
V01 Aşağıdaki sorular, çocukların ve yardıma muhtaç olan büyüklerin bakımıyla ilgilidir.

 

Yardıma muhtaç olan 15 yaşından büyük yakınlarınıza ya da tanıdıklarınıza bakıyor musunuz?

Anketör:  Meslek icabı ya da gönüllü olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde olan bakımlar buna dahil değildir. 

Düzenli: Örneğin haftada bir kere ya da hergün düzenli demektir. . 

Yardıma muhtaç: bu durumdaki bir kişi hasta, yaşlı, çalışamaz, sakat ya da engelli olduğu için yardıma, desteğe ve bakılmaya 

ihtiyacı vardır. 

Bakım: kişiyi giydirmek, yıkamak ya da yürümesinde yardımcı olmak, bürokratik işlemlerinde destek olmak, birisi için ev işlerini 

yapmak ya da düzenli ziyaret etmek.

1 Evet

2 Hayır

V02_1  < yarım günse (D14=1): Eğer yardıma muhtaç büyükler için uygun bakım hizmetleri olsaydı, tam gün çalışmak ister 

miydiniz? 

1 Evet

2 Hayır

V03 Aşağıdaki sorular çocukların ve yardıma muhtaç olan büyüklerin bakımıyla ilgilidir.

 

Yarım günse(D14=1): yardıma muhtaç büyükler için uygun bakım kurumları olsaydı, tam gün çalışmak istediğinizi 

söylemiştiniz.

Çalışmıyorsanız: yardıma muhtaç büyükler için uygun bakım kurumları olsaydı, memnuniyetle çalışmak istediğinizi 

söylemiştiniz. 

Bakım hizmetleri konusunda sizin için en büyük sorun nedir?

Anketör: Cevapları okuyun!

Yeterli kalitede değil: Örneğin, çok az personel, personel eğitimi eksik, bakımın yapıldığı yer düşünüldüğü gibi değil (temizlik, yerin 

büyüklüğü, donanım) 

1 Bana yakın bir bakım kurumu yok

2 İhtiyaç olduğu saatlerde bakım hizmeti yok

3 Boş yer yok

4 Bakım hizmetleri çok pahalı

5 Bakım hizmetleri pek  yeterli kalitede değil

6 Başka sorun V03a____________________

V03_1 Bakım hizmetleri konusunda sizin için en büyük sorun nedir?

Anketör: Cevapları okuyun!

Yeterli kalitede değil: Örneğin, çok az personel, personel eğitimi eksik, bakımın yapıldığı yer düşünüldüğü gibi değil (temizlik, yerin 

büyüklüğü, donanım) 

1 Bana yakın bir bakım kurumu yok

2 İhtiyaç olduğu saatlerde bakım hizmeti yok

3 Boş yer yok

4 Bakım hizmetleri çok pahalı

5 Bakım hizmetleri pek  yeterli kalitede değil

6 Başka sorun V03_1a__________________

V02_2 İşinizi  yakınlarınıza bakma yükümlülüğünüze göre ayarlamak  sizin için ne kadar zor? 

Anketör: Cevapları okuyun!

1 Çok zor

2 Zor

3 Biraz zor

4 Biraz kolay

5 Kolay

6 Çok kolay

V03_2 Yaşadığınız zorluklar, bakıma muhtaç büyükler için olan bakım hizmetleri ile mi ilgili? 

1 Evet

2 Hayır
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V03_3 Bakım hizmetleri konusunda sizin için en büyük sorun nedir?

Anketör: Cevapları okuyun!

Yeterli kalitede değil: Örneğin, çok az personel, personel eğitimi eksik, bakımın yapıldığı yer düşünüldüğü gibi değil (temizlik, yerin 

büyüklüğü, donanım) 

1 Yakınımda çok az bakım kurumu var

2 İhtiyaç olduğu saatlerde ya da tatillerde çok az bakım hizmeti var

3 Çok az boş yer var

4 Bakım hizmetleri pahalı

5 Bakım hizmetleri yeterli kalitede değil

6 Başka sorun V03_3a __________________________________

V04 15 YAŞINDAN KÜÇÜK çocuklara düzenli bakıyor musunuz? 

Anketör: Cevapları okuyun!

BİRDEN FAZLA CEVAP MÜMKÜN!

Düzenli hergün ya da haftada bir kere demektir. 

Bir iş çerçevesinde yapılan bakım buna dahil değildir (örneğin günlük bakıcı (Tagesmutter) öğretmen, yuva öğretmenleri)!

3. cevapla ilgili: Çocukların aynı evde yaşayıp yaşamadıkları önemli değil. 

1 Evet, bu evde yaşayan 15 yaşından küçük çocuklar kendi çocuklarım (ya da partnerimin çocukları)

2 Evet, bu ev dışında yaşayan 15 yaşından küçük kendi çocuklarım (ya da partnerimin çocukları)

3 Evet, başka kişilerin çocukları örn. 15 yaşından küçük torun, kardeş, arkadaşların çocukları vs.  (iş olarak değil!)

4 Hayır

V05 Aşağıdaki soruları  lütfen en küçük çocuğunuzu <en küçük çocuğun adı> düşünerek cevaplandırın: <en küçük çocuğun adı> 

için bakım hizmetlerinden normalde yararlanıyor musunuz? Zorunlu okul ve yakınların ya da tanıdıkların üstlendiği bakım 

dahil değildir. 

Anketör:  BİRDEN FAZLA CEVAP MÜMKÜN!

Bakım hizmetleri: örneğin, öğleden sonra bakım (hort), çocuk yuvası, günlük bakıcı (Tagesmutter), çocuk bakıcısı, ana okulu vs. 

Okul tatili ve bir hastalık ya da başka sorunlardan dolayı oluşan acil durumların olmadığı bir haftadan hareket edilmelidir.  

1 Evet, yuva, kreş, anaokulu, öğleden sonra bakım gibi bakım kurumları

2 Evet, günlük anne ya da kendi ödediğim çocuk bakıcısı (ücretsiz bakım olmadan) 

3 Hayır

V06_1 Bu <en küçük çocuğun adı> için haftada toplam kaç saat ediyor?

Anketör: Bakım hizmetleri: örneğin, öğleden sonra bakım (hort), çocuk yuvası, günlük bakıcı (Tagesmutter), çocuk bakıcısı, ana 

okulu vs. 

Zorunlu okul ve yakınların/tanıdıkların üstlendiği ücretsiz bakım burada sayılmaz. 

Okul tatili ve bir hastalık ya da başka sorunlardan dolayı oluşan acil durumların olmadığı bir haftadan hareket edilmelidir. 

Bakım hizmetlerinde birden fazla  seçenek olursa (örn. yuva ve özel bakıcı) her ikisinin saat sayısının toplamı yazılmalıdır.  

Haftada _______, _____ saat

V06_2 Yaklaşık olarak kaç saat?

Anketör: Cevapları okuyun!

1 5 saat

2 6 ila 10 saat

3 10 ila 20 saat

4 20 ila 30  saat

5 30 ila 40 saat

6 40 saatten fazla
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V07 Çalıştığınız zaman <en küçük çocuğun adı>'a GENELDE kim bakıyor? Zorunlu okul hariç. 

Anketör: Cevapları okuyun!

Okul tatili ve bir hastalık ya da başka sorunlardan dolayı oluşan acil durumların olmadığı bir haftadan hareket edilmelidir. 

1 Aynı evde yaşayan eşim/partnerim

2 Anne-babam, kayınvalidem/kayınbabam

3 Bakım kurumları (çocuk yuvası, okuldan sonra bakım kurumları (hort), kreş, günlük bakıcı(Tagesmutter), özel bakıcı, anaokulu, 

öğleden sonra bakım, çocuk bakıcısı vs. )  

4 Aynı evde yaşamayan anne ya da baba veya partner

5 Diğer yakınlar/komşular/arkadaşlar (ücretsiz)

6 Başkası tarafından verilen bakım hizmetlerinden yararlanmıyorum.

V08_1 İhtiyacınıza uygun çocuk bakım hizmetleri olsaydı <eğer yarım günse: daha fazla> çalışmak ister miydiniz?            

1 Evet

2 Hayır

V09 Yarım günse:  daha önce, size uygun çocuk bakım hizmetleri olsaydı tam gün çalışmak istediğinizi söylemiştiniz.  

Çalışmıyorsanız:  daha önce, size uygun çocuk bakım hizmetleri olsaydı  memnuniyetle çalışmak istediğinizi söylemiştiniz. 

Bakım hizmetleri konusunda sizin için en büyük sorun nedir?

Anketör: Cevapları okuyun!

Yeterli kalitede değil: Örneğin, çok az personel, personel eğitimi eksik, bakımın yapıldığı yer düşünüldüğü gibi değil (temizlik, yerin 

büyüklüğü, donanım) 

1 Bana yakın bir bakım kurumu yok

2 Küçük çocuklar için bakım hizmetleri yok

3 İhtiyaç olduğu saatlerde ya da tatillerde bakım hizmetleri yok 

4 Boş yer yok

5 Bakım hizmetleri çok pahalı

6 Bakım hizmetleri pek kaliteli değil

7 Başka sorun V09a __________________________________

V09_1 Bakım hizmetleri konusunda sizin için en büyük sorun nedir?

Anketör: Cevapları okuyun!

Yeterli kalitede değil: Örneğin, çok az personel, personel eğitimi eksik, bakımın yapıldığı yer düşünüldüğü gibi değil (temizlik, yerin 

büyüklüğü, donanım) 

1 Bana yakın bir bakım kurumu yok

2 Küçük çocuklar için bakım hizmetleri yok

3 İhtiyaç olduğu saatlerde ya da tatillerde bakım hizmetleri yok 

4 Boş yer yok

5 Bakım hizmetleri çok pahalı

6 Bakım hizmetleri pek kaliteli değil

7 Başka sorun V09_1a __________________________________

V08_2 Kişisel olarak sizin için işinizi  çocuklarınıza bakma yükümlülüğünüze göre ayarlamak  ne kadar zor? 

Anketör: Cevapları okuyun!

1 Çok zor

2 zor

3 biraz zor

4 biraz kolay

5 kolay

6 çok kolay

V09_2 Yaşadığınız zorluklar, çocuk  bakım hizmetleri ile mi ilgili? 

1 Evet

2 Hayır
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V09_3 Bakım hizmetleri konusunda sizin için en büyük sorun nedir?

Anketör: Cevapları okuyun!

Yeterli kalitede değil: Örneğin, çok az personel, personel eğitimi eksik, bakımın yapıldığı yer düşünüldüğü gibi değil (temizlik, yerin 

büyüklüğü, donanım) 

1 Yakınımda çok az bakım kurumu var

2 Küçük çocuklar için bakım yerleri yok. 

3 İhtiyaç olduğu saatlerde ya da tatillerde çok az bakım hizmeti var

4 Çok az boş yer var

5 Bakım hizmetleri pahalı

6 Bakım hizmetleri yeterli kalitede değil

7 Başka sorun V09_3a __________________________________

V10 Bundan sonraki sorular, çalışma saatlerinizi nasıl ayarladığınızla ilgili. Normal olarak işe başlama ve bitirme saatlerinizi 

belli bir çerçeve içinde kendiniz belirleyebiliyor musunuz?  

1 Evet

2 Hayır (işe başlama ve bitirme saati kesin verilmiştir.)

V11 Aşağıdaki çalışma saati düzenlemelerinden hangisi sizin için geçerli?

Anketör: 1den 3'e kadar cevap şıklarını okuyun!

Esnek çalışma saatleri:  Bir gün içinde bir saat eksik ya da fazla çalışmak ve bu saati daha sonra  telafi etmek.  Esas çalışma 

zamanında bulunmak mecburidir. 

Günde belli çalışma saatleri: Hergün belli bir çalışma saat, toplamının olma yorunluluğu demektir. Sadece işe başlama ve işi bitrme 

saatleri kayabilir.   

Resmi direktifler yoktur: Önceden belirlenmiş esas çalışma zamanı yoktur.  

1 Esnek çalışma saatleri                                                                                                                          

2 Günde belli çalışma süresi

3 Resmi direktifler yoktur.

Anketör: Cevap kısmındaki "Diğer" kategorisini sadece diğer kategorilere uygun cevap olmadığı takdirde okuyun.    

4 Diğer, V11a: ________________________________                              

V12 İşe başlama ya da bitirme saatini yakınlarınızın hastalığı gibi ailevi sebeplerden dolayı en azından 1 saat ertelemeniz 

mümkün mü?  

1 Evet, normalde mümkün

2 Sadece istisnai durumlarda mümkün

3 Hayır

V13 Yakınlarınızın hastalığı gibi ailevi sebeplerden dolayı tatilinizi kullanmak zorunda olmadan bir ya da iki gün izin alma 

imkanınız var mı?  

Anketör: bakım tatili, esnek çalışma saatleri, zaman telafisi, hizmet değişimi, özel tatil sebebiyle eksik çalışma 

Yakın akrabalar: çocuklar, eş/partner, anne-baba, kayınvalide/kayınbaba vs. 

Eğer bakım tatili kanuni haklar çerçevesinde alınıyorsa, cevap 1 verin. 

1 Evet, normalde mümkün (yani kanuni haklar çerçevesinde)

2 Sadece istisnai durumlarda

3 Hayır

V14 Şimdi de anne-babanın doğum izni konusuna değinelim: Doğum izni işe geri dönme hakkının olduğu işten ayrılma 

durumudur <kadınlar: kadınlar için  anneyi koruma döneminden (Mutterschutz) sonra başlar> ve normalde çocuğun 2. 

yaşına kadar sürebilir.  

En küçük çocuğunuz <çocuğun adı> doğduğu zaman doğum iznine ayrıldınız mı?

Anketör: Bu soru çocuk bakım parasının alınmasıyla ilgili değildir!

Anne-babanın yarım gün çalışması burada sayılmaz!

1 Evet

2 Hayır
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V15 En küçük çocuğunuz <çocuğun adı> doğduğu zaman kaç ay doğum izni kullandınız?

Anketör:  çocuk bakım parasının alınma süresi değil, doğum izninin süresi belirtilecektir (= İşyerine geri dönme hakkının olduğu iş 

akdi.) 

Birçok kesintide en uzun süre yazılacaktır. 

 _________ ay

V15_1 <en küçük çocuğun adı> doğumundan sonra anneyi koruma dönemi içinde olduğunuz zaman bu sürenin içinde mi?

Anketör: Annenin korunması kural olarak doğumdan sonra 2 ay (8 hafta) sürer. Erken doğumlarda, sezaryen ya da  çoklu 

doğumlarda doğumdan sonraki anneyi koruma süresi 3 aydır (12 hafta).

1 Evet

2 Hayır

V15_2 <en küçük çocuğun adı> doğumundan SONRA kaç ay anneyi koruma döneminde kaldınız?  

Anneyi koruma dönemi kural olarak doğumdan sonra 2 ay (8 hafta) sürer. Erken doğumlarda, sezaryen ya da  çoklu doğumlarda 

doğumdan sonraki anneyi koruma dönemi 3 aydır (12 hafta).

________ ay

V16 Doğum izninin bitmesiyle mi tekrar işe başladınız? 

Anketör: Burada söz konusu olan çocuk bakım parasının alınması değildir. 

Doğum izninin bitmesinden önce çalışmaya başlandıysa cevap 2'yi işaretleyin. 

1 Evet

2 Hayır

V17  <En küçük çocuğun adı> bakımı için: İşinizi bütün bir ay boyunca yarıda kesmek zorunda kaldınız mı? Tatil <kadınlar: ve 

anneyi koruma dönemi > sayılmaz!

Anketör: Tatilsiz, esnek çalışma saatleri ya da zaman telafisi olmadan

Birçok kesintide en uzunu yazılacaktır. 

 Anneyi koruma dönemi kural olarak doğumdan sonra 2 ay (8 hafta) sürer. Erken doğumlarda, sezaryen ya da  çoklu doğumlarda 

doğumdan sonraki anneyi koruma dönemi 3 aydır (12 hafta).

1 Evet

2 Hayır

V17_1  <En küçük çocuğun adı>'ın doğumundan sonra ona bakmak için çalışma saatlerinizi azalttınız mı?

Anketör: en azından bütün bir ay, tatil almadan

1 Evet

2 Hayır

V17_2 Haftada kaç saat azalttınız?

haftada _______, _____ saat

V18 <En küçük çocuğun adı>'a bakmak için TOPLAM OLARAK ne kadar evde <kadınlar: anneyi koruma dönemi hariç> kaldınız?  

Lütfen önce yıldan başlayarak yıl ve ay sayısını verin. 

Anketör:  Eğer kişi çalışma hayatına geri dönmediyse, en küçük çocuğun yaşını yazın. Bu, en küçük çocuğun doğumundan sonra 

işin kesilmesiyle ilgilidir. 

Birçok kesinti olduğunda en uzun olanı yazılacaktır. 

_________ yıl

V18a <V18> yıl ve kaç ay?

_________ ay
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V18_1 <en küçük çocuğun adı> doğumundan itibaren tekrar çalıştınız mı?

1 Evet

2 Hayır

V19 Çalışmaya ne kadar ara verdiniz <kadınlar: anneyi koruma dönemi hariç>?

Lütfen önce yıldan başlayarak yıl ve ay sayısını verin. 

Anketör:  Eğer kişi çalışma hayatına geri dönmediyse, en küçük çocuğun yaşını yazın. Bu, en küçük çocuğun doğumundan sonra 

işin kesilmesiyle ilgilidir. 

Birçok kesinti olduğunda en uzun olanı yazılacaktır. 

_________ yıl

V19a <V19> yıl ve kaç ay?

_________ ay

V19_1 <en küçük çocuğun adı> doğumundan itibaren tekrar çalıştınız mı?

1 Evet

2 Hayır

V20 <En küçük çocuğun adı>  doğmadan önce haftada normalde kaç saat çalışıyordunuz?

Anketör: Anneyi koruma döneminden önceki haftalık çalışma süresi (erken bir anneyi koruma dönemi söz konusu olduğunda bile) 

verilmelidir. 

haftada _______, _____ saat

V21 <En küçük çocuğun adı>'ın doğumundan sonra haftada kaç saatle tekrar çalışmaya başladınız?

haftada _______, _____ saat

V22 <En küçük çocuğun adı>'ın doğumundan sonra öncekine nazaran daha az mı çalıştınız?  

1 Evet

2 Hayır

BİTTİ Soruları cevaplandırdığınız için teşekkür ederiz. 
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