL_BITEN 
1. En son hangi okulu 
bitirdiniz? 

 

 
0 Bir okul bitirmedi 

 

 
1 İlkokul 

 

 

2 İlköğretim / ortaokul veya 
mesleki ortaokul 

 

 
3 Lise veya mesleki lise 

 

 

4 Yüksekokul, fakülte, yüksek 
lisans/doktora 

 

OKUMA_YAZMA 
2. Okuma yazma biliyor 
musunuz? 

OKUL_BITEN=0 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

OGRENIM_DEVAM 
3. Bir öğrenim kurumuna 
devam ediyor musunuz?  

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

OKUL_DEVAM 
4. Devam ettiğiniz okul 
aşağıdakilerden hangisidir? 

OGRENIM_DEVAM=1 ise sorunuz 

 
1 İlkokul 

 

 

2 İlköğretim / ortaokul veya 
mesleki ortaokul 

 

 
3 Lise veya mesleki lise 

 

 

4 Yüksekokul, fakülte, yüksek 
lisans/doktora 
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KURS_DEVAM_BITEN 

5. Son dört hafta içinde 
mesleki kurslar, yabancı dil 
kursu, bilgisayar kursu, hobi 
olarak devam edilen kurslar, 
çıraklık eğitimi vb. herhangi bir 
kursa devam ettiniz/bitirdiniz 
mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

KURS_DEVAM_BITEN=2 ise 
OLCEK_SAGLIK_DURUM (9)' a geçiniz 

KURS_TUR_BITEN_DEVAM 
6. Devam ettiğiniz/bitirdiğiniz 
bu kursun türü nedir? 

KURS_DEVAM_BITEN=1 ise sorunuz 

 
1 Muhasebe kursu 

 

 
2 Çıraklık eğitimi 

 

 
3 Yabancı dil kursu 

 

 
4 Bilgisayar kursu 

 

 
5 Ehliyet kursu 

 

 

6 Müzik kursu (saz, gitar, 
piyano vb.) 

 

 
7 Resim kursu 

 

 
8 Biçki-dikiş kursu 

 

 
9 Aşçılık kursu 

 

 
10 Halı dokuma kursu 

 

 

11 Ahşap boyama, takı 
tasarımı, ebru, hat vb. kurslar 

 

 

12 Üniversite, anadolu, fen 
liseleri vb. hazırlık kursları 

 

 

13 Meslekle ilgili işyeri 
tarafından düzenlenen kurslar 
vb. 

 

 
14 Spor, yoga, plates vb 

 

 
98 Diğer 

 

KURS_SURE 
7. Bu mesleki eğitim veya 
kursun süresi tam gün mü 
yoksa kısmi mi? 

KURS_DEVAM_BITEN=1 ise sorunuz 

 
1 Tam gün 

 

 

2 Kısmi (yarım gün veya 
günde birkaç saat) 

 

KURS_AMAC 
8. Bu kursu hangi amaçla 
alıyorsunuz? 

KURS_DEVAM_BITEN=1 ise sorunuz 
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11 Çoğunlukla mecvut işini 
geliştirmek için 

 

 
12 Çoğunlukla iş bulmak için 

 

 

2 Çoğunlukla kişisel veya 
sosyal 

 

 
98 Diğer 

 
BÖLÜM 2. SAĞLIK 

  

OLCEK_SAGLIK_DURUM 
9. Genel sağlık durumunuz 
nasıldır? 

 

 
1 Çok iyi 

OLCEK_SAGLIK_DURUM=1 ise 
SAHIP_CEP_TEL (Soru 13.1)' e geçiniz 

 
2 İyi 

OLCEK_SAGLIK_DURUM=2 ise 
SAHIP_CEP_TEL (Soru 13.1)' e geçiniz 

 
3 Orta 

 

 
4 Kötü 

 

 
5 Çok kötü 

 

KRONIK_HASTALIK 

10. Herhangi bir fiziksel ya da 
ruhsal sağlık probleminiz, 
kronik bir hastalığınız veya 
engellilik durumunuz var mı? 

OLCEK_SAGLIK_DURUM=3 veya 
OLCEK_SAGLIK_DURUM=4 veya 
OLCEK_SAGLIK_DURUM=5 ise 
sorunuz  

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

KRONIK_HASTALIK=2 ise 
SAHIP_CEP_TEL (Soru 13.1)' e geçiniz 

SAGLIK_GUNLUK_ENGEL_DURUM 

11. Bu fiziksel ya da ruhsal 
sağlık probleminiz, kronik 
hastalığınız veya engellilik 
durumunuz, günlük 
aktivitelerinizi yapmanıza 
engel oluyor mu? 

KRONIK_HASTALIK=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

SAGLIK_GUNLUK_ENGEL_DURUM=2 
ise SAHIP_CEP_TEL (Soru 13.1)' e 
geçiniz 

SAGLIK_ENGEL_DERECE 
12. Rahatsızlığınızın günlük 
faaliyetlerinizi engelleme 
derecesi nedir? 

SAGLIK_GUNLUK_ENGEL_DURUM=1 
ise sorunuz 

 
1 Çok 

 

 
2 Orta 

 

 
3 Az 

 
BÖLÜM 3. SAHĠP OLUNAN TEKNOLOJĠK ÜRÜNLER 

 

SAHIP_CEP_TEL 13.1 Cep telefonunuz var mı? 
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1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

SAHIP_LAPTOP 
13.2 Laptop (diz üstü 
bilgisayar) veya tablet PC'niz 
var mı? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

SAHIP_IPOD 
13.3 Ipod, MP3, MP4 vb. 
birine sahip misiniz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

SAHIP_VCD_DVD 
13.4 Taşınabilir VCD, DVD, 
CD göstericisine sahip 
misiniz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

SAHIP_FOTOGRAF_MAKINA 
13.5 Fotoğraf makinasına 
sahip misiniz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

SAHIP_KAMERA 13.6 Kameranız var mı? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

SAHIP_OYUN_KONSOL 
13.7 Oyun konsolunuz var 
mı? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

SAHIP_DIGER 

13.98 Yukarıda sayılan 
ürünler dışında sahip 
olduğunuz benzer ürün var 
mı? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 
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BÖLÜM 4. TOPLUMSAL KATILIM  

 

UYE_MESLEK_ODA 

14.1 Kar amacı gütmeyen 
herhangi bir meslek odası ve 
meslek kuruluşuna üye 
misiniz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

UYE_KOOPERATIF 
14.2 Kar amacı gütmeyen 
herhangi bir kooperatif ve 
meslek birliğine üye misiniz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

UYE_SENDIKA 
14.3 Kar amacı gütmeyen 
herhangi bir sendikaya üye 
misiniz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

UYE_SIYASI_PARTI 
14.4 Kar amacı gütmeyen 
herhangi bir siyasi partiye üye 
misiniz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

UYE_SPOR_KLUP 
14.5 Kar amacı gütmeyen 
herhangi bir spor kulübüne 
üye misiniz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

UYE_VAKIF 
14.6 Kar amacı gütmeyen 
herhangi bir vakıfa üye 
misiniz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

UYE_DERNEK 
14.7 Kar amacı gütmeyen 
herhangi bir derneğe üye 
misiniz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 
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BÖLÜM 5. GÖNÜLLÜ ÇALIġMA   

(Bu bölümde fertlerin kuruluş 
veya gruplara üyelik durumu 
değil, yapılan gönüllü 
faaliyetler sorgulanacaktır) 

 

GONULLU_SOSYAL_YRD_GRB 

15.1 Son dört hafta boyunca 
sosyal yardım grupları 
(Yaşlılara,engellilere, 
çocuklara yardım amaçlı 
gruplar) için ücret almaksızın 
gönüllü olarak faaliyette 
bulundunuz mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GONULLU_SOSYAL_YRD_GRB_SAYI 
15.1.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_SOSYAL_YRD_GRB=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_SOSYAL_YRD_GRB_SURE 
15.1.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_SOSYAL_YRD_GRB=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_SPOR_KLUBU_DERNEK 

15.2 Son dört hafta boyunca 
spor kulüpleri ve dernekleri 
için ücret almaksızın gönüllü 
olarak faaliyette bulundunuz 
mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GONULLU_SPOR_KLUB_DERNEK_SAYI 
15.2.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_SPOR_KLUBU_DERNEK=1 
ise sorunuz 

GONULLU_SPOR_KLUB_DERNEK_SURE 
15.2.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_SPOR_KLUBU_DERNEK=1 
ise sorunuz 

GONULLU_IBADETHANE_YRD 

15.3 Son dört hafta boyunca 
ücret almaksızın gönüllü 
olarak bir ibadethaneye 
yardım (Cami yaptırma, 
temizleme, onarım vb.)  
faaliyetinde bulundunuz mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GONULLU_IBADETHANE_YRD_SAYI 
15.3.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_IBADETHANE_YRD=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_IBADETHANE_YRD_SURE_ 
15.3.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_IBADETHANE_YRD=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_SIYASI_GRUP 

15.4 Son dört hafta boyunca 
siyasi gruplar veya kulüpler 
için ücret almaksızın gönüllü 
olarak faaliyette bulundunuz 
mu? 
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1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GONULLU_SIYASI_GRUP_SAYI 
15.4.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_SIYASI_GRUP=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_SIYASI_GRUP_SURE 
15.4.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_SIYASI_GRUP=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_GENCLIK_GRUP 

15.5 Son dört hafta boyunca 
genç insanların oluşturduğu 
gruplar (Gençlik grupları, 
izciler, rehberler vb.) için ücret 
almaksızın gönüllü olarak 
faaliyette bulundunuz mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GONULLU_GENCLIK_GRUP_SAYI 
15.5.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_GENCLIK_GRUP=1  

GONULLU_GENCLIK_GRUP_SURE 
15.5.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_GENCLIK_GRUP=1  

GONULLU_GUVENLIK_ILK_YRD 

15.6 Son dört hafta boyunca 
güvenlik/ilkyardım grupları 
(Kızılay vb.) için ücret 
almaksızın gönüllü olarak 
faaliyette bulundunuz mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GONULLU_GUVENLIK_ILK_YRD_SAYI 
15.6.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_GUVENLIK_ILK_YRD=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_GUVENLIK_ILK_YRD_SURE 
15.6.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_GUVENLIK_ILK_YRD=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_CEVRECI_GRUP 

15.7 Son dört hafta boyunca 
çevreci gruplar için ücret 
almaksızın gönüllü olarak 
faaliyette bulundunuz mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GONULLU_CEVRECI_GRUP_SAYI 
15.7.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_CEVRECI_GRUP=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_CEVRECI_GRUP_SURE 
15.7.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_CEVRECI_GRUP=1 ise 
sorunuz 
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GONULLU_ADALET_INSAN_HAK 

15.8 Son dört hafta boyunca 
adalet/insan hakları grupları 
için ücret almaksızın gönüllü 
olarak faaliyette bulundunuz 
mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GONULLU_ADALET_INSAN_HAK_SAYI 
15.8.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_ADALET_INSAN_HAK=1 
ise sorunuz 

GONULLU_ADALET_INSAN_HAK_SURE 
15.8.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_ADALET_INSAN_HAK=1 
ise sorunuz 

GONULLU_HEMSERI_DERNEK 

15.9 Son dört hafta boyunca 
hemşehri dernekleri vb. 
bölgesel dayanışma grupları 
için ücret almaksızın gönüllü 
olarak faaliyette bulundunuz 
mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GONULLU_HEMSERI_DERNEK_SAYI 
15.9.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_HEMSERI_DERNEK=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_HEMSERI_DERNEK_SURE 
15.9.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_HEMSERI_DERNEK=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_SANAT_HOBI 

15.10 Son dört hafta boyunca 
sanat ve hobi grupları (Amatör 
drama, Fotoğraf derneği, 
Bahçe kulüpleri, Korolar, 
Sanat dernekleri vb.) için ücret 
almaksızın gönüllü olarak 
faaliyette bulundunuz mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GONULLU_SANAT_HOBI_SAYI 
15.10.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_SANAT_HOBI=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_SANAT_HOBI_SURE 
15.10.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_SANAT_HOBI=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_MESLEK_ODA 

15.11 Son dört hafta boyunca 
mesleki dayanışma dernekleri 
(Mimarlar odası, Tabipler 
Odası vb. mesleki dernekler) 
için ücret almaksızın gönüllü 
olarak faaliyette bulundunuz 
mu? 

 

 
1 Evet 
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2 Hayır 

 

GONULLU_MESLEK_ODA_SAYI 
15.11.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_MESLEK_ODA=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_MESLEK_ODA_SURE 
15.11.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_MESLEK_ODA=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_OKUL_AILE 

15.12 Son dört hafta boyunca 
okul aile birliği (sınıf anneliği 
vb.) için ücret almaksızın 
gönüllü olarak faaliyette 
bulundunuz mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GONULLU_OKUL_AILE_SAYI 
15.12.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_OKUL_AILE=1 ise sorunuz 

GONULLU_OKUL_AILE_SURE 
15.12.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_OKUL_AILE=1 ise sorunuz 

GONULLU_YETISKIN_EGITIMI 

15.13 Son dört hafta boyunca 
yetişkin eğitimi grupları için 
ücret almaksızın gönüllü 
olarak faaliyette bulundunuz 
mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GONULLU_YETISKIN_EGITIMI_SAYI 
15.13.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_YETISKIN_EGITIMI=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_YETISKIN_EGITIMI_SURE 
15.13.2 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_YETISKIN_EGITIMI=1 ise 
sorunuz 

GONULLU_DIGER1 

15.14 Son dört hafta boyunca 
gönüllü olarak önceki 
sorularda yer alan faaliyetler 
dışında bir faaliyette 
bulundunuz mu? 

 

 
1 Evet 

 

 2 Hayır 
 

GONULLU_DIGER1_SAYI 
15.14.2 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

GONULLU_DIGER1=1 ise sorunuz 

GONULLU_DIGER1_SURE 
15.14.3 Yaptığınız gönüllü 
faaliyetin toplam süresi 
(dakika) ne kadardır? 

GONULLU_DIGER1=1 ise sorunuz 
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BÖLÜM 6. BAġKALARINA YAPILAN 
YARDIM VE HĠZMETLER  

( Bu bölümde son dört hafta 
boyunca fertlerin hanesi 
dışından herhangi bir kişiye 
yaptığı yardımlar 
sorgulanacaktır)  

 

YPLN_YRD_YEMEK 

16.1.1 Son dört hafta boyunca 
haneniz dışından herhangi bir 
kişiye yemek hazırlamak için 
yardım ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_YEMEK_SAYI 
16.1.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_YEMEK=1 ise sorunuz 

YPLN_YRD_YEMEK_SURE 

16.1.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_YEMEK=1 ise sorunuz 

YPLN_YRD_YEMEK_ODEME 
16.1.4 Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_YEMEK=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_YEMEK_KIME 
16.1.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_YEMEK=1 ise sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_EVTEMIZ 

16.2.1 Son dört hafta boyunca 
haneniz dışından herhangi bir 
kişiye, ev temizliği ve 
düzenleme için yardım ettiniz 
mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_EVTEMIZ_SAYI 
16.2.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_EVTEMIZ=1 ise sorunuz 
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YPLN_YRD_EVTEMIZ_SURE 

16.2.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_EVTEMIZ=1 ise sorunuz 

YPLN_YRD_EVTEMIZ_ODEME 
16.2.4 Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_EVTEMIZ=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_EVTEMIZ_KIME 
16.2.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_EVTEMIZ=1 ise sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA 

16.3.1 Son dört hafta boyunca 
haneniz dışından herhangi bir 
kişiye, giysilerin yıkanması, 
ütülenmesi ve bakımı için 
yardım ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

SAYI_YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA 
16.3.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA_SURE 

16.3.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA_ODEME 
16.3.4 Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 
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YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA_KIME 
16.3.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_GIYSI_YIKAMA=1 ise 
sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI 

16.4.1 Son dört hafta boyunca 
haneniz dışından herhangi bir 
kişiye, bahçe işleri (çiçeklerin 
sulanması vb.) için yardım 
ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI_SAYI 
16.4.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI=1 ise sorunuz 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI_SURE 

16.4.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_BAHCE_ISI=1 ise sorunuz 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI_ODEME 
16.4.4  Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI_KIME 
16.4.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_BAHCE_ISI=1 ise sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 
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YPLN_YRD_EVCIL_BKM 

16.5.1 Son dört hafta boyunca 
haneniz dışından herhangi bir 
kişiye, evcil hayvanların (kedi, 
köpek, balık, kuş vb.) bakımı 
ve dolaştırılması için yardım 
ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_EVCIL_BKM_SAYI 
16.5.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_EVCIL_BKM=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_EVCIL_BKM_SURE 

16.5.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_EVCIL_BKM=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_EVCIL_BKM_ODEME 
16.5.4  Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_EVCIL_BKM=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_EVCIL_BKM_KIME 
16.5.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_EVCIL_BKM=1 ise 
sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_FATURA_ODE 

16.6.1 Son dört hafta boyunca 
haneniz dışından herhangi bir 
kişiye,telefon, su vb. 
faturaların ödenmesi için 
yardım ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_FATURA_ODE_SAYI 
16.6.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_FATURA_ODE=1 ise 
sorunuz 
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YPLN_YRD_FATURA_ODE_SURE 

16.6.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_FATURA_ODE=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_FATURA_ODE_ODEME 
16.6.4  Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_FATURA_ODE=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_FATURA_ODE_KIME 
16.6.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_FATURA_ODE=1 ise 
sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_COCUK_BAK 

16.7.1 Son dört hafta boyunca 
haneniz dışından herhangi bir 
kişiye, çocukların bakımı için 
yardım ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_COCUK_BAK_SAYI 
16.7.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_COCUK_BAK=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_COCUK_BAK_SURE 

16.7.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_COCUK_BAK=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_COCUK_BAK_ODEME 
16.7.4 Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_COCUK_BAK=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 
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YPLN_YRD_COCUK_BAK_KIME 
16.7.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_COCUK_BAK=1 ise 
sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_COCUK_ULA 

16.8.1 Son dört hafta boyunca 
haneniz dışından herhangi bir 
kişiye, çocukların eve, okula, 
kreşe getirilip götürülmesi için 
yardım ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_COCUK_ULA_SAYI 
16.8.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_COCUK_ULA=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_COCUK_ULA_SURE 

16.8.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_COCUK_ULA=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_COCUK_ULA_ODEME 
16.8.4  Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_COCUK_ULA=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_COCUK_ULA_KIME 
16.8.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_COCUK_ULA=1 ise 
sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 
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YPLN_YRD_OZUR_HASTA 

16.9.1 Son dört hafta boyunca 
haneniz dışından herhangi bir 
engelli, hasta, yaşlı 
durumdakilerin bakımı (banyo, 
saç kesimi vb.) için yardım 
ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_OZUR_HASTA_SAYI 
16.9.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_OZUR_HASTA=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_OZUR_HASTA_SURE 

16.9.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_OZUR_HASTA=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_OZUR_HASTA_ODEME 
16.9.4  Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_OZUR_HASTA=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_OZUR_HASTA_KIME 
16.9.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_OZUR_HASTA=1 ise 
sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS 

16.10.1 Son dört hafta 
boyunca haneniz dışından 
herhangi bir kişiye, diğer 
yetişkinlerin ulaşımı (markete, 
doktora vb. yerlere götürmek) 
için yardım ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS_SAYI 
16.10.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS=1 ise 
sorunuz 
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YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS_SURE 

16.10.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS_ODEME 
16.10.4 Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS_KIME 
16.10.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_YETISKIN_ULAS=1 ise 
sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_ALIS_VERIS 

16.11.1 Son dört hafta 
boyunca haneniz dışından 
herhangi bir kişiye, alış veriş 
için yardım ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_ALIS_VERIS_SAYI 
16.11.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_ALIS_VERIS=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_ALIS_VERIS_SURE 

16.11.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_ALIS_VERIS=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_ALIS_VERIS_ODEME 
16.11.4  Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_ALIS_VERIS=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 
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YPLN_YRD_ALIS_VERIS_KIME 
16.11.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_ALIS_VERIS=1 ise 
sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR 

16.12.1 Son dört hafta 
boyunca haneniz dışından 
herhangi bir kişiye, konutla 
ilgili tamir ve bakım için 
yardım ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR_SAYI 
16.12.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR_SURE 

16.12.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR_ODEME 
16.12.4 Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR_KIME 
16.12.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_KONUT_TAMIR=1 ise 
sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 
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YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR 

16.13.1 Son dört hafta 
boyunca haneniz dışından 
herhangi bir kişiye, ev araç ve 
teçhizatlarıyla ilgili tamir ve 
bakım için yardım ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR_SAYI 
16.13.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR_SURE 

16.13.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR_ODEME 
16.13.4  Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR_KIME 
16.13.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_EVARAC_TAMIR=1 ise 
sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ 

16.14.1 Son dört hafta 
boyunca haneniz dışından 
herhangi bir kişiye, mobilya 
montajı veya tamiratı için 
yardım ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ_SAYI 
16.14.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ=1 ise 
sorunuz 
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YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ_SURE 

16.14.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ_ODEME 
16.14.4  Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ_KIME 
16.14.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_MOBILYAMONTAJ=1 ise 
sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA 

16.15.1 Son dört hafta 
boyunca haneniz dışından 
herhangi bir kişiye, araba 
yıkamak için yardım ettiniz 
mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA_SAYI 
16.15.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA_SURE 

16.15.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA=1 ise 
sorunuz 

YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA_ODEME 
16.15.4 Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA=1 ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 
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YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA_KIME 
16.15.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_ARABA_YIKAMA=1 ise 
sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_DERS 

16.16.1 Son dört hafta 
boyunca haneniz dışından 
herhangi bir kişiye, aile 
fertlerine verilen eğitim (ders 
çalıştırma vb.) için yardım 
ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_DERS_SAYI 
16.16.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_DERS=1 ise sorunuz 

YPLN_YRD_DERS_SURE 

16.16.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_DERS=1 ise sorunuz 

YPLN_YRD_DERS_ODEME 
16.16.4  Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_DERS=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_DERS_KIME 
16.16.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_DERS=1 ise sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 
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6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_SAGLIK 

16.17.1 Son dört hafta 
boyunca haneniz dışından 
herhangi bir kişiye, sağlıkla 
ilgili hizmetler (tansiyon, şeker 
ölçme, iğne yapma vb.) için 
yardım ettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_SAGLIK_SAYI 
16.17.2 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_SAGLIK=1 ise sorunuz 

YPLN_YRD_SAGLIK_SURE 

16.17.3 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_SAGLIK=1 ise sorunuz 

YPLN_YRD_SAGLIK_ODEME 
16.17.4  Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_SAGLIK=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_SAGLIK_KIME 
16.17.5 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_SAGLIK=1 ise sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

YPLN_YRD_DIGER1 

16.18.1 Son dört hafta 
boyunca haneniz dışından 
herhangi bir kişiye, yukarıda 
sayılan işler dışında herhangi 
bir iş için yaptığınız yardım var 
ise belirtiniz. 

 

 
1 Evet 

 

 2 Hayır 
 

YPLN_YRD_DIGER1_SAYI 
16.18.3 Son 4 hafta boyunca 
yardım ve hizmeti kaç kez 
yaptınız? 

YPLN_YRD_DIGER1=1 ise sorunuz 
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YPLN_YRD_DIGER1_SURE 

16.18.4 Yaptığınız bu yardım 
ve hizmetin toplam süresi ne 
kadardır?    
(Saat olarak alınan cevaplar 
dakikaya çevrilerek 
yazılacaktır. Örnek: 2 saat 
yerine 120 dakika olarak 
yazılacaktır.)  

YPLN_YRD_DIGER1=1 ise sorunuz 

YPLN_YRD_DIGER1_ODEME 
16.18.5  Bu yardım için size 
herhangi bir ödeme yapıldı 
mı? 

YPLN_YRD_DIGER1=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YPLN_YRD_DIGER1_KIME 
16.18.6 Bu yardımı kim için 
yaptınız? 

YPLN_YRD_DIGER1=1 ise sorunuz 

 

1 Ayrı evde yaşayan anne-
baba 

 

 

2 Haneden ayrılmış yetişkin 
çocuklar 

 

 

3 Ayrı evde yaşayan gelin, 
damat ve torunlar 

 

 
4 Komşular, arkadaşlar 

 

 
5 Diğer akrabalar 

 

 
6 Akraba olmayan diğer kişiler 

 

BÖLÜM 7. ĠSTĠHDAM  (15 ve yukarı yaştaki fertler 
için sorgulanacaktır) 

YAS_HESAPLANAN<15 ise Bölüm 9 
(SINEMA-44.1)' a geçiniz 

IS_FAALIYET_DURUM 

17. Son hafta içinde ayni (mal) 
veya nakdi (para) bir gelir elde 
etmek amacıyla (ev kadını, 
öğrenci veya emekli de 
olsanız) ücretli ya da ücretsiz 
olarak bir saat bile olsa 
çalıştınız mı veya gelir getirici 
bir işle bağlantınız oldu mu? 

[17-42] arası sorular YAS>14  ise 
sorunuz 

 
1 Evet 

IS_FAALIYET_DURUM=1 ise 
NACE_REV2 (20.1)' a geçiniz 

 
2 Hayır 

 

IS_FAALIYET_DEVAM 

18. Son hafta içinde 
çalışmamış olmakla birlikte, 
geçici olarak başında 
bulunmadığınız bir işyeriniz 
veya geçici olarak 
çalışmadığınız bir işiniz var 
mı? 

IS_FAALIYET_DURUM=2 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

IS_FAALIYET_DEVAM=2 ise 
IS_ARAMA_DURUM (39)' a geçiniz 
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CALISMAMA_NEDEN_REF 
19. Bu işinizde son hafta 
içinde neden çalışmadınız? 

IS_FAALIYET_DEVAM=1 ise sorunuz 

 

1 Kendisinin hastalanması, 
yaralanması veya geçici 
olarak rahatsızlanması 

 

 
2 Doğum izni 

 

 
3 Tatil veya izin 

 

 
4 Kötü hava koşulları 

 

 
5 İşinin gereği 

 

 
6 Eğitim / Öğretim 

 

 

7 Teknik veya ekonomik 
nedenlerle  iş yavaşlatılması 
veya durdurulması  

 

 
8 İş olmadığından 

 

 
98 Diğer (Ücretsiz izin vb.) 

 

NACE_REV2 

20.1 Çalışılan yer, kuruluş 
veya işyerinin ana faaliyeti 
nedir ,kodunu giriniz. (Nace 
Rev 2 - 21 ana grup) 

IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1 ise sorunuz 

 

1 Tarım, ormancılık ve 
balıkçılık 

 

 
2 Madencilik ve taş ocakçılığı 

 

 
3 İmalat 

 

 

4 Elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı 

 

 

5 Su temini; kanalizasyon, atık 
yönetimi ve iyileştirme 
faaliyetleri 

 

 
6 İnşaat 

 

 

7 Toptan ve perakende 
ticaret; motorlu kara 
taşıtlarının ve motosikletlerin 
onarımı 

 

 
8 Ulaştırma ve depolama 

 

 

9 Konaklama ve yiyecek 
hizmeti faaliyetleri 

 

 
10 Bilgi ve iletişim 

 

 

11 Finans ve sigorta 
faaliyetleri 

 

 
12 Gayrimenkul faaliyetleri 

 

 

13 Mesleki, bilimsel ve teknik 
faaliyetler 

 

 

14 İdari ve destek hizmet 
faaliyetleri 

 

 

15 Kamu yönetimi ve 
savunma; zorunlu sosyal 
güvenlik 

 

 
16 Eğitim 

 

 

17 İnsan sağlığı ve sosyal 
hizmet faaliyetleri 
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18 Kültür, sanat, eğlence, 
dinlence ve spor 

 

 
19 Diğer hizmet faaliyetleri 

 

 

20 Hanehalklarının işverenler 
olarak faaliyetleri; hanehalkları 
tarafından kendi 
kullanımlarına yönelik olarak 
ayrım yapılmamış mal ve 
hizmet üretim faaliyetleri 

 

 

21 Uluslararası örgütler ve 
temsilciliklerinin faaliyetleri 

 

ISYERI_DURUM 
21. Çalıştığınız işyerinin 
durumu aşağıdakilerden 
hangisine uygundur? 

IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1 ise sorunuz 

 
1 Tarla, bahçe 

 

 

2 Düzenli işyeri (Fabrika, 
büro, mağaza vb.) 

 

 
3 Pazar yeri 

 

 

4 Seyyar veya sabit olmayan 
işyeri (Pazar yeri hariç) 

 

 

5 Evde (Kendi veya 
başkasının evinde) 

 

ISCO08 

22.1 Çalıştığı yer, kuruluş 
veya işyerindeki görev ve 
sorumluğuna ait ISCO08(tek 
basamaklı ana gruplar) 
kodunu giriniz. 
(Mesleğiniz ne olursa olsun 
işyerindeki görev ve 
sorumluluklarınız, yaptığınız 
işe göre) 

IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1 ise sorunuz 

 

0 Silahlı kuvvetlerle ilgili 
meslekler 

 

 
1 Yöneticiler 

 

 

2 Profesyonel meslek 
mensupları 

 

 

3 Teknisyenler, teknikerler ve 
yardımcı profesyonel meslek 
mensupları 

 

 

4 Büro hizmetlerinde çalışan 
elemanlar 

 

 
5 Hizmet ve satış elemanları 

 

 

6 Nitelikli tarım, ormancılık ve 
su ürünleri çalışanları 

 

 

7 Sanatkarlar ve ilgili işlerde 
çalışanlar 

 

 

8 Tesis ve makine operatörleri 
ve montajcılar 

 

 

9 Nitelik gerektirmeyen işlerde 
çalışanlar 

 

HAFTALIK_CALISMA_SAAT 

23. Bu işinizde haftalık normal 
çalışma süreniz(saat) ne 
kadardır?  
(Fazla mesai ve ücreti 
ödenmeyen öğle yemeği tatili 
dahil edilmeksizin üzerinde 
anlaşılan süre dikkate 
alınacaktır) 

IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1 ise sorunuz 

ISTEKI_DURUM 
24. Çalıştığınız yer, kuruluş 
veya işyerinde işteki 
durumunuz nedir? 

IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1 ise sorunuz 
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11 Ücretli veya maaşlı 

 

 

12 Yevmiyeli (mevsimlik veya 
günübirlik işlerde çalışanlar) 

 

 
2 İşveren 

IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1 ve 
ISTEKI_DURUM=2 ise 
AYLIK_ORT_NET_GELIR_GRUP (32) 
geçiniz 

 
3 Kendi hesabına 

IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1 ve 
ISTEKI_DURUM=3 ise 
AYLIK_ORT_NET_GELIR_GRUP (32) 
geçiniz 

 
4 Ücretsiz aile işçisi 

IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1 ve 
ISTEKI_DURUM=4 ise EKIS (34) 
geçiniz 

IS_CALISMA_SURE 
25. Bu işte tam zamanlı mı 
yarı zamanlı mı 
çalışyorsunuz? 

(IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1) ve 
(ISTEKI_DURUM=11 veya 
ISTEKI_DURUM=12)  ise sorunuz 

 
1 Tam zamanlı 

 

 
2 Yarı zamanlı 

 

IS_VARDIYA 
26. Vardiyalı çalışıyor 
musunuz? 

(IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1) ve 
(ISTEKI_DURUM=11 veya 
ISTEKI_DURUM=12)  ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

IS_BASLAMA_SAAT 
27. İşe başlama ve bitiş 
saatleriniz sabit midir? 

(IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1) ve 
(ISTEKI_DURUM=11 veya 
ISTEKI_DURUM=12)  ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

UCRETLI_IZIN_IS 
28. Ücretli yıllık izin hakkınız 
var mı? 

(IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1) ve 
(ISTEKI_DURUM=11 veya 
ISTEKI_DURUM=12)  ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

UCRETLI_IZIN_SURE 29. Yıllık kaç gün? 

(IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1) ve  
(ISTEKI_DURUM=11 veya 
ISTEKI_DURUM=12) ve  
UCRETLI_IZIN_IS=1  ise sorunuz 
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AYLIK_ORT_NET_GELIR_GRUP 

32. Bu işinizden elde ettiğiniz 
aylık ortalama net geliriniz 
aşağıdaki hangi gruba 
girmektedir? 

(IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1) ve 
 ISTEKI_DURUM<>4 ise sorunuz 

 
1 0 - 1080 

 

 
2 1081 - 1550 

 

 
3 1551 - 2170 

 

 
4 2171 - 3180 

 

 
5 3181 + 

 

YILLIK_ORT_NET_GELIR 

33. Bu işinizden elde ettiğiniz 
yıllık net geliriniz  aşağıdaki 
hangi gruba girmektedir 
belirtiniz? 

(IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1) ve  
(ISTEKI_DURUM=2 veya 
ISTEKI_DURUM=3) ise sorunuz 

 1 0 - 12960  

 2 12961 - 18600  

 3 18601 - 26040  

 4 26041 - 38160  

 5 38161 +  

EKIS 

34. Mevcut işinize ilave olarak 
ayni (mal) veya nakdi (para) 
gelir elde etmek amacıyla 
çalıştığınız ek bir işiniz var 
mı? 

IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

EKIS=2 ise Bölüm 9 (SINEMA-44.1)' a 
geçiniz 

EKIS_HAFTALIK_CALISMA_SAATI 

35. Ek işinizde haftalık normal 
çalışma süreniz (saat) ne 
kadardır? 
(Fazla mesai ve ücreti 
ödenmeyen öğle yemeği tatili 
dahil edilmeksizin üzerinde 
anlaşılan süre dikkate 
alınacaktır) 

IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1 ve 
EKIS=1 ise sorunuz 

EKIS_AYLIK_ORT_NET_GELIR_GR 

38. Ek işinizden elde ettiğiniz 
aylık ortalama net geliriniz 
aşağıdaki hangi gruba 
girmektedir?(Net gelir, brüt 
gelirden vergi ve sosyal 
sigorta yardımları düşüldükten 
sonra kalan miktardır.) 

IS_FAALIYET_DURUM=1 veya 
IS_FAALIYET_DEVAM=1 veEKIS=1 ise 
sorunuz 

 
1 0 - 1 080 

 

 
2 1081 - 1550 

 

 
3 1551 - 2170 

 

 
4 2171 - 3180 

 

 
5 3181 + 

 

BÖLÜM 8. ĠġSĠZLĠK (15+ yaĢtaki fertler için 
sorgulanacaktır) 

YAS_HESAPLANAN ≥ 15 ve 
IS_FAALIYET_DURUM=2 ve 
IS_FAALIYET_DEVAM=2 ise bu 
bölümdeki sorular sorulacaktır 
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IS_ARAMA_DURUM 
39. Son dört hafta içinde bir iş 
aradınız mı? 

IS_FAALIYET_DURUM=2 ve 
IS_FAALIYET_DEVAM=2 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

IS_ARAMA_DURUM=2 ise 
ISBASI_DURUM(41)' a geçiniz 

ISARAMA_KANAL 

40.1 Son dört hafta içinde iş 
bulmak için aşağıdaki 
kanallardan hangisini 
kullandınız? (1.Kanal) 

IS_FAALIYET_DURUM=2 ve 
IS_FAALIYET_DEVAM=2 ve 
IS_ARAMA_DURUM=1 ise sorunuz 

 

1 İŞKUR veya özel istihdam 
ofislerine 

 

 
2 Doğrudan bir işverene 

 

 

3 Arkadaş, akraba veya diğer 
kişilere 

 

 

4 Gazete, dergi veya 
internetten iş ilanlarına 
başvurma 

 

 

5 Kendi işini kurmak için 
teşebbüste bulunma 

 

 

6 İş amaçlı yazılı ve sözlü 
mülakata katıldı 

 

 

7 İş başvurusunun sonucunu 
bekledi 

 

 
8 İşçi simsarlarına başvurdu 

 

 
90 Hiçbir şey yapmadı 

 

 
98 Diğer 

 

ISARAMA_KANAL_2 

40.2 Son dört hafta içinde iş 
bulmak için aşağıdaki 
kanallardan hangisini 
kullandınız? (2.Kanal) 

IS_FAALIYET_DURUM=2 ve 
IS_FAALIYET_DEVAM=2 ve 
IS_ARAMA_DURUM=1 ise sorunuz 

 

1 İŞKUR veya özel istihdam 
ofislerine 

 

 
2 Doğrudan bir işverene 

 

 

3 Arkadaş, akraba veya diğer 
kişilere 

 

 

4 Gazete, dergi veya 
internetten iş ilanlarına 
başvurma 

 

 

5 Kendi işini kurmak için 
teşebbüste bulunma 

 

 

6 İş amaçlı yazılı ve sözlü 
mülakata katıldı 

 

 

7 İş başvurusunun sonucunu 
bekledi 

 

 
8 İşçi simsarlarına başvurdu 

 

 
90 Hiçbir şey yapmadı 

 

 
98 Diğer 
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ISARAMA_KANAL_3 

40.3 Son dört hafta içinde iş 
bulmak için aşağıdaki 
kanallardan hangisini 
kullandınız? (3.Kanal) 

IS_FAALIYET_DURUM=2 ve 
IS_FAALIYET_DEVAM=2 ve 
IS_ARAMA_DURUM=1 ise sorunuz 

 

1 İŞKUR veya özel istihdam 
ofislerine 

 

 
2 Doğrudan bir işverene 

 

 

3 Arkadaş, akraba veya diğer 
kişilere 

 

 

4 Gazete, dergi veya 
internetten iş ilanlarına 
başvurma 

 

 

5 Kendi işini kurmak için 
teşebbüste bulunma 

 

 

6 İş amaçlı yazılı ve sözlü 
mülakata katıldı 

 

 

7 İş başvurusunun sonucunu 
bekledi 

 

 
8 İşçi simsarlarına başvurdu 

 

 
90 Hiçbir şey yapmadı 

 

 
98 Diğer 

 

ISARAMA_KANAL_4 

40.4 Son dört hafta içinde iş 
bulmak için aşağıdaki 
kanallardan hangisini 
kullandınız? (4.Kanal) 

IS_FAALIYET_DURUM=2 ve 
IS_FAALIYET_DEVAM=2 ve 
IS_ARAMA_DURUM=1 ise sorunuz 

 

1 İŞKUR veya özel istihdam 
ofislerine 

 

 
2 Doğrudan bir işverene 

 

 

3 Arkadaş, akraba veya diğer 
kişilere 

 

 

4 Gazete, dergi veya 
internetten iş ilanlarına 
başvurma 

 

 

5 Kendi işini kurmak için 
teşebbüste bulunma 

 

 

6 İş amaçlı yazılı ve sözlü 
mülakata katıldı 

 

 

7 İş başvurusunun sonucunu 
bekledi 

 

 
8 İşçi simsarlarına başvurdu 

 

 
90 Hiçbir şey yapmadı 

 

 
98 Diğer 

 

ISBASI_DURUM 
41. Eğer iş imkanı olsa en geç 
iki hafta içinde işbaşı yapar 
mısınız? 

IS_FAALIYET_DURUM=2 ve 
IS_FAALIYET_DEVAM=2 ise sorunuz 

 
1 Evet  

 
2 Hayır 
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ISBASI_YAPAMAMA 
42. Son dört hafta içinde iş 
aramama veya işbaşı 
yapamama nedeniniz nedir? 

(IS_FAALIYET_DURUM=2 ve 
IS_FAALIYET_DEVAM=2)  ve 
(IS_ARAMA_DURUM=2 veya 
ISBASI_DURUM=2) ise sorunuz 

 

1 İş buldu-işini kurdu, 
başlamak için bekliyor 

 

 

2 Mevsimlik çalışıyor/ Eski 
işine geri çağrılmayı bekliyor 

 

 

3 Daha önce çok aradı ancak 
bulamadı 

 

 

4 Kendi vasıflarına uygun bir 
iş bulabileceğine inanmıyor 

 

 

5 Eğitim / öğretime devam 
ediyor 

 

 

61 Ev işleri ile meşgul 
(temizlik, bulaşık, çamaşır, 
yemek, ütü vb.) 

 

 
7 Emekli 

 

 
8 Engelli veya hasta 

 

 

9 Yaşlı (emekli değil, ancak 
çalışmak için yaşlı olduğunu 
düşünüyor, 65+) 

 

 
10 İrad sahibi 

 

 
62 Ailedeki çocuklara bakıyor 

 

 

63 Ailedeki bakıma muhtaç 
yetişkinlere bakıyor 

 

 

64 Hem ailedeki çocuklara 
hem de bakıma muhtaç 
yetişkinlere bakıyor 

 

 

65 Diğer ailevi ve kişisel 
nedenler 

 

 
98 Diğer 

 
BÖLÜM 9. ZAMAN KULLANIMI YAS_HESAPLANAN≥10 ise sorunuz  

SINEMA 
44.1 Son dört hafta boyunca 
sinemaya gitiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

SINEMA_SAYI 
44.1.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

SINEMA=1 ise sorunuz 

TIYATRO 
44.2 Son dört hafta boyunca 
tiyatroya gitiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 
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TIYATRO_SAYI 
44.2.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

TIYATRO=1 ise sorunuz 

KONSER 
44.3 Son dört hafta boyunca, 
konsere gitiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KONSER_SAYI 
44.3.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

KONSER=1 ise sorunuz 

BALE 
44.4 Son dört hafta boyunca 
bale ve operaya gitiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

BALE_SAYI 
44.4.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

BALE=1 ise sorunuz 

RESIM_SERGI 
44.5 Son dört hafta boyunca 
resim sergisine, müzeye vb. 
gitiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

RESIM_SERGI_SAYI 
44.5.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

RESIM_SERGI=1 ise sorunuz 

KUTUPHANE 
44.6 Son dört hafta boyunca 
kütüphaneye gittiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KUTUPHANE_SAYI 
44.6.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

KUTUPHANE=1 ise sorunuz 

SPOR_SEYIRCI 
44.7 Son dört hafta boyunca 
seyirci olarak spor 
faaliyetlerine katıldınız mı? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 
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SPOR_SEYIRCI_SAYI 
44.7.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

SPOR_SEYIRCI=1 ise sorunuz 

AKRABA_ZIYARET 
44.8 Son dört hafta boyunca 
akraba ziyaretlerinde 
bulundunuz mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

AKRABA_ZIYARET_SAYI 
44.8.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

AKRABA_ZIYARET=1 ise sorunuz 

ARKADAS_ZIYARET 
44.9 Son dört hafta boyunca 
arkadaş ziyaretlerinde 
bulundunuz mu? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ARKADAS_ZIYARET_SAYI 
44.9.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

ARKADAS_ZIYARET=1 ise sorunuz 

KERMES_FUAR 
44.10 Son dört hafta boyunca 
kermese, fuara, festivale vb. 
gitiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KERMES_FUAR_SAYI 
44.10.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

KERMES_FUAR=1 ise sorunuz 

PIKNIK 
44.11 Son dört hafta boyunca 
piknik yaptınız mı? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

PIKNIK_SAYI 
44.11.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

PIKNIK=1 ise sorunuz 

KITAP_OKUMAK 
44.12 Son dört hafta boyunca, 
kitap okudunuz mu? 

OKUL_BITEN<>0 veya 
OKUMA_YAZMA=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 
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GAZETE_DERGI_OKUMA 
44.13 Son dört hafta boyunca 
gazete ve dergi vb. okudunuz 
mu? 

OKUL_BITEN<>0 veya 
OKUMA_YAZMA=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

TV_SEYRETMEK 
44.14 Son dört hafta boyunca 
televizyon seyrettiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

RADYO_DINLEMEK 
44.15 Son dört hafta boyunca 
radyo dinlediniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KAFE_BAR 

44.16 Son dört hafta boyunca 
eğlence ve sosyalleşme 
yerlerine (pastane, 
kahvehane, cafe, bar, taverna 
vb.) gittiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KAFE_BAR_SAYI 
44.16.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

KAFE_BAR=1 ise sorunuz 

INTERNET_CAFE 
44.17 Son dört hafta boyunca 
internet cafeye gittiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

INTERNET_CAFE_SAYI 
44.17.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

INTERNET_CAFE=1 ise sorunuz 

AVM_DOLASMAK 
44.18 Son dört hafta boyunca 
alış veriş merkezinde 
dolaştınız mı? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

AVM_DOLASMAK_SAYI 
44.18.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

AVM_DOLASMAK=1 ise sorunuz 
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TUR_DOGA_YURUYUS 
44.19 Son dört hafta boyunca 
günü birlik turlara, doğa 
yürüyüşlerine katıldınız mı? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

TUR_DOGA_YURUYUS_SAYI 
44.19.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

TUR_DOGA_YURUYUS=1 ise sorunuz 

SOSYAL_MEDYA 
44.20 Son dört hafta boyunca 
sosyal medyada vakit 
geçirdiniz mi? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

BULMACA_COZMEK 
44.21 Son dört hafta boyunca 
bulmaca ,sudoku vb. 
çözdünüz mü? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

BULMACA_COZMEK_SAYI 
44.21.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

BULMACA_COZMEK=1 ise sorunuz 

ELISI_ORGU_AHSAP_BOYAMA 

44.22 Son dört hafta boyunca 
örgü örme, yama işi, dikiş, 
nakış, ahşap boyama yaptınız 
mı? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

DIGER_FALIYET 

44.98 Son dört hafta boyunca 
yukarıda bahsedilen faaliyetler 
dışında bir faaliyet yaptınız 
mı? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YURUYUS_KOSU 

45.1 Son dört hafta boyunca 
sportif faaliyet olarak  yürüyüş 
veya koşu yaptınız mı?  
(Bu soruda, düzenli olarak 
yapılan sportif aktiviteler 
kapsanacaktır.) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YURUYUS_KOSU_SAYI 
45.1.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

YURUYUS_KOSU=1 ise sorunuz 
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BISIKLET 

45.2 Son dört hafta boyunca 
sportif faaliyet olarak  bisiklet 
kullandınız mı?  
(Bu soruda, düzenli olarak 
yapılan sportif aktiviteler 
kapsanacaktır.) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

BISIKLET_SAYI 
45.2.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

BISIKLET=1 ise sorunuz 

KAYAK 

45.3 Son dört hafta boyunca 
sportif faaliyet olarak  kayak 
yaptınız mı?  
(Bu soruda, düzenli olarak 
yapılan sportif aktiviteler 
kapsanacaktır.) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KAYAK_SAYI 
45.3.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

KAYAK=1 ise sorunuz 

YUZME 

45.4 Son dört hafta boyunca 
sportif faaliyet olarak  
yüzdünüz mü?  
(Bu soruda, düzenli olarak 
yapılan sportif aktiviteler 
kapsanacaktır.) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YUZME_SAYI 
45.4.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

YUZME=1 ise sorunuz 

FUTBOL 

45.5 Son dört hafta boyunca 
sportif faaliyet olarak  futbol 
oynadınız mı?  
(Bu soruda, düzenli olarak 
yapılan sportif aktiviteler 
kapsanacaktır.) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

FUTBOL_SAYI 
45.5.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

FUTBOL=1 ise sorunuz 

BASKETBOL 

45.6 Son dört hafta boyunca 
sportif faaliyet olarak  
basketbol oynadınız mı? (Bu 
soruda, düzenli olarak yapılan 
sportif aktiviteler 
kapsanacaktır.) 

 

 
1 Evet 
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2 Hayır 

 

BASKETBOL_SAYI 
45.6.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

BASKETBOL=1 ise sorunuz 

VOLEYBOL 

45.7 Son dört hafta boyunca 
sportif faaliyet olarak  voleybol 
oynadınız mı?  
(Bu soruda, düzenli olarak 
yapılan sportif aktiviteler 
kapsanacaktır.) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

VOLEYBOL_SAYI 
45.7.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

VOLEYBOL=1 ise sorunuz 

JUDO_KARETE 

45.8 Son dört hafta boyunca 
sportif faaliyet olarak  judo, 
karate vb. sporlar yaptınız mı?  
(Bu soruda, düzenli olarak 
yapılan sportif aktiviteler 
kapsanacaktır.) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

JUDO_KARATE_SAYI 
45.8.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

JUDO_KARETE=1 ise sorunuz 

YELKEN_KUREK 

45.9 Son dört hafta boyunca 
sportif faaliyet olarak, kürek 
çekme, yelken, sörf vb. 
sporlar yaptınız mı?  
(Bu soruda, düzenli olarak 
yapılan sportif aktiviteler 
kapsanacaktır.) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

YELKEN_KUREK_SAYI 
45.9.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

YELKEN_KUREK=1 ise sorunuz 

ALETLI_SPOR 

45.10 Son dört hafta boyunca 
sportif faaliyet olarak, aletli 
sporlardan birini yaptınız mı?  
(Bu soruda, düzenli olarak 
yapılan sportif aktiviteler 
kapsanacaktır.) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ALETLI_SPOR_SAYI 
45.10.1 Son 4 hafta boyunca 
bu faaliyeti kaç kez yaptınız? 

ALETLI_SPOR=1 ise sorunuz 
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SPOR_DIGER 

45.98 Son dört hafta boyunca 
sportif faaliyet olarak yukarıda 
yer almayan herhangi bir spor 
yaptınız mı?  
(Bu soruda, düzenli olarak 
yapılan sportif aktiviteler 
kapsanacaktır.) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

GUNLUK_YAPILAN_IS_YOGUN 
46. Günlük yaptığınız işleri 
dikkate aldığınızda, hangi 
sıklıkla işleriniz yoğun oluyor? 

 

 
1 Hiçbir zaman yoğun olmuyor 

 

 

2 Ayda bir veya daha az 
yoğun oluyor 

 

 

3 Ayda birkaç kez yoğun 
oluyor 

 

 

4 Hafta içi bir-iki gün yoğun 
oluyor 

 

 

5 Hafta içi hergün yoğun 
oluyor 

 

 
6 Hafta sonu yoğun oluyor 

 

 

7 Haftanın her günü yoğun 
oluyor 

 

ZAMAN_YETERLI 

47. Hafta içinde, yapmak 
istediğiniz faaliyetleri 
yapamadığınızı, bunun için 
zamanınızın yeterli olmadığını 
çok sık düşünüyor musunuz? 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

ZAMAN_YETERLI=2 ise YASLI_BAKIM 
(49)' a geçiniz 

HANGI_FAALIYET 

48. Eğer yapabilseydiniz, 
zamanınızı en çok hangi 
faaliyetle geçirmeyi isterdiniz? 
(Sadece bir faaliyet belirtiniz) 

ZAMAN_YETERLI=1 ise sorunuz 

 

1 Kişisel Bakım (uyku, yemek 
yeme, giyinme, yıkanma vb.) 

 

 
2 Bir işte çalışma 

 

 

3 Öğrenime devam etme 
(okul, kurs, ders vb.) 

 

 

4 Hanehalkı ve aile bakımı 
(yiyecek hazırlama, ev 
temizliği, çocuk bakımı vb.) 

 

 

5 Gönüllü işler ve toplantılar 
(özel kişi, dernek, kulüp vb.) 

 

 

6 Sosyal yaşam ve eğlence 
(akraba ziyareti, tiyatro, 
sinema vb.) 

 

 
7 Dinlenme ve tatil 

 

 
8 Spor 

 

 
9 Hobiler ve oyunlar 

 

 

10 Kitle iletişim araçları (kitap 
okuma, tv seyretme, radyo 
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dinleme vb.) 

 
11 Seyahat etme 

 

 
98 Diğer 

 BÖLÜM 10. YAġLI BAKIMI YAS_HESAPLANAN≥10 ise sorunuz  

YASLI_BAKIM 

49. Son dört ay boyunca, 
yaşlılık ile ilgili sorun veya 
hastalıklar nedeniyle 
(hanehalkı ferdi, akrabanız 
olsun veya olmasın)  yardıma 
ihtiyaç duyan yaşlı birine 
ücretsiz bakım veya yardımda 
bulundunuz mu? (65 ve üzeri 
yaştaki kişilere bakım) 

 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

YASLI_BAKIM=2 ise fert soru formu 
tamamlanmıĢtır 

YASLI_BAKIM_SIKLIK 

50. Bu bakımı veya yardımı 
hangi sıklıkta yaptınız? 
(Eğer gönüllü yardımda 
bulunan cevaplayıcı, birden 
fazla yaşlıya bakımda 
bulunuyorsa, en fazla bakım 
veya yardım yaptığı bireye 
göre bu soruya cevap 
vermelidir.) 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Günlük 

 

 
2 Haftada birkaç kez 

 

 
3 Haftada bir 

 

 
4 Ayda birkaç kez 

 

 
5 Ayda bir 

 

 
6 Bir seferlik 

 

 
98 Diğer 

 

YASLI_BAKIM_KISI_SAYI 

51. Son dört ay süresince bu 
tür bir bakımı veya yardımı 
kaç kişiye 
sağladınız/sağlıyorsunuz? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

ANNE_YARDIM 
52.1 Bu bakımı veya yardımı 
annenize verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ANNE_AYNI_EV 
52.1.1 Bu kişiyle aynı evde mi 
yaşıyorsunuz? 

ANNE_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 
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2 Hayır 

 

ANNE_YAS 
52.1.2 Bakılan annenin yaşı 
kaçtır? 

ANNE_YARDIM=1 ise sorunuz 

BABA_YARDIM 
52.2 Bu bakımı veya yardımı 
babanıza verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

BABA_AYNI_EV 
52.2.1 Bu kişiyle aynı evde mi 
yaşıyorsunuz? 

BABA_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

BABA_YAS 
52.2.2 Bakılan babanın yaşı 
kaçtır? 

BABA_YARDIM=1 ise sorunuz 

ES_YARDIM 
52.3 Bu bakımı veya yardımı 
eşinize verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

AYNI_EV_ES 
52.3.1 Bu kişiyle aynı evde mi 
yaşıyorsunuz? 

ES_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ES_YAS 
52.3.2 Bakılan eşin yaşı 
kaçtır? 

ES_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Erkek 

 

 
2 Kadın 

 

KARDES_YARDIM 
52.4 Bu bakımı veya yardımı 
kardeşinize verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KARDES_AYNI_EV 
52.4.1 Bu kişiyle aynı evde mi 
yaşıyorsunuz? 

KARDES_YARDIM=1 ise sorunuz 
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1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KARDES_YAS 
52.4.2 Bakılan kardeşin yaşı 
kaçtır? 

KARDES_YARDIM=1 ise sorunuz 

CINSIYET_KARDES 
52.4.3 Bu bakımı veya 
yardımı yaptınız kişinin 
cinsiyeti nedir? 

KARDES_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Erkek 

 

 
2 Kadın 

 

KAYINVALIDE_YARDIM 
52.5 Bu bakımı veya yardımı 
kayınvalidenize verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KAYINVALIDE_AYNI_EV 
52.5.1 Bu kişiyle aynı evde mi 
yaşıyorsunuz? 

KAYINVALIDE_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KAYINVALIDE_YAS 
52.5.2 Bakılan kayınvalidenin 
yaşı kaçtır? 

KAYINVALIDE_YARDIM=1 ise sorunuz 

KAYINPEDER_YARDIM 
52.6 Bu bakımı veya yardımı 
kayınpederinize verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KAYINPEDER_AYNI_EV 
52.6.1 Bu kişiyle aynı evde mi 
yaşıyorsunuz? 

KAYINPEDER_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KAYINPEDER_YAS 
52.6.2 Bakılan kayınpederin 
yaşı kaçtır? 

KAYINPEDER_YARDIM=1 ise sorunuz 

TEYZE_HALA_YARDIM 
52.7 Bu bakımı veya yardımı 
teyze/halanıza verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 
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2 Hayır 

 

TEYZE_HALA_AYNI_EV 
52.7.1 Bu kişiyle aynı evde mi 
yaşıyorsunuz? 

TEYZE_HALA_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

TEYZE_HALA_YAS 
52.7.2 Bakılan teyze/halanın 
yaşı kaçtır? 

TEYZE_HALA_YARDIM=1 ise sorunuz 

AMCA_DAYI_YARDIM 
52.8 Bu bakımı veya yardımı 
amca/dayınıza verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

AMCA_DAYI_AYNI_EV 
52.8.1 Bu kişiyle aynı evde mi 
yaşıyorsunuz? 

AMCA_DAYI_AYNI_EV=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

AMCA_DAYI_YAS 
52.8.2 Bakılan amca/dayının 
yaşı kaçtır? 

AMCA_DAYI_AYNI_EV=1 ise sorunuz 

ANNEANNE_BABAANNE_YARDIM 
52.9 Bu bakımı veya yardımı 
anneanne/babaannenize 
verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ANNEANNE_BABAANNE_AYNI_EV 
52.9.1 Bu kişiyle aynı evde mi 
yaşıyorsunuz? 

ANNEANNE_BABAANNE_YARDIM=1 
ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ANNEANNE_BABAANNE_YAS 
52.9.2 Bakılan 
annaannenin/babaannenin 
yaşı kaçtır? 

ANNEANNE_BABAANNE_YARDIM=1 
ise sorunuz 

DEDE_YARDIM 
52.10 Bu bakımı veya yardımı 
dedenize verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 



77 
 

DEDE_AYNI_EV 
52.10.1 Bu kişiyle aynı evde 
mi yaşıyorsunuz? 

DEDE_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

DEDE_YAS 
52.10.2 Bakılan dedenin yaşı 
kaçtır? 

DEDE_YARDIM=1 ise sorunuz 

ARKADAS_YARDIM 
52.11 Bu bakımı veya yardımı 
arkadaşınıza verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ARKADAS_AYNI_EV 
52.11.1 Bu kişiyle aynı evde 
mi yaşıyorsunuz? 

ARKADAS_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

ARKADAS_YAS 
52.11.2 Bakılan arkadaşın 
yaşı kaçtır? 

ARKADAS_YARDIM=1 ise sorunuz 

CINSIYET_ARKADAS 
52.11.3 Bu bakımı veya 
yardımı yaptınız kişinin 
cinsiyeti nedir? 

ARKADAS_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Erkek 

 

 
2 Kadın 

 

KOMSU_YARDIM 
52.12 Bu bakımı veya yardımı 
komşunuza verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KOMSU_AYNI_EV 
52.12.1 Bu kişiyle aynı evde 
mi yaşıyorsunuz? 

KOMSU_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

KOMSU_YAS 
52.12.2 Bakılan komşunun 
yaşı kaçtır? 

KOMSU_YARDIM=1 ise sorunuz 
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CINSIYETI_KOMSU 
52.12.3 Bu bakımı veya 
yardımı yaptınız kişinin 
cinsiyeti nedir? 

KOMSU_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Erkek 

 

 
2 Kadın 

 

DIGER_KISI_YARDIM 
52.98 Bu bakımı veya yardımı 
bir başka kişiye verdiniz mi? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

DIGER_KISI_AYNI_EV 
52.98.1 Bu kişiyle aynı evde 
mi yaşıyorsunuz? 

DIGER_KISI_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Evet 

 

 
2 Hayır 

 

DIGER_KISI_YAS 
52.98.2 Bakılan diğer kişinin 
yaşı kaçtır? 

DIGER_KISI_YARDIM=1 ise sorunuz 

CINSIYET_DIGER_KISI 
52.98.3 Bu bakımı veya 
yardımı yaptınız kişinin 
cinsiyeti nedir? 

DIGER_KISI_YARDIM=1 ise sorunuz 

 
1 Erkek 

 

 
2 Kadın 

 

BAKILAN_SURE 
53. Bu kişiye ne zamandan 
beri bakıyorsunuz? 

YASLI_BAKIM=1 ise sorunuz 

 
1 0 - 5 ay 

 

 
2 6 - 11 ay 

 

 
3 1 yıl 

 

 
4 1 yıldan fazla 

 

FAKTOR_FERT Fert ağırlık faktörü 
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EK-4  GÜNLÜK KILAVUZU 

Zaman Kullanım AraĢtırması’nın temelini oluĢturan günlük, 10 ve yukarı yaĢtaki hanehalkı fertlerinin biri hafta 
içi (720 396 satır), diğeri ise hafta sonu (674 910 satır) olmak üzere iki gün içinde yaptıkları tüm faaliyetleri (1 
395 306 satır) 10’ar dakikalık aralıklarla dolduracakları formdur. 
  

ZKA_Günlük Formu 
DeğiĢken_Ad 

Soru  ve seçenekler Kural-Not 

BIRIMNO 
Soru kağıdında belirtilen form numarası (Bagımsız, tekil her 
bir haneyi belirtir) 

 
FERTNO 

Fert sıra numarası (Hane içerisindeki ferdin tekil numarasını 
belirtir) 

 CINSIYET Hanehalkında yaşayan bireyin cinsiyetini giriniz. 

 

 
1 Erkek 

 

 
2 Kadın 

 YAS_HESAPLANAN Ferdin bitirdiği yaş/ yaş grubu 

 
GUNLUK_NO 

Zaman Kullanımı fert günlüğünü doldurmak üzere belirlenen 
günlüğü giriniz  

 
1 Hafta içi günlüğü 

 

 
2 Hafta sonu günlüğü 

 
FAALIYET_SIRA_NO 

Ferdin doldurmuş olduğu günlükteki faaliyet sıralamasını 
belirtir. 

 

BASLAMA_ZAMANI 
Ferdin doldurduğu günlükteki faaliyetin başlangıç saati (gün 
içerisinde 24 saat 10' ar dakikalık zaman dilimlerine 
ayrılmıştır) 

 

BITIS_ZAMANI 
Ferdin doldurduğu günlükteki faaliyetin bitiş saati (gün 
içerisinde 24 saat 10' ar dakikalık zaman dilimlerine 
ayrılmıştır) 

 

FAALIYET_SURE_DAKIK
A 

Ferdin belirtilen zaman diliminde belirtmiş olduğu faaliyetin 
faaliyet süresini(dakika) belirtir.  

BIRINCI_FAALIYET 
Ne yapıyordunuz (Yapmış olduğunuz ana/birinci faaliyeti 
belirtiniz, gün içerisinde 24 saat 10' ar dakikalık zaman 
dilimlerine ayrılmıştır) ? 

Faaliyet kodları 3 
basamaklı olup 
kullanmıĢ olduğunuz 
yazılımda 2 basamaklı 
olanların önüne sıfır 
eklenmelidir.  

 
0 KĠġĠSEL BAKIM 

 

 
01 UYKU 

 

 
011 Uyku 

 

 
012 Hasta, yatakta yatıyor 

 

 
02 YEME 

 

 

021 Yemek yeme (evde, lokantada, işte vb. 
yerlerde) 

 

 
03 DĠĞER KĠġĠSEL BAKIM 

 

 
031 Yıkanma ve giyinme 

 

 
039 Diğer veya belirlenmemiş kişisel bakım 

 

 
1 ĠSTĠHDAM 

 

 
11 ESAS Ġġ ve EK Ġġ 

 

 
111 Esas işte ve ek işte geçirilen zaman 

 

 
12 ĠSTĠHDAMA ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER 

 

 
121 Öğle arası 

 

 

129 İstihdama ilişkin diğer ve belirlenmemiş 
faaliyetler 

 

 
2 EĞĠTĠM 

 

 

20 BelirlenmemiĢ eğitim-öğretim faaliyetleri (açık 
yazılmayan faaliyetler) 

 

 

200 Belirlenmemiş eğitim-öğretim faaliyetleri (açık 
yazılmayan faaliyetler) 
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21 OKUL VEYA ÜNĠVERSĠTE 

 

 

211 Okul ve üniversiteye ilişkin belirlenmiş 
faaliyetler  

 

 
212 Ev ödevi 

 

 
22 BOġ ZAMAN ÇALIġMASI 

 

 
221 Boş zaman çalışması 

 

 
3 HANEHALKI VE AĠLE BAKIMI 

 

 

30 BelirlenmemiĢ hanehalkı ve aile bakımı (açık 
yazılmayan faaliyetler) 

 

 
300 Belirlenmemiş hanehalkı ve aile bakımı (açık yazılmayan faaliyetler) 

 
31 GIDA YÖNETĠMĠ 

 

 
311 Yiyecek hazırlama, pişirme ve sunma 

 

 
312 Bulaşık yıkama 

 

 
32 HANE BAKIMI 

 

 
321 Konutun temizlenmesi 

 

 
322 Bahçe temizliği 

 

 
323 Isınma ve su 

 

 
324 Çeşitli düzenlemeler 

 
 

329 Diğer veya belirlenmemiş hanebakım hizmetleri 
 

 
33 KUMAġ ÜRETĠMĠ VE BAKIMI 

 

 
331 Yıkama 

 

 
332 Ütüleme 

 

 
333 Elişi ve kumaş üretimi 

 

 

339 Diğer ve belirlenmemiş  kumaş üretimi ve 
bakımı 

 

 
34 BAHÇE ĠġLERĠ VE HAYVAN BAKIMI 

 

 
341 Bahçe işleri 

 

 

342 Ehli hayvanların bakımı (tarımsal faaliyet 
dışındaki) 

 

 
343 Kedi, köpek, kuş vb. evcil hayvan bakımı 

 

 
344 Köpeği yürüyüşe çıkarma 

 

 

349 Diğer veya belirlenmemiş bahçe işleri ve 
hayvan bakımı 

 
 

35 ĠNġAAT VE TAMĠRATLAR 

 

 
351 Konutla ilgili inşaat ve yenileme işleri 

 

 
352 Konutla ilgili tamiratlar 

 

 
353 Ev eşyalarının yapımı, tamiratı ve bakımı 

 

 
354 Hanehalkı ferdinin yaptığı araç (taşıt) bakımı 

 

 
359 Diğer veya belirlenmemiş inşaat ve tamiratlar (açık yazılmayan faaliyetler) 

 

36 ALIġVERĠġ VE HĠZMETLER 

 

 
361 Alışveriş 

 

 
362 Ticari ve idari hizmetler 

 

 
363 Kişilere yönelik hizmetler 

 

 

369 Diğer veya belirlenmemiş alışveriş ve hizmetler (açık yazılmayan 
faaliyetler) 

 
37 HANEHALKI YÖNETĠMĠ 

 
 

371 Hanehalkı yönetimi 
 

 
38 ÇOCUK BAKIMI 

 

 
381 Fiziksel bakım ve denetim 
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382 Çocuğun eğitilmesi 

 

 

383 Çocukla beraber okuma, oyun oynama ve 
onunla konuşma 

 

 
384 Çocuğa eşlik etme 

 

 
389 Diğer veya belirlenmemiş çocuk bakımı 

 

 
39 YETĠġKĠN BĠR AĠLE FERDĠNE YARDIM 

 

 
391 Bağımlı yetişkin bir aile ferdine yardım 

 

 
392 Bağımlı yaşlı yetişkin bir aile ferdine yardım 

 

 
399 Yetişkin bir aile ferdine yardım 

 

 
4 GÖNÜLLÜ ĠġLER VE TOPLANTILAR 

 

 
41 ORGANĠZE EDĠLMĠġ GÖNÜLLÜ Ġġ 

 

 
411 Bir organizasyon için yapılan işler 

 

 

42 DĠĞER HANEHALKINA YAPILAN GAYRĠ RESMĠ 
YARDIMLAR 

 

 
421 Yardım olarak inşaat ve tamiratlar 

 

 
422 İstihdam ve çiftçilikte yardım 

 

 
423 Başka bir hanede yaşayan kendi çocuğuna yardım olarak çocuk bakımı 

 
424 Yardım olarak çocuk bakımı 

 

 
425 Başka bir hanehalkı ferdi yetişkine yardım 

 

 

429 Diğer veya belirlenmemiş gayri resmi yardımlar 
(başka bir haneye) 

 

 
43 KATILIMCI FAALĠYETLER 

 

 
431 Toplantılar 

 

 
432 Dini faaliyetler 

 

 
439 Diğer veya belirlenmemiş katılımcı faaliyetler 

 

 
5 SOSYAL YAġAM VE EĞLENCE 

 

 
51 SOSYAL YAġAM 

 

 
511 Aile ile sosyalleşme 

 

 
512 Ziyarete gitme ve misafir ağırlama 

 

 
513 Kutlamalar 

 

 
514 Telefon görüşmeleri 

 

 
519 Diğer veya belirlenmemiş sosyal yaşam (açık yazılmayan faaliyetler) 

 
52 EĞLENCE VE KÜLTÜR 

 

 
521 Sinema 

 

 
522 Tiyatro ve konserler 

 

 
523 Sanat sergileri ve müzeler 

 

 
524 Kütüphane 

 

 
525 Spor müsabakaları 

 

 

529 Diğer veya belirlenmemiş eğlence ve kültür faaliyetleri (açık yazılmayan 
faaliyetler) 

 
53 DĠNLENME VE TATĠL (BOġ ZAMAN) 

 

 
531 Dinlenme ve tatil (boş zaman) 

 

 
6 SPOR VE DOĞA SPORLARI 

 

 
61 FĠZĠKSEL EGZERSĠZ 

 

 
611 Yürüme ve doğa yürüyüşleri 

 

 
612 Hafif koşma ve koşu 

 

 

613 Bisiklete binme, kayma ve buz pateni (egzersiz 
amaçlı) 

 

 
614 Topla oynanan oyunlar 
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615 Jimnastik ve fitness (evde veya spor 
salonunda) 

 

 
616 Su sporları 

 

 
619 Diğer veya belirlenmemiş fiziksel egzersizler 

 

 
62 ÜRETĠME YÖNELĠK EGZERSĠZLER 

 

 
621 Üretime yönelik egzersizler (avcılık, balık tutma, mantar toplama, vb.) 

 
63 SPORLA BAĞLANTILI FAALĠYETLER 

 

 
631 Sporla bağlantılı faaliyetler 

 

 
7 HOBĠLER VE OYUNLAR 

 

 
71 SANAT ve HOBĠLER 

 

 
711 Sanat (Görsel, Sahne ve Edebi Sanatlar) 

 

 
712 Koleksiyon yapma 

 

 
713 Yazışmalar 

 

 
719 Diğer veya belirlenmemiş hobiler 

 

 
72 PROGRAMLAMA 

 

 
721 Bilgisayar kullanma ve program yapma 

 

 
722 Bilgisayar aracılığıyla bilgi edinme 

 

 
723 Bilgisayar aracılığıyla iletişim 

 

 

729 Diğer veya belirlenmemiş bilgisayar kullanım 
faaliyetleri 

 

 
73 OYUNLAR 

 

 
731 Tek başına oynanan oyunlar ve şans oyunları 

 

 
732 Salon oyunları 

 

 
733 Bilgisayar ve video oyunları 

 

 
739 Diğer veya belirlenmemiş oyunlar 

 

 
8 KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI 

 

 
81 OKUMA 

 

 
811 Süreli yayınları okuma 

 

 
812 Kitap okuma 

 

 
819 Diğer veya belirlenmemiş okumalar 

 

 
82 TV, VĠDEO ve DVD 

 

 
821 TV, video veya DVD seyretme 

 

 
83 RADYO VE MÜZĠK 

 

 
831 Radyo ve kaset dinleme 

 

 
9 SEYAHAT VE BELĠRLENMEMĠġ ZAMAN KULLANIMI 

 

 
910 İşe/işten yapılan seyahat 

 

 

920 Okuldan/üniversiteden veya okula/üniversiteye 
yapılan seyahat 

 

 
936 Alışveriş ve hizmetlerle ilgili seyahat 

 

 
938 Çocuk bakımı ile ilgili seyahat 

 

 
939 Diğer hanehalkı bakımı ile ilgili seyahat 

 

 
940 Gönüllü işler ve toplantılarla ilgili seyahat 

 

 
950 Sosyal yaşamla ilgili seyahat 

 

 
960 Diğer boş zamanla ilgili seyahat 

 

 
980 Yer değiştirme amaçlı seyahat 

 

 
900 Diğer veya belirlenmemiş seyahat 

 

 
995 Zaman kullanımı günlüğünü doldurma 
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998 Belirlenmemiş boş zaman faaliyetleri 

 

 
999 Diğer belirlenmemiş zaman kullanımı 

 
   

NEREDE Faaliyeti gerçekleştirdiğiniz yeri veya ulaşım aracını giriniz. 

Faaliyetin 
gerçekleĢtirildiği 
nerede kodları 2 
basamaklı olup 
kullanmıĢ olduğunuz 
yazılımda 2 
basamaktan az 
olanların önüne sıfır 
eklenmelidir.  

 
00 Tanımlanmamış yerler (seyahat halinde) 

 

 
01 Otobüste (şehir içi) 

 

 
02 Otobüste (şehirlerarası) 

 

 
03 Trende (şehir içi banliyo) 

 

 
04 Trende (şehirler arası) 

 

 
05 Dolmuşta, minibüste (şehir içi) 

 

 
06 Vapurda 

 

 
07 Arabada 

 

 
08 Uçakta 

 

 
09 Tanımlanmamış yerler (seyahat halinde olmama durumu) 

 

 
10 Ev 

 

 
11 Bahçe, teras vb. 

 

 
12 Eğer evde çalışılıyorsa çalışılan yer 

 

 
13 Apartman 

 

 
14 Yazlık, sayfiye evleri 

 

 
16 İşyeri 

 

 
17 Okul 

 

 
18 Kantin 

 

 
19 Diğer insanların evi, yazlığı vs. 

 

 
20 Restaurant, kafe ,bar,kahvehane..vb 

 

 
21 Alışveriş merkezleri, marketler, diğer dükkanlar 

 

 
22 Otel, misafirhane, pansiyon, kamping, vs 

 

 
23 Diğer özel mekanlar 

 

 
24 Plaj, yüzme havuzu 

 

 
25 Çocukların okulu 

 

 
26 Kırsal, tarla 

 

 
27 Sokakta, caddede 

 

 
28 Spor salonunda 

 

 
29 Camide/İbadethanede 

 

 
30 Banka 

 

 
31 Hastane/Aile Hekimi/Aile Sağlık Merkezi..vb 

 

 
32 Pazaryeri 

 

 
33 Kütüphane 

 

 
34 Yürüyerek 

 

 
35 Bisiklette 

 

 
36 Mopet,Motorsiklet..vb 
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37 Diğer veya tanımlanmamış özel araçlar 
(Kamyon,Kamyonet,Traktör,Sandal,At arabası..vb) 

 

 

38 Ahır,Ağıl,Kümes,Hara..vb hayvan 
bakım/yetiştirme/barınma yerleri 

 
YALNIZ Kaydetmiş olduğunuz faaliyetleri gerçekleştirirken yalnız 

mıydınız?  

 1 Evet  

 2 Hayır  

ES Kaydetmiş olduğunuz faaliyetleri gerçekleştirirken eşiniz 
yanınızda mıydı?  

 1 Evet  

 2 Hayır  

ANNE_BABA Kaydetmiş olduğunuz faaliyetleri gerçekleştirirken anne/baba 
yanınızda mıydı?  

 1 Evet  

 2 Hayır  

ONYAS_ALTI_FERT Kaydetmiş olduğunuz faaliyetleri gerçekleştirirken 10 
yaşından küçük hanehalkı üyesi varmıydı?  

 1 Evet  

 2 Hayır  

DIGER_HANEHALKI Kaydetmiş olduğunuz faaliyetleri gerçekleştirirken diğer 
hanehalkı üyesi varmıydı?  

 1 Evet  

 2 Hayır  

HANEHALKI_DEGIL Kaydetmiş olduğunuz faaliyetleri gerçekleştirirken hanehalkı 
ferdi olmayan kişiler varmıydı?  

 1 Evet  

 2 Hayır  

FAKTOR_FERT Fert ağırlık faktörü 

  

 

 

 

 

 

 

 

EK-5 ÖRNEK HESAPLAMA VE AÇIKLAMALARI 

NOT: ZKA_Hane_Bilesim_MikroVeri dosyası verileri tahmin ve modellemede kullanılamaz.  

" ZKA_Günlükler_MikroVeri" dosyasından faaliyet süresi hesaplamak için: 
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Hafta içi için: 

 

Hafta içi için: Örneğin uyku faaliyetine hafta içi bir günde ayrılan ortalama süre hesaplaması 

yapılacak olsun. Yukarıda görüldüğü gibi 100101 birim nolu hanede bulunan 1 nolu ferdin hafta 

içi bir günde 24 saat içinde uykuya ayırmış olduğu toplam süre hesaplanır, 420 dk'dır. 2 nolu 

ferdin hafta içi bir günde 24 saat içinde uykuya ayırmış olduğu toplam süre 530 dk'dır.  Benzer 

şekilde her ferdin uyku (01 kodu) faaliyetine ayırdığı toplam süre hesaplanır. Ve bu süreler her 

fert için fert faktörü ile çarpılır. Bu işlem her fert için tekrarlanır. (Toplam 25 109 fert) 

Daha sonra tüm fertlerin faktörleri ve uyku süre*faktör fert sütunundaki değerler toplanır. Bu 

durum kadın ve erkek için ayrı ayrı da toplanır. "Uyku süre*faktör fert" toplamı "faktör_fert" 

toplamına bölünerek ortalama hafta içi bir günde uykuya ayrılan süre dk cinsinden bulunmuş olur, 

saate çevrilir. (08:35 saat) Benzer işlem kadın ve erkek için de yapılır. 

Hafta sonu için:  

 

Hafta sonu için: Uyku faaliyetine hafta sonu bir günde ayrılan ortalama süre hesaplaması 

yapılacak olsun. Yukarıda görüldüğü gibi 100101 birim nolu hanede bulunan 4 nolu ferdin hafta 

sonu bir günde 24 saat içinde uykuya ayırmış olduğu toplam süre hesaplanır, 380 dk'dır. 5 nolu 

ferdin hafta sonu bir günde 24 saat içinde uykuya ayırmış olduğu toplam süre 540 dk'dır.  Her 

ferdin uyku (01 kodu) faaliyetine ayırdığı toplam süre hesaplanır. Ve bu süreler her fert için fert 

faktörü ile çarpılır. Bu işlem her fert için tekrarlanır. (25 109 fert) 

Daha sonra tüm fertlerin faktörleri ve uyku süre*faktör fert sütunundaki değerler toplanır. Bu 

durum kadın ve erkek için ayrı ayrı da toplanır. "Uyku süre*faktör fert" toplamı "faktör_fert" 

toplamına bölünerek ortalama hafta sonu bir günde uykuya ayrılan süre dk cinsinden bulunmuş 

olur, saate çevrilir. (09:20 saat) Benzer işlem kadın ve erkek için de yapılır. 

Toplam için:  
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Toplam için:  Uyku faaliyeti için toplam ortalama faaliyet süresi hesaplamak için yukarıda 

görüldüğü gibi öncelikle her ferdin uyku faaliyetine ne kadar süre ayırdığı hafta içi ve hafta sonu 

için hesaplanır.  

Hafta içi faaliyet süresi sütunu 5le çarpılır ve hafta sonu faaliyet süresi sütunu 2 ile çarpılır 

Toplam süre için bu iki süre toplanır. Ve bu toplam süre fert faktörlerle çarpılır.  

Daha sonra tüm fertlerin faktörleri ve uyku toplam süre*faktör fert sütunundaki değerler toplanır. 

Bu durum kadın ve erkek için ayrı ayrı da toplanabilir.   

"Uyku toplam süre*faktör fert" toplamı "faktör_fert" toplamına bölünerek 7 gündeki toplam süre 

bulunmuş olur,(3 698,2 dk) bu değer 7'ye bölünür. Böylece ortalama bir günde uykuya ayrılan 

süre dk cinsinden bulunmuş olur, saate çevrilir. (08:48 saat) Benzer işlem kadın ve erkek için de 

yapılabilir. 

 

 

 


