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GİRİŞ 

Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü Anketleri ile ekonomik politikayı 

belirleyenlerin ve ülke ekonomisini değerlendirenlerin kullanımı için nüfusun işgücü 

açısından durumunu açıklıkla ortaya koymayı, istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin 

ayrıntılı bilgi derleyip bunları kamuoyuna sunmayı amaçlamaktadır.  

Günümüzde dünya ekonomik konjonktürüne uygun olarak, istihdam, işsizlik ve bunlara 

bağlı sorunları ön plana çıkarmış ülkeler, bu sorunları çözebilmek ve sağlıklı politikalar 

oluşturabilmek için konu ile ilgili olarak yapmakta oldukları bilgi derleme ve araştırma 

çalışmalarına hız vermişlerdir. 

Türkiye İstatistik Kurumu, ilk işgücü anketini 1966 yılında deneme niteliğinde 

gerçekleştirmiştir. 1966-1985 yılları arasında işgücü anketleri düzensiz aralıklarla 

uygulanmış olup, bu dönemde uygulanan anketler birbiri ile karşılaştırılabilir nitelikte 

değildir. 1988 yılının Ekim ayından itibaren ise Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 

Onüçüncü Çalışma İstatistikçileri Konferansında (1982) benimsenen tanım ve kavramların 

kullanıldığı Hanehalkı İşgücü Anketleri, düzenli olarak her yılın Nisan ve Ekim aylarında 

uygulanmaya başlanmıştır. 1994 yılında, bu seride uygulanmakta olan ankette bir takım 

değişikliklere gidilmiş, ikame prensibinden vazgeçilerek cevapsızlık uygulamasına 

başlanmış ve örnek hacmi arttırılmıştır. 1995 yılından itibaren ise, hanehalkı işgücü 

anketinin alan uygulaması dizüstü bilgisayarlar ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Nisan 

ve Ekim aylarının Pazartesi ile başlayıp, Pazar ile biten son haftasının referans dönemi 

olarak alındığı bu serideki anket sonuçları, Türkiye, kentsel ve kırsal yerler ayrımında 

yayınlanmıştır.  

2000 yılı öncesinde Hanehalkı İşgücü Anketi, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından 

çeşitli yönleri ile ele alınmış ve gerek ülke, gerekse dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak 

2000 yılından itibaren anketin uygulama sıklığı, örnek büyüklüğü, tahmin boyutu, soru 

kağıdı gibi konularda bazı yapısal değişikliklere gidilmiştir.  
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Bu doğrultuda, 2000 yılından itibaren aylık anket uygulamasına geçilmiş, anket sonuçları 

2000-2003 yılları arasında üçer aylık dönemler itibariyle Türkiye, kent ve kır bazında, 

yıllık olarak ise Türkiye, kent ve kır tahminlerinin yanı sıra 7 coğrafi bölge ve seçilmiş 9 

il merkezi bazında yayınlanmıştır. 

Ülke genelinde olduğu gibi Kurumumuzda da Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları devam 

etmektedir. Hanehalkı İşgücü Anketi, derlenen değişkenler ve tahmin boyutu açısından 

da Avrupa Birliği standartları ile tam uyumun sağlanabilmesi için Avrupa Birliği İstatistik 

Ofisi (Eurostat)’nin standartlarına uygunluk açısından 2004 yılı öncesinde tekrar ele 

alınmış ve eksiklikleri tespit edilerek, talep edilen değişkenleri derlemeye uygun bir soru 

kağıdı geliştirilmiştir. 2004 yılından itibaren uygulanmakta olan soru kağıdı ile Avrupa 

Birliği norm ve standartlarında işgücü değişkenlerinin üretilmesi mümkün olmaktadır. 

Ayrıca 2004 yılından itibaren anket sonuçları yıllık olarak  “İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflaması Düzey 2”ye (NUTS 2) göre de verilmektedir. 

Hanehalkı İşgücü Anketi soru kağıdı, 2005 yılında Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin 

2006 yılından itibaren derlenmesini talep ettiği bazı yeni değişkenlerin yanısıra, göç ile 

ilgili soruları da içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca mevcut bazı sorularda 

daha anlaşılabilir olması için küçük ifade değişiklikleri yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2004 

yılı soru kağıdında yer alan tüm sorular sabit kalmak kaydıyla yapılmış olup, yeni eklenen 

sorular ilgili bölümlere yeni soru numarası ile eklenmiştir. Bu kapsamda, soru sayısı 

98’den 110’a yükselmiştir.  

2006 yılında, soru kağıdı üzerinde önemli bir değişiklik olmamış, bazı soruların ifadesi ve 

seçenekleri üzerinde küçük değişiklikler yapılmıştır. 

2007 yılında bazı soruların  ifadesi veya seçenekleri ile ilgili bazı küçük değişiklikler 

yapılmış ve kişilerin daha önce bir işten emekli olup olmadıklarını tespite yönelik olarak 

soru kağıdına yeni bir soru eklenmiş, böylece soru sayısı 111’e yükselmiştir. 

2009 yılında ise soru kağıdında bazı değişiklikler yapılmıştır. Hazırlık aşamasında, 2009 

yılı soru kağıdı Uluslararası Çalışma Örgütü’nden bir uzmanla yeniden ele alınmış, bu 
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kapsamda ülke koşullarına uygun olmadığı düşünülen bazı sorular çıkarılırken, soru 

ifadelerinde referans dönemlerini daha iyi vurgulamaya yönelik bazı düzenleme ve 

iyileştirmeler yapılmıştır. 

Bu kapsamda, kişilerin istihdamda olup olmama durumunu tespite yönelik sorularda 

mevsimlik işçilerin durumu ayrıntılandırılmış, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Yasasında 

meydana gelen değişikliklere paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlılıkla ilgili 

sorunun seçenekleri “Evet/Hayır” şeklinde değiştirilmiştir. Aranan işin türüne ilişkin soru 

iki ayrı soru şeklinde düzenlenmiştir. Ferdin çalışma düzenini tespite yönelik olarak 

sorulan, vardiyalı çalışma, akşam, gece ve hafta sonu çalışmaları ile ilgili olan sorular ise 

çıkarılmıştır. Soru kağıdında yer alan göçe dair sorular yeniden düzenlenmiş ve 

ayrıntılandırılmıştır. 

2009 yılı soru kağıdında yapılan en önemli değişiklik ise şimdiye kadar kullanılan EKSİK 

İSTİHDAM kavramı yerine ZAMANA BAĞLI EKSİK İSTİHDAM ve YETERSİZ 

İSTİHDAM kavramlarına geçişin yapılmasıdır. Dolayısıyla değişen tanımla birlikte,  ilgili 

olan sorular ve şıklarında da değişiklik ve yeni düzenlemeler yapılmıştır (Soru 56-67).   

İşsizlik ve iş aramayla ilgili sorularda ise “ referans haftası ile biten SON 4 HAFTA 

içinde” ifadesine yer verilmiş, iş aramayla ilgili sorular geçmiş zaman diliyle 

düzenlenmiştir.  Tüm bu değişikliklerin ardından soru sayısı 99’a indirilmiştir. 

Sürekli Hanehalkı İşgücü Anketi Çalışması 

2013 yılında  aynı tanım ve aynı sorular ile mevcut Hanehalkı İşgücü Anketi uygulamasına  

devam edilip, aynı zamanda  sürekli anket uygulaması da eş zamanlı olarak yürütülmüştür. 

2014 yılından itibaren ise tamamen Sürekli Hanehalkı İşgücü Anketi uygulanmaya 

başlanmıştır.  

Eurostat, Hanehalkı İşgücü Anketi için “sürekli anket” uygulamasını, 577/98 sayılı ve 

Mart 1998 tarihli, “Toplulukta işgücü anketinin organizasyonu” konulu Avrupa Konseyi 

Düzenlemesinde önermekte ve nasıl uygulanması gerektiği hususunu açıklamaktadır. 
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1991/2002 sayılı ve Ekim 2002 tarihli Konsey Düzenlemesi ise sürekli anket uygulamasını 

AB üye ülkeleri için zorunlu kılmaktadır. 

Sürekli anket uygulaması 577/98 sayılı Konsey Düzenlemesinde şu şekilde 

tanımlanmaktadır: 

 Üçer aylık ve yıllık tahmin üretmeli, 

 Referans haftaları bütün bir yıla eşit olarak dağılmalı, 

 Referans haftaları dönem içinde 13 ve yıl içinde 52 hafta olmalı, 

 Anket büyük oranda referans haftasını takip eden ilk hafta içinde 

gerçekleştirilmeli ve referans haftası ile görüşme haftası arasındaki süre 

5 haftadan fazla olmamalıdır. 

Bu açıklamalar doğrultusunda sürekli anket uygulaması ile bir ayın veya bir dönemin 

sadece bir haftasının değil, yılın tüm haftalarının bilgisinin alınabildiği söylenebilir. Bir 

diğer ifadeyle referans haftası sabit değildir. Yılın tüm haftaları birer referans 

haftasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri ise referans haftasını 

takip eden mümkün olan en kısa sürede alan uygulamasının tamamlanmasıdır. 2013 yılı 

pilot çalışmasının alan uygulaması için değişken yapıda, merdiven şeklinde bir yapı 

planlanmıştır. Bu yapıya göre her referans haftasının alan uygulaması, takip eden hafta 

başlamakta, o ayın kapsadığı son haftanın alan uygulaması 2 hafta sürmekte ve o ayın tüm 

haftalarının alan uygulaması da son haftayla birlikte bitmektedir (maksimum 5 hafta 

olmak üzere 5-4-3-2 hafta şeklinde). Alan uygulaması başladıktan sonra anketlerin 

kontrolleri yapılmaya başlanmıştır, yani anket yapıldıkça kontrolleri de yapılmıştır. 2013 

yılı uygulamasında önceden planlandığı gibi anketlerin büyük oranda referans haftasını 

takip eden ilk hafta alan uygulamasının tamamlanması üzerine; 2014 yılı Sürekli 

Hanehalkı İşgücü Anketi alan uygulamasının maksimum 3 hafta olmasına, ancak ilgili ayın 

son referans haftasının alan uygulamasının 2 hafta olmasına karar verilmiştir.  
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Anket yöntemi ve tasarımında böyle köklü değişiklikler yapıldığı bir dönemde, bu 

değişikliklerin yanısıra AB değişken listesine tam uyum anlamında eksik olan değişkenleri 

derlemeye yönelik bazı sorular soru kağıdına eklenmiştir, bazı soruların soru 

metinlerinde ifadesel değişiklikler yapılmıştır, bazı sorular ihtiyaç duyulmadığı 

düşünülerek soru kağıdından çıkartılmıştır ve bazı soruların cevap seçenekleri ise kurum 

genelinde gerçekleştirilen veri standardizasyonunu sağlamak amacıyla yapılan 

düzenlemelere göre değiştirilmiştir.  

Sürekli anket uygulamasında en köklü değişikliklerden birisi “işsizlik” tanımında 

yapılmıştır. ILO iş aramada esas alınacak süreyi “belirli güncel dönem” olarak 

tanımlamakta ve bu sürenin anketin standart referans dönemi olan bir haftadan daha 

uzun olmasını önermektedir (4 hafta, 3 ay ...). Burada esas olan anketin uygulama 

dönemine bağlı bir süre seçimidir. TÜİK, işsizliğin ölçümündeki kriterlerden birini teşkil 

eden iş aramada esas alınacak süreyi “3 ay” olarak belirlerken, AB ülkelerinde bu süre “4 

hafta” olarak alınmaktadır. 

Eurostat, tüm üye ve aday ülkelerden işgücü anketi sonuçlarının kendisine mikro veri seti 

şeklinde gönderilmesini talep etmekte ve tüm ülkeler için işgücü değişkenlerini kendisi 

hesaplayarak, yayımlamaktadır. Türkiye’nin de, aday ülke sıfatı kazanmasıyla birlikte 

mikro veri gönderim sürecine dahil olması gerekmiş olup, 2006 yılından itibaren işgücü 

anketi dönemsel mikro veri setleri Eurostat’a gönderilmektedir. Eurostat’ın, işsizliğin 

ölçümünde “4 hafta” kriterini benimsemiş olması sebebiyle 2004 yılından itibaren İtalya 

ve Almanya gibi ülkelerin de işgücü anketi soru kağıdında ulusal işsizlik hesaplamalarında 

kullanılan 3 ay kriterinin yanısıra, 4 hafta kriterine de yer verilmiştir ve Eurostat’a 

gönderilen veride bu kriter yer almaktadır. Böylece, Eurostat tüm üye ve aday ülkeler 

için olduğu gibi, Türkiye için de harmonize tanımlar üzerinden göstergeleri hesaplayarak 

yayımlamaktadır. Ulusal ve uluslar arası işgücü göstergelerinde bu uygulama 

farklılığından kaynaklanan ikiliğin ortadan kaldırılması amacıyla, yeni ankette “iş arama 

kriterinin” de değiştirilmesine ve iş arama kriterinde “son 3 ay” yerine, “son 4 hafta” 

kriterinin benimsenmesine karar verilmiştir ve işsizlike ilişkin soru akışları buna göre 

düzenlenmiştir. 

 



8 
 

                                        TÜİK, 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi El Kitabı 
 

Hanehalkı işgücü anketleri ile amaçlanan, uluslararası standartlara tamamen uyumlu 

veriler üretmenin yanısıra, veri kalitesinin de yükseltilmesi ve örneklem dışı hataların en 

aza indirilmesidir. Bu konuda en büyük sorumluluk her zamanki gibi anketörlere 

düşmektedir. Anketörler alanda sağlıklı, güvenilir veriler derleyebilmek için azami 

gayreti göstermeli, anketi mümkün olduğu ölçüde ilgili fertler ile gerçekleştirmek ve 

cevaplamama oranlarını azaltmak için çaba sarfetmelidir. Kontrolörler de anketörlerin 

çalışmalarını bu doğrultuda denetlemeli, veri kalitesinin önemini sık sık vurgulamalıdırlar. 

Ayrıca anketlerde veri kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak gerçekleştirilecek olan 

düzenli kalite kontrol çalışmalarının da bu konuda önemli katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Bilindiği gibi, veri kalitesinin önemli unsurlarından bir tanesini de, ankette kullanılan 

tanım ve kavramların anketörler tarafından çok iyi anlaşılmış olması oluşturmaktadır. Bu 

doğrultuda, Hanehalkı İşgücü Anketinde kullanılan temel tanım ve kavramlar ile soru 

kağıdında yer alan soruların anketör ve kontrolörler tarafından daha kolay anlaşılmasını 

sağlamak ve uygulamada aynı standartların kullanılmasını temin etmek amacıyla bu “El 

Kitabı” hazırlanmıştır. El Kitabı’nın ilk bölümünde, Hanehalkı İşgücü Anketi soru kağıdına 

ilişkin genel açıklamalar yer almaktadır. İkinci bölümde, ankette yer alan tanım ve 

kavramlar, üçüncü bölümde ise soru kağıdında yer alan sorular açıklanmıştır. El kitabının 

eklerinde, 2015 yılı referans ve uygulama haftalarını gösteren takvim, akış şeması, NACE 

Rev.2 kodlarının verilmesiyle ilgili genel açıklama, çalışma saatlerinin ölçümü konulu ILO 

düzenlemesinin çevirisi ve uygulamada kullanılan soru formları yer almaktadır. 
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Bölüm 1 

2015 Yılı Hanehalkı İşgücü Anketi Soru Kağıdına 
İlişkin Açıklamalar 
2015 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi soru kağıdı Form 1, Form 2 ve Form 3 olmak üzere 3 

ayrı formdan oluşmaktadır. Form 1’de tüm hanehalkı fertlerine sorulan kişisel niteliklere 

(yaş, cinsiyet, hanehalkı sorumlusuna olan yakınlık durumu vb.) ve göçe ilişkin soruların 

yanısıra  5 ve daha yukarı yaştaki fertlere sorulan örgün eğitime ilişkin sorular ile  15 ve 

daha yukarı yaştaki fertlere sorulan medeni durum ve yaygın eğitime yönelik sorular yer 

almaktadır.  Form 2’de 15 ve daha yukarı yaştaki fertlerin işgücü durumunun tespit 

edilmesine yönelik sorular yer almaktadır. Form 3 ise herhangi bir nedenle anket 

uygulanamayan hanehalkları için doldurulacak olup, formda anketin cevaplanmama 

nedenine ve anketörün hanehalkını ziyaretine  ilişkin sorular yer almaktadır.  

2015 Hanehalkı İşgücü Anketi soru kağıdında, hanehalkında bulunan fertlerin demografik 

özelliklerini, eğitim ve işgücü durumlarını tespit etmeye yönelik toplam 103 soru yer 

almakta ve soru kağıdı aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır; 

 FORM 1 
Bölüm I- Adres ve Örnekleme Bilgileri  
Bölüm II-  Hanehalkı Fertlerinin Kişisel Nitelikleri (S1-S23) 
FORM 2 
Bölüm III-  İstihdam Durumu (S24-S71) 
Bölüm IV- Gelir (S72-S78) 
Bölüm V- İşsizlik ve Faal Olmama (S79-S93) 
Bölüm VI- Geçmişteki İş Deneyimi (S94-S99) 
Bölüm VII- Bir Yıl Önceki İşgücü Durumu (S100-S102) 
Bölüm VIII- Beyana Dayalı Mevcut İşgücü Durumu (S103) 

 

Soru kağıdında yer alan, hanehalkı fertlerinin kişisel niteliklerine ve göç durumuna  

ilişkin ilk 12 soru hanehalkında bulunan tüm fertlere sorulmaktadır. Soru 13 ile Soru 19 

arasındaki örgün eğitime ilişkin sorular 5 ve daha yukarı yaştaki fertlere sorulmakta,  

20. soru 15-25 yaşlarındaki fertlere, 21. sorudan itibaren başlayan yaygın eğitim ve 
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medeni duruma yönelik sorular ile Bölüm III,  IV, V, VI, VII ve VIII’de yer alan tüm 

sorular, hanehalkında bulunan 15 ve daha yukarı yaştaki fertlere sorulmaktadır. 

Hanehalkı İşgücü Anketi’nde yer alan soruların, ilgili ferdin bizzat kendisi 

tarafından yanıtlanması gerekmektedir. Bu husus özellikle, istihdamda olan ve iş 

arayan fertlere  yöneltilen soruların sağlıklı cevaplanabilmesi açısından önem arz 

etmektedir.  

Hanehalkı İşgücü Anketi, bilgisayar destekli kişisel görüşme (CAPI) yöntemi ile 

uygulanmaktadır. Bu yöntem gereği, anketörler haneleri ziyaretleri esnasında, taşınabilir 

bilgisayarlarında kayıtlı olan veri giriş programını kullanarak, soruları hanehalkında 

bulunan fertlere yöneltmekte ve aldıkları cevabı, doğrudan bilgisayara kaydetmektedir. 

Bu  yöntemin en büyük avantajı, soru kağıdının akışı gereği sorulması gereken sorulara 

doğrudan geçiş olanağı sağlaması ve sorular arası tutarsızlıkların alanda giderilmesine 

imkan tanıyacak bir yapıda olmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

                                        TÜİK, 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi El Kitabı 
 

Bölüm 2 

Tanım ve Kavramlar 

ÖRNEKLEME BİRİMİ: Hanehalkı İşgücü Anketinde örnekleme birimi “adreste yaşayan 

hanehalkı”dır. Dolayısıyla, anketör kendisine verilen adrese gittiğinde, o adrese başka bir 

hanehalkı taşınmış olsa bile, anketi o adresteki hanehalkı ile gerçekleştirecektir.  

KAPSAM: Anketin kapsamı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan hanelerde 

yaşayan tüm fertlerdir.  

KURUMSAL NÜFUS: Günlük yaşam gereksinimleri, yasal bir düzenlemeye dayalı olarak 

kurulan özel ya da tüzel kurum/kuruluşlarda kısmen ya da tamamen karşılanan, bireysel 

karar ve davranışlarında yetkili otoritenin kurallarına kısmen ya da tamamen bağımlı 

olarak hareket eden, ancak bireysel harcamalarına karar verebilen kişilerin yaşamlarını 

sürdürdükleri alanlarda yaşayan nüfusa kurumsal nüfus denir. Bu tanıma göre; üniversite 

yurtları, yetiştirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki hastahane, 

hapishanede, kışla vb. yerlerde yaşayanlar kurumsal nüfusa dahildir.  

HANEHALKI: Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan, 

temel ihtiyaçlarını birlikte karşılayan, hanehalkı hizmet ve yönetimine iştirak eden bir 

veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. 

HANEHALKI 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.  

HANEHALKI FERDİ: Hanehalkını meydana getiren topluluğun bir üyesidir.  

Hanehalkı ferdi olarak kabul edilecekler; 

Ankette kimin hanehalkı ferdi olarak kabul edilmesi gerektiği konusu, kişilerin “daimi 
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ikamet (de-jure)” adreslerinin neresi olduğu ile ilişkili olarak ele alınmalıdır. 

Daimi ikamet; 12 ay ve daha uzun süredir oturulan veya toplam olarak 12 ay ve daha uzun 

süreyle oturulma niyetinde olunan adrestir.  

Anket kapsamında kişilerin daimi ikametleri, ADNKS’nde kayıtlı oldukları adresten 

bağımsız olarak, yukarıda tanımlanan çerçevede değerlendirilmelidir. 

Anketin yapıldığı tarihte, aşağıda sıralanan koşullara uyan fertler hanehalkı ferdi 

olarak kabul edilecektir. 

a) Yukarıda verilen tanıma göre daimi ikameti, örnek hanehalkı adresi olan fertler.  

Yani; 12 ay ve daha uzun süredir örnek seçilen hanehalkı adresinde ikamet 

etmekte olan veya toplamda 12 ay ve daha uzun süreyle bu adreste oturma 

niyetinde olanlar (görüşme anında hanede bulunsalar da, bulunmasalar da) 

hanehalkı ferdi olarak alınacaktır. 

b) İlkokul, ortaokul veya lisede okuyup, okul dönemi boyunca ailesinin ikamet ettiği 

yerleşim yeri dışında yatılı okullarda okuyan ve sadece okul döneminde başka 

hanenin yanında kalan öğrenciler hanehalkı ferdi olarak alınacaktır. 

c) Geçici olarak hanehalkından uzakta bulunanların durumu;  

1) Örnek hanehalkı adresinde yaşayan, ancak anket yapıldığı esnada çeşitli 

nedenlerle (çalışma, iş seyahati, kurs, tatil, hastanede yatış vb.) hane 

dışında bulunan fertler, haneden toplam uzak kalma süreleri 12 aydan az 

ise hanehalkı ferdi olarak kabul edilecektir. 

2) 12 aydan uzun süredir başka bir yerleşim yerinde çalışan (veya 12 aydan 

uzun süreli çalışmak niyetiyle başka bir yerleşim yerine gitmiş olan) 

fertler ancak aşağıda belirtilen 2 koşul birden sağlanıyorsa hanehalkı ferdi 

olarak kabul edilecektir; 
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i. Çalıştığı yerde kendine ait bir konutta ikamet etmiyorsa (yani 

misafirhane, otel, şantiye vb. yerlerde kalıyor ise),  

ii. Hanehalkıyla ilişkisini kesmeden düzenli olarak (genellikle hafta 

sonları veya haftanın belli günlerinde, ancak en az 15 günde yani 2 

hafta da bir defa) haneye geliyor ve aynı zamanda hanehalkının 

gelir ve giderini paylaşıyor ise.. 

d) Yıl içinde yaklaşık olarak aynı sürelerle birden fazla konutta yaşayan kişiler 

(örneğin; kendi evi olmaksızın sırayla çocuklarının yanında kalan ebeveynler) 

görüşme anında hanede bulunuyorlarsa, hanehalkı ferdi olarak alınacaktır.  

 

Hanehalkı ferdi olarak kabul edilmeyecekler; 

a) Kurumsal nüfus kapsamında yer alan fertler (zorunlu askerlik görevini yapmakta 

olan er ve erbaşlar, hapiste olanlar, huzurevinde kalan yaşlılar) haneden toplam 

uzak kalma süreleri ne olursa olsun hanehalkı ferdi olarak kabul edilmeyecektir. 

b) Hanehalkının yaşadığı yerleşim yeri dışında (hanehalkından uzakta) okuyan 

üniversite öğrencileri (yurtta veya evde kalanlar) hanehalkı ferdi olarak kabul 

edilmeyecektir. İlkokul, ortaokul veya lisede okuyup sadece okul döneminde değil 

tamamen başka bir hanede yaşayan öğrenciler kaldıkları hanenin yanında 

alınmalıdır.  

c) Hanehalkının yaşadığı yerleşim yerinin dışında çalışan ve bir konutta ikamet eden 

fertler (düzenli olarak haneye geliyor ve hanehalkının gelir ve giderini paylaşıyor 

olsalar bile) hanehalkı ferdi olarak kabul edilmeyecektir. 

Örnekleme prensibi gereğince, ikinci konutlar örnek seçiminde dikkate alınmamakla 

beraber, örnek adres olarak karşımıza çıkan bir ikinci konutta görüşme anında hanehalkı 

bulunuyor ise, hanehalkı fertleri ile anket gerçekleştirilecektir. Ancak, hane yurt dışında 

yaşıyor, kısa süreliğine konutta bulunuyor ise anket yapılmamalı, cevapsızlık formu 
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doldurulmalıdır (bu durumda olan bir hanenin örneğe çıkmış olması, ancak Türkiye’deki 

adresinde kayıtlı görünüyor olması ile mümkündür). 

REFERANS DÖNEMİ : Sürekli anket uygulamasında yılın Pazartesi ile başlayıp Pazar ile 

biten her haftası referans dönemidir. Yani bir yılda 52 referans haftası mevcuttur. 

UYGULAMA DÖNEMİ: Sürekli ankette uygulama dönemi referans haftasına göre 

değişmektedir. Merdiven şeklindeki bu yapıya göre her referans haftasının alan 

uygulaması, takip eden ilk hafta başlamaktadırve ilgili ayın son referans haftası için 2 

hafta olmak üzere diğer tüm referans haftaları için sabit 3 haftadır. 2015 Ocak ayı için 

uygulama süreci şu şekilde tablolaştırılabilir; 

Hafta 
kodu

Referans haftası

1
29 Aralık 2014-      

4 Ocak 2015
3

2 5-11 Ocak 3

3 12-18 Ocak 3

4 19-25 Ocak 2

5 29 Ocak- 1 Şubat

6 2-8 Şubat

7 9-15 Şubat

8 16-22 Şubat

9 23 Şubat- 1 Mart

2.
 h

af
ta

 a
la

n 
uy

gu
la

m
as
ı

3.
 h

af
ta
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la
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4.
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i

O
CA

K

1. 
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O
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K
ŞU
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T

 

 

İŞGÜCÜ: Referans dönemi içinde ekonomik mal ve hizmetlerin üretimi için emek arzında 

bulunan çalışma çağındaki nüfusu kapsar. İşgücü, istihdamda olanlar ile işsizlerin toplamı 
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olarak ifade edilmektedir.  

 

İSTİHDAM: İstihdamda olanlar; i) işbaşında olanlar ve ii) işbaşında olmayıp, bir işi 

olanlar olmak üzere 2 grupta değerlendirilmektedir. 

1) Referans haftasında işbaşında olanlar: Referans haftasında ücret, kar veya bir 

menfaat karşılığı ücretli-maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile 

işçisi olarak bir saat bile olsa herhangi bir işte çalışmış olanlar “istihdamda” kabul 

edilmektedir.  

Herhangi bir mal ya da hizmetin üretim sürecinde yer alan ve belirli bir ücret ya da cep 

harçlığı, sosyal güvence (işveren tarafından yatırılan SGK primi), yol parası gibi bir 

menfaat elde eden işbaşı eğitimindeki kişiler (çırak ve stajyer) de istihdamda  kabul 

edilmektedir. 

Bir işi, tarlası veya mesleki becerisi olan ve aşağıdaki koşullardan en az birini karşılayan 

kendi hesabına veya işverenler de işbaşında kabul edilmektedir.  

a) İşyeri kar etmiyor olsa bile, kar elde etme amacına yönelik olarak kendi işyerinde 

veya tarlasında çalışanlar, 

b) Hiç satış gerçekleşmediği, hiçbirşey üretilmediği veya satılmadığı halde işinin 

başında vakit geçirenler (örneğin; çiftliğinin tamir ve bakımı ile uğraşan bir çiftçi, 

ofisinde müşteri bekleyerek vakit geçiren bir mimar, teknesini veya ağlarını 

onarmakla meşgul olan bir balıkçı ya da işi ile ilgili bir fuar ya da seminere 

katılmış olan kişi), 

c) İşini kurma aşamasında olan ve bu doğrultuda yeni işyerinin açılabilmesi için 

sipariş verilmesi, gerekli donanımın kurulması ya da satın alınması gibi işyerinin 

faaliyete geçmesi yönünde herhangi bir süreci başlatmış olanlar. 

2) Bir işi olduğu halde referans haftasında işbaşında olmayanlar: Geçici olarak 

işbaşında olamama; kişinin mevcut ve süregelen iş sürecine herhangi bir sebeple ara 
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verilmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Bir işi olmakla beraber referans haftasında 

bu işinde çalışmamış olan kişilerin istihdamda olup olmadıkları, işteki durumlarına göre 

(Soru 29) belirlenmektedir.  

Ücretli veya maaşlılar: Eğer ücretli veya maaşlı olarak çalışan bir fert, ücretinin “%50 

ve daha fazlasını” almaya devam ediyorsa, bir işi var olarak kabul edilecektir.  

 

Yevmiyeliler (Mevsimlik veya günübirlik işlerde çalışanlar): Günübirlik işlerde 

çalışmakta olup, referans haftası içinde hiç çalışmamış olan bir fert, eğer ücretinin 

“%50 ve daha fazlasını” almaya devam ediyorsa, bir işi var olarak kabul edilecektir.  

Ücretsiz aile işçileri: Referans haftası içinde çalışmamış olan ücretsiz aile işçileri 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tanımlarına göre istihdamda kabul edilmemektedir. Bu 

durumda olan ücretsiz aile işçileri, işsiz veya işgücüne dahil olmayan kategorilerinden 

birinde (sorulara verdikleri yanıtlara göre) sınıflandırılmaktadır.  

Örneğin; hanehalkına ait bir işletmede (tarla, işyeri vb.) ücretsiz aile işçisi olarak çalışan 

bir fert, Ocak ayında ankete gidildiğinde, referans haftası içinde “bir saat bile olsa” bu 

işletmede çalışmamış ise istihdamda kabul edilmeyecektir. 

 

Geçici olarak işten uzak olan kişinin 
işvereninden ücretinin %50 ve daha 
fazlasını almaya devam etme durumu 

İŞSİZ VEYA İKTİSADEN       
FAAL OLMAYAN 

İSTİHDAMDA 
Evet 

Hayır 
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Kendi hesabına ve işverenler: Kendi hesabına veya işveren olarak çalışanların  “bir işi 

olduğu halde referans haftasında işbaşında olmayanlar” kategorisinde 

değerlendirilebilmesi için, aşağıdaki koşullardan en az birinin var olması gerekmektedir.  

a) İşyeri için gerekli bina, makine ve ekipmana kayda değer bir miktarda yatırım 

yapılmış olması, 

b) İşin sürdürüldüğü ofis, mağaza, tarla gibi mekanların mevcudiyetini koruyor 

olması, 

c) İşyerinin mevcudiyetini sürdürdüğüne dair birtakım bulguların var olması (çeşitli 

yerlerde yazılı reklamlarının yer alması, broşürlerinin dağıtılması vb.)  

Yukarıda belirtilen koşullardan enaz birinin karşılandığı durumda, kendi hesabına veya 

işveren olarak çalışan fert istihdamda kabul edilmektedir.  

İŞSİZ: Kişinin işsiz olarak tanımlanabilmesi için, aşağıda sıralanan üç koşulu birlikte 

sağlaması gerekmektedir. Çalışabilir çağdaki (15 ve daha büyük yaştaki) nüfusa dahil olan 

kişilerden; 

a) Referans döneminde bir işi olmayan; ücretli, kendi hesabına, işveren veya ücretsiz 

aile işçisi olarak “bir saat bile olsa” bir işte çalışmayan,  

b) Referans haftası ile biten son 4 hafta içinde; ücretli, kendi hesabına veya işveren 

olarak çalışmak üzere iş arayan, 

c) İş bulduğu taktirde referans dönemini takip eden iki hafta içinde işbaşı 

yapabilecek durumda olanlardır. 

Ayrıca, bir iş aramayan, ancak “bir iş bulmuş, başlamak için bekleyen ve 3 ay içinde bu 

işine başlayacağını belirten” kişiler de işsiz kabul edilmektedir.  
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İş arama koşulunu karşılayabilmek için kişinin referans haftası ile biten son 4 hafta 

içinde aşağıda sıralanan iş arama kanallarından en az birini kullanmış olması 

gerekmektedir.  

- Doğrudan işverene başvurmak 

- Eşe, dosta ricada bulunmak 

- İş bulmak amacı ile Türkiye İş Kurumu’na başvuruda bulunmak,  

- İş bulmak amacı ile özel istihdam ofisine başvurmak  

- Gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarına bakmak 

- Gazeteye ilan vermek ya da cevaplandırmak 

- Sözlü ya da yazılı iş sınavına/mülakata girmek 

- Kendi işini kurmak amacıyla mekan veya araç gereç bakmak 

- Kendi işini kurmak amacıyla kredi, lisans vb. araştırmalar yapmak 

- İŞKUR’dan başvurusuna cevap beklemek 

- İş başvurusunun sonucunu beklemek 

- Kamunun açtığı iş sınavına girildiyse, sonucunu beklemek 

- İş bulmak amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında herhangi bir girişimde 

bulunmak.  

Eğitim, öğretim istihdam edilebilirliği artıran yollar olarak değerlendirilmekte, iş arama 

kanalı olarak kabul edilmemektedir.  
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EKSİK İSTİHDAM: 2009 yılından itibaren, bu yıla kadar kullanılmış olan eksik istihdam 

tanımından vazgeçilmiş olup, eksik istihdamın, zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz 

istihdam şeklinde iki ayrı kavram olarak ölçülmesine karar verilmiştir.  

Zamana bağlı eksik istihdam: Referans haftasında istihdamda olan ancak esas işinde ve 

diğer işinde/işlerinde toplam olarak 40 saatten daha az süre çalışıp daha fazla süre 

çalışmak isteyen ve koşullar gerçekleştiği takdirde daha fazla çalışmaya müsait olan 

kişilerdir. Bu kişiler için şu üç kriterin sağlanmış olması gerekir: 

 Referans haftasında esas ve diğer işte/işlerde toplam fiili çalışma süresinin 40 

saatin altında olması (S60a+S60b<40), 

 Mevcut işinde, ek bir işte veya başka bir işte daha fazla süre çalışma isteğinin 

olması (S64a=1), 

 Referans haftasını takip eden 2 HAFTA içerisinde bu çalışma düzenine 

geçebilecek durumda olması (S65=1). 

Yetersiz istihdam: Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almamak koşuluyla, 

referans haftası ile biten son 4  hafta içinde mevcut işini değiştirmek için veya mevcut 

işine ek olarak bir iş aramış olan ve böyle bir iş bulduğu takdirde çalışmaya müsait olan 

kişilerdir. Bu kişiler için şu 3 kriterin sağlanmış olması gerekir:  

 Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almaması, 

 Referans haftası ile biten son 4 hafta içinde mevcut işini değiştirmek için veya 

mevcut işine ek olarak bir iş aramış olması (S66=1), 

 Referans haftasında veya takip eden 2 HAFTA içerisinde bu çalışma düzenine 

geçebilecek durumda olması (S71a=1). 
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Bölüm 3 

Soru Kağıdının Açıklaması 

FORM 1 

BÖLÜM I- ADRES VE ÖRNEKLEME BİLGİLERİ 

Bu bölümde, anketin uygulandığı yıl, ay, hafta, referans ve uygulama haftası, adres ve 

örnekleme bilgileri gibi birtakım teknik bilgiler yer almaktadır. Alan uygulaması 

bilgisayar destekli kişisel görüşme yöntemi ile gerçekleştirildiğinden, bu bölümde yer 

alan adres ve örnekleme bilgileri form numarası girildikten sonra, otomatik olarak 

yazdırılacak olup, anketörlerin sadece anketin uygulama dönemine ilişkin bilgileri 

doldurmaları gerekecektir.  

Birim no: Anket uygulanan hanehalklarının takibini sağlamaya yönelik 6 basamaklı 

numaradır. Bilgisayarla anket uygulamasında, adres ve örnekleme bilgileri form 

numarasına göre otomatik olarak yazdırılmaktadır. 

Referans haftası: Sürekli anket uygulamasında, ayın Pazartesi ile başlayıp Pazar ile 

biten her haftası referans haftasıdır. 1 ile 52 arasında bir kod form numarasının 

girilmesini takiben otomatik olarak yazdırılmaktadır. Referans haftasında kullanılan 

hafta kodları belirlenirken; yılın ilk Perşembe gününü içine alan hafta yılın ilk haftası 

olarak kabul edilmektedir.  

Uygulama haftası: Uygulama haftası referans haftasını takip eden hafta başlamalıdır. 

Alan uygulaması referans haftasını takip eden hafta başlamakta ve ilgili ayın son 

referans haftası için 2 hafta olmak üzere diğer tüm referans haftaları için sabit 3 

haftadır. Uygulama  haftasında kullanılan hafta kodları belirlenirken; yılın ilk Perşembe 

gününü içine alan hafta yılın ilk haftası olarak kabul edilmektedir. Uygulama haftası için 

verilecek kodlar, anketin alan uygulama süresine bağlı olarak değişebilmektedir.  
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Yıl: Anket referans yılı, yani anket uygulamasının gerçekleştirildiği referans haftasının 

bulunduğu yıl bilgisi, form numarasının girilmesini takiben otomatik olarak 

yazdırılmaktadır.  

Ay: Anket referans ayı, yani anket uygulamasının gerçekleştirildiği referans haftasının 

bulunduğu ay bilgisi, form numarasının girilmesini takiben otomatik olarak 

yazdırılmaktadır. Yıl genelinde bazı aylar 4, bazı aylar ise 5 haftadan oluşmaktadır. 

Tasarım kolaylığı ve anket sayısının haftalara eşit dağılımı sağlanırken dönemlik olarak da 

dengeli bir dağılımın olabilmesi için ayların sahip olduğu hafta sayısında bir varsayım 

yapılmıştır. Bir dönemi oluşturan 3 aydan ilkinde 4 hafta, ikincisinde 5 hafta ve 

üçüncüsünde 4 hafta olduğu varsayılarak anket ayları belirlenmektedir. Yıl genelindeki 4 

dönem için aylar bu şekilde oluşturulmuştur. 

Adres bilgisi:  Bilgisayar ile gerçekleştirilen alan uygulamasında, form no yazıldıktan 

sonra adres bilgileri otomatik olarak yazdırıldığından, anketörlerin bu bölüme ilişkin 

bilgileri doldurmaları gerekmemektedir. Ancak, adres listelerindeki form numaralarına 

karşılık gelen adresler ile veri giriş programında form numarası yazılınca otomatik 

yazdırılan adreslerin aynı olup olmadığının kontrolü mutlaka yapılmalıdır. 
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İkinci Konutların Durumu İle İlgili Açıklama: 

Bir “ikinci konutun” örnek hane olarak seçilmiş olması, ancak hanenin ADNKS’de kendini 

bu adreste oturuyor olarak kayıtlamış olması durumunda mümkündür. Aksi halde, ikinci 

konutlar örnek seçiminde dikkate alınmamaktadır. Bu durumda, örneğe çıkmış olan bir 

hane, burasının daimi ikamet adresi olmadığını söylese bile, bu haneye ilgili dönemde 

ulaşılabiliyorsa anket gerçekleştirilecektir. Ancak, örneğe çıkan ikinci konut, sahipleri 

tarafından kısa dönemlerle (1-2 ay veya haftalık) kiraya verilmiş ise ve anket sırasında 

kiralayan kişilerle karşılaşılıyor ise anket yapılmamalıdır. İkinci konutların anket 

kapsamına alınıp alınmaması konusu dikkatle sorgulanmalıdır.       

Yurt dışında yaşamakta olup, belli süreliğine Türkiye'ye gelen hanelerle karşılaşıldığı 

taktirde, bu hane görüşme anında adreste bulunuyor olsa bile, anket 

gerçekleştirilmeyecek, cevapsızlık formu doldurulacaktır. Cevapsızlık nedeni olarak ise 

“İkinci konut” işaretlenmelidir. 

Örnekleme bilgisi: Bilgisayar ile gerçekleştirilen alan uygulamasında, form no yazıldıktan 

sonra örnekleme bilgileri de otomatik olarak yazdırıldığından, anketörlerin bu bölüme 

ilişkin bilgileri doldurmaları gerekmemektedir.  

ÖNEMLİ! 

Hanehalkı İşgücü Anketinde, örnekleme biriminin “adres” olması nedeniyle, örneğe 

çıkan hanehalkı taşınıp, yerine başka bir hanehalkı gelmiş ise o adrese yeni taşınan 

hanehalkı ile anket yapılacaktır.  

 

Örnek adreste önemli olan kişi isimleri değil adrestir. Örneğin; anketöre verilen adres 

listesinde kapı numarası “13/5”, hanehalkı sorumlusu da “Ali Taşçı” olsun. Anketör 13 

numaralı binaya gittiğinde, Ali Taşçı'nın aynı binada 8 numaralı dairede oturduğu ortaya 

çıkmış olsun. Bu durumda anketör listesinde bulunan adresi esas alacak ve 13/8'de 

oturan Ali Taşçı ile değil  5 numaralı dairede oturan hanehalkı ile anket yapacaktır.  
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1- TÜİK tarafından size gönderilen hanehalkı mektubunu aldınız mı? 

Her anket uygulama öncesi, örneğe çıkan adrese Kurumumuz bölge müdürlükleri 

tarafından, anketin yapılma amacını bildiren ve kendileri ile Hanehalkı İşgücü Anketini 

gerçekleştirmek üzere bir anketörün haneyi ziyaret edeceğini haber veren bir mektup 

gönderilmektedir. Bu soruda mektubun hanehalkına ulaşıp ulaşmadığı sorulmaktadır.   

2- Bu hane, bir önceki ziyarette anket yapılan hanehalkı sorumlusunun hanesi mi? 

(Bu adreste daha önce sizin hanenizle işgücü anketi yapıldı mı?)  

(İkinci ve sonraki ziyaretlerde/görüşmelerde sorulacaktır.) 

Hanehalkı işgücü anketinde ardışık dönemler ve yıllar itibariyle, belli oranda aynı haneler 

izlenmek istendiğinden, bu soru ile takip edilen adresteki hanede değişiklik olup olmadığı 

öğrenilmek istenmektedir.  Anket bilgisayarda gerçekleştirildiği için, bu soruyla birlikte 

bir önceki ziyarette görüşülen hanehalkı sorumlusunun adı ve soyadı görünmektedir ve bu 

soruya “Evet” cevabı verildiğinde o adreste daha önce görüşme yapılan hane fertlerine 

ilişkin demografik bigilerin bir kısmı otomatik gelmektedir. “Hayır” cevabı verildiğinde 

ise önceden görüşme yapılan haneye ilişkin fert bilgileri silinmekte ve tamamen yeni bir 

hane kaydı için program ekranı gelmektedir. Eğer bir önceki ziyarette hane ile 

görüşülememiş ise bir önceki görüşmede anket yapılan hanehalkı sorumlusunun isminin 

olduğu bölüm boş gelecektir ve bu soru açılmayacaktır. 

3- Anketin cevaplanma (gerçekleşme) durumunu belirtiniz. 

Bu soruyla hane ile anket gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği belirtilmektedir. 

Adrese yapılan tekrar ziyaretlerine (gerekli durumlarda kontrolör ile) rağmen hane ile 

anket gerçekleştirilemeyecek ise “Cevapsızlık formu doldurulacak” seçeneği, eğer hane 

ile anket gerçekleştirilecek ise “Hane ile anket gerçekleşecek” seçeneği 

işaretlenecektir. 

4- İrtibat kurulacak kişinin adı ve soyadı: Bu soru anket bitiminde sorulmaktadır. 

Bilindiği gibi, hanehalkı işgücü anketinde esas olan tüm fertlerin bilgilerinin bizzat 
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kendilerinden alınmasıdır. Özellikle, yetişkin fertler için istihdam ve işsizliğe yönelik 

soruların, hanede bulunan başka bir fert tarafından cevaplandırılması sağlıklı 

olmayacaktır. Bu soruda, irtibat kurulacak kişiden kasıt, anket sonrasında hane telefon 

ile  arandığında en sağlıklı bilginin alınabileceği kişidir, cep telefonu bilgisi alınmış ise cep 

telefonunun sahibidir ya da  hanehalkı ile ilgili genel konularda (örneğin hanehalkı fert 

sayısı, komposizyonu vb.)  ve 15 yaşından küçük fertler için bilgi verebilecek olan kişidir. 

İrtibat kurulacak kişinin 18 ve daha yukarı yaştaki bir hanehalkı ferdi olması 

esastır. Hiçbir koşulda komşudan, muhtardan veya hanehalkı ferdi olmayan bir 

akrabadan bilgi alınamaz. 

5- Size ulaşabileceğimiz telefon numarası var mı? 

Bu soru anket bitiminde sorulmaktadır ve anket sonrasında analiz işlemleri sırasında veya 

kalite denetim çalışmaları için haneye ulaşılabilcek en az bir telefon numarasının olup 

olmadığı sorulmaktadır. 

Telefon numaralarnın doğru olarak alınması, gerek alan uygulaması sonrasında tespit 

edilen bazı hususların analizler esmasında yeniden sorgulanması aşamasında, gerekse 

Kalite Denetim Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan çalışmalar açısından önem arz 

etmektedir. 

6-a) Ev telefonu numarası: Bu soru ulaşılabilcek telefonu var cevabı veren hanelere 

yöneltilmektedir. Örneğe çıkan haneye ait ev telefonu numarası üç dijit il alan kodu ve 

yedi dijitlik hane telefon numarası olarak toplam on dijit olacak şekilde doldurulmalıdır.  

7- Anket sonuçlarının size elektronik posta ile ulaştırılmasını ister misiniz?: Bu soru 

anket bitiminde ve sadece 1. görüşmesi yapılan hanelere sorulmaktadır. Bu soruda 

kişilere, Haber Bülteni ile açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarının, e-posta ile 

kendilerine gönderilmesini isteyip istemedikleri sorulmaktadır. Kişinin bu soruya “Evet” 

cevabı verebilmesi için ön koşul, bir e-mail adresinin olmasıdır.  Bu konuda, kişileri doğru 

bilgilendirmek ve sonuçların kendilerine hiçbir şekilde normal posta ile gönderilmesinin 

mümkün olmadığını belirtmek önemlidir. 
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8- Anket sonuçlarının gönderilmesini istediğiniz e-posta adresinizi belirtiniz: Bu soru 

anket bitiminde ve sadece 1. görüşmesi yapılan hanelere sorulmaktadır. Önceki soruya 

“Evet” cevabı veren kişilere, Haber Bülteninin gönderileceği e-mail adresleri 

sorulmaktadır. Bu adreslerin doğru ve Türkçe karakter kullanmaksızın yazılması 

önemlidir. 
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FORM 1A 

HANEHALKINA KATILAN VE HANEHALKINDAN 

AYRILAN FERTLERE İLİŞKİN BİLGİLER  

(İkinci ve sonraki ziyaretlerde sorulacaktır.) 

Bu bölümdeki A1-A5 arası sorular, Bölüm II ile tamamen aynıdır. 

Bir önceki görüşmede hanehalkı listesindeki fert bilgileri bu bölümde yazdırılmış olacak, 

daha sonra Soru A6 ve A7 sorgulanacaktır. 

 

Soru A1- Fert sıra no: Önceki görüşmede ferdin kayıtlı olduğu fert sıra numarasıdır. 

Soru A2- Bir önceki görüşmede hanede bulunan kişilerin adı ve soyadı 

Soru A3- Cinsiyeti 

Soru A4- Doğum yılı 

Soru A5- En son tamamlanan eğitim seviyesi 

Soru A6- Sayın … hala hanehalkı üyesi mi? 

Bu soruda bir önceki görüşmede hanehalkı ferdi olan kişinin hala bu haneye üye olup 

olmadığı sorulmaktadır. Hanehalkı üyeliğinin devam edip etmediği konusunda “Hanehalkı 

ferdi” tanımında verilen açıklamalar dikkate alınacaktır.  
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Soru A7- Haneden ayrılmasının esas nedeni nedir? 

Bu soru, Soru  A6’da “Hayır” cevabı verenlere sorulacaktır. Haneden ayrılan fertlerin 

ayrılma nedeni belirtilen seçeneklerden hangisine uygunsa, o seçenek işaretlenecektir. 

Bu seçenekler şunlar olabilir; 

1. Evlilik: Hanehalkı ferdi evlenerek başka bir hanehalkı oluşturmuş ve bu şekilde 

haneden ayrılmış ise “Evlilik” seçeneği işaretlenecektir. 

2. Eşinden ayrılma/boşanma: Hanehalkı ferdi eşinden ayrılarak veya boşanarak 

haneden ayrılmış, başka bir yerde yaşamaya başlamış ise “Eşinden 

ayrılma/boşanma” seçeneği işaretlenecektir. 

3. Askere gitme: Hanehalkı ferdi askere gittiği için haneden ayrılmış ise “Askere 

gitme” kodu verilecektir. “Hanehalkı ferdi” tanımı gereği, askerde olan fertler 

hanehalkı ferdi olarak kabul edilmemektedir.  

4. Eğitim/öğretim: Hanehalkı ferdi eğitim/öğretim için haneden ayrıldı ise 

“Eğitim/öğretim” kodu verilecektir. Ancak, kısa süreli eğitimler için (12 aydan 

kısa) haneden ayrılan fertlerin “haneden ayrıldı” şeklinde değerlendirilmemesi 

gerekmektedir. Örneğin; çalıştığı işyeri tarafından 3 aylık bir süre için yurt 

dışında eğitime gönderilen fert haneden ayrılmış kabul edilmeyecektir. Bu 

seçenekte daha çok üniversiteyi kazanarak başka bir ilde okumaya gidenler 

(yurtta kalan veya bir konutta kalan) kapsanmaktadır. Ancak, ilkokul, ortaokul 

veya lisede okuyup, okul dönemi boyunca ailesinin ikamet ettiği yerleşim yeri 

dışında yatılı okullarda okuyan öğrenciler hanehalkı ferdi olarak kabul 

edilmektedir, yani bu fertler haneden ayrılmış kabul edilmeyecektir. 

5. Hastalık, yaşlılık: Hanehalkı ferdi hastalık, yaşlılık gibi bir nedenden dolayı 

haneden ayrıldı ise “Hastalık, yaşlılık” kodu verilecektir. Örneğin; yaşlı bir fert 

huzurevinde kalmak üzere haneden ayrıldıysa bu seçeneğin işaretlenmesi 

gerekmektedir.  
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6. Çalışmak: Hanehalkı ferdi başka bir şehirde çalışmak amacıyla haneden ayrıldı ise 

“Çalışmak” kodu verilecektir. Ancak hanenin yaşadığı yerleşim yeri dışında 

çalışmakla birlikte, düzenli olarak (en geç 15 günde bir defa) haneye gelen ve 

çalıştığı yerde bir konutta kalmayan fertler hanehalkı ferdi olarak kabul 

edilmektedir, yani bu fertler haneden ayrılmış kabul edilmeyecektir. 

7. Ölüm: Hanehalkı ferdi ölüm nedeniyle haneden ayrıldı ise “Öldü” kodu 

verilecektir. 

Geçmiş dönemlerde yapılan uygulamalarda; ikinci veya sonraki ziyaretlerde bir  

kişiden oluşan hanehalkı üyesinin vefat ettiği durumda, anket formunun 

doldurulmaya başlandığı ve bu kişi için hanehalkından ölüm nedeniyle ayrıldı 

şeklinde kayıtlama yapıldığı görülmüştür. Bu tür durumlarda eğer aynı adreste 

başka hanehalkı ikamet etmiyor ise doğrudan Cevaplamama Formu doldurulmalıdır. 

8. Hanedeki fertlerden birine bağlı gitme: Fert haneden ayrılan bir ferde bağlı 

olarak haneden ayrılmış ise bu şık işaretlenmelidir. Bu duruma en güzel örnek 

haneden ayrılan anne/babaya bağlı olarak ayrılmak durumunda kalan çocuklardır. 

Eşinden ayrılan/boşanan fert yanında çocuğunu da götürüyor ise çocuk için bu 

cevap verilmelidir. Çoğunlukla karşılaştığımız diğer bir durum ise hanede bulunan 

bir ferdin aynı hanedeki eşi ve çocuklarıyla birlikte haneden ayrılması durumunda 

eş ve çocuklar için bu cevap verilmelidir. 

98.Diğer (Açıklayınız): Hanehalkı ferdi  yukarıda sayılanlar dışında bir nedenle 

haneden ayrıldı ise “Diğer” kodu verilip açıklanmalıdır. Uygulamada “Diğer” 

seçeneğinin haneden kısa  süreli olarak ayrılan fertler için kullanıldığı durumlar 

söz konusu olmaktadır. Örneğin; diğer seçeneği işaretlenerek açıklama kısmına 

“hacca gitti”, “tatile gitti” vb. ifadeler yazılabilmektedir. Haneden bu tür geçici 

ayrılışlar söz konusu olduğunda, ilgili fertler haneden ayrılmış olarak kabul 

edilemez, bu şekilde geçici olarak haneden ayrılan fertlerin hanehalkı ferdi olarak 

alınması zorunludur. 
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Soru A8- İsimlerini saydığım kişiler dışında hanenizde ikamet eden başka bir 
fert/fertler var mı ya da son görüşmeden sonra hanenize katılan fert oldu mu? 

-12 ay ve daha fazla süreyle bu hanede yaşayan veya yaşama niyetinde olan kişileri, 

-Yeni doğan bebek ve küçük çocukları eklemeyi unutmayınız 

Bu soruda bir önceki ziyarette hanehalkı ferdi olarak kayıtlananların haricinde, haneye 

yeni katılan bir fert olup olmadığı sorulmaktadır. Cevap “Evet” ise öncelikle bu ferdin 

adı-soyadı (B2) ve haneye katılma sebebi (B3) sorulduktan sonra, Bölüm 2’ye geçilerek, 

bu ferde ilişkin bilgiler doldurulacaktır.  

 

Soru B1- Fert sıra no: Önceki görüşmedeki hanede kayıtlı fert sayısının kaldığı yerden 
birer artırarak haneye katılan yeni fertlerin fert sıra numarası bilgisayar tarafından 
otomatik verilmektedir. 
 

Soru B2- Haneye katılan kişinin adı ve soyadı: Son görüşmeden sonraya haneye 
katılan fert/fertlerin adı ve soyadı buraya kaydedilecektir.  
 

Soru B3- Haneye katılmanızın esas nedeni nedir?  

Haneye katılan ferdin bu haneye katılmasının esas nedeni Soru A7’deki seçeneklerdeki 
açıklamalar katılma nedeni olarak dikkate alınarak kodlama yapılacaktır. 
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BÖLÜM II- HANEHALKI FERTLERİNİN KİŞİSEL 

NİTELİKLERİ  

Bu bölümde; anket ilk görüşme ise, hanede bulunan tüm hanehalkı fertleri, hanehalkı 

sorumlusu birinci sırada olacak şekilde kaydedilecektir. İlk satıra hanehalkı sorumlusu 

yazıldıktan sonra diğer hanehalkı fertleri yaş sırasına göre büyükten küçüğe doğru 

yazılacaktır. İkinci ve sonraki görüşmelerde (önceki ziyarette Form C doldurulmamış ise 

ve aynı hanehalkı ile anket uygulanıyorsa) bir önceki ziyaretteki fert sıralaması otomatik 

olarak gelecektir.   

Kimlerin hanehalkı ferdi olarak kabul edileceği konusunda “Bölüm 2-Tanım ve Kavramlar” 

bölümünde ayrıntılı olarak verilmiş kriterler esas alınmalıdır. 

 

 

Bu bölümde yer alan Soru 1 ile Soru 12 arasındaki sorular TÜM HANEHALKI 

FERTLERİNE sorulacaktır.  

 

 

Soru 1- Fert sıra numarası 

Fert sıra numarası programda "01" den başlayarak otomatik olarak verilmektedir. Birinci 

ziyaretlerde ilk satıra mutlaka hanehalkı sorumlusu yazılmalı ve sıra nosu "01" den 

başlamalıdır. Diğer hanehalkı fertleri yaş sırasına göre büyükten küçüğe doğru 

numaralandırılmalıdır.  

Soru 2- Adınız ve soyadınız 

Bu soruda, ilk sıraya hanehalkı sorumlusunun adı ve soyadı yazıldıktan sonra, diğer 

hanehalkı fertleri yaş sırasına göre en büyükten başlayıp en küçüğe doğru sıralanarak 

yazılacaktır. Hanehalkı ferdi olmayan kişiler kaydedilmeyecektir (Bkz. Hanehalkı ferdi 

tanımı, Sayfa 11-12-13). 
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Bu soruda; 

• 12 aydan beri bu evde yaşamakta olan veya (şimdilik bu süre 12 aydan az ise 

bile) 12 ay ve daha fazla yaşama niyetinde olanların 

• Normalde bu evde yaşayan ancak, anket esnasında geçici olarak (12 aydan 

kısa süreyle) başka bir yerde bulunanların, 

• Yeni doğan bebek, küçük çocuk vb. kişilerin, 

• Hanehalkından olmayan ancak, hanede yaşayan hizmetçi, dadı, arkadaş vb. 

fertlerin kaydedilmesi unutulmamalıdır. 

Soru 3- Cinsiyetiniz 

Hanehalkı ferdinin cinsiyeti erkek ise “1”, kadın ise “2” kodu verilecektir. Bu soru, ağırlık 

katsayılarının hesaplanmasında büyük önem arz etmekte olduğundan, veri girişi esnasında 

sehven yapılan hatalı kod girişleri önlenmelidir.  Önceki ziyaretlerden kaynaklı bir hata 

var ise cinsiyet kodu düzeltilmelidir. 

Soru 4A- Doğum yılınız 

Bu soruda hanehalkı ferdinin nüfus kağıdı bilgilerinin değil, gerçek doğum tarihinin 

öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, özellikle kırsal kesimde hanelerin bu 

doğrultuda uyarılması ve gerçek doğum tarihlerinin sorgulanması gerekmektedir.  Bu 

soruda nüfus cüzdanı, ehliyet vb. belgelere bakılmaksızın kişilerin beyanı esas 

alınacaktır. Fert doğduğu yılı bilmiyor ise söylediği yaşa karşılık gelen doğum yılı 

yazılmalıdır. Önceki ziyaretlerden kaynaklı bir hata var ise doğum yılı bilgisi 

düzeltilmelidir. 

Soru 4B- Doğduğunuz ay 

Bu soruda hanehalkı ferdinin yaşının doğru hesaplanabilmesi için “ay” bilgisinin doğru 

kayıtlanması önemlidir. Bu soruda da, kişinin nüfus kaydında yer alan bilgi değil, kişinin 

gerçek doğum ayı bilgisi öğrenilmeye çalışılmaktadır. Eğer fert doğduğu ayı bilmiyor ise 
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(ki bu durum ile çok yaşlı kişilerde karşılaşılabilir) “99” yazılmalıdır. 

Soru 4C- Doğduğunuz gün 

Bu soruda kişinin doğduğu gün bilgisi öğrenilmek istenmektedir. Kişi doğduğu günü 

bilmiyor ise bu soruya “99” yazılmalıdır. 

Soru 5- Bitirdiğiniz yaş 

Soru 4A, 4B ve 4C’ye yazılan bilgiler esas alınarak program tarafından otomatik 

hesaplatılacaktır. Eğer kişinin doğduğu ay veya gün tam olarak bilinmiyorsa “99” 

kodlanmalıdır. Ancak yaş hesabında ferdin doğduğu ay bilinmiyorsa 7. Ay olduğu 

varsayılarak, doğduğu gün bilinmiyorsa ayın 15’i olduğu varsayılarak yaş hesabı otomatik 

yapılmaktadır.  

ÖNEMLİ! 

Ankette soruların akışı, kişilerin bitirdikleri yaşa göre belirleneceğinden, hanehalkı 

fertlerinin yaşının doğru tespit edilmesi önem arz etmektedir. 

 Halkımızda yaşların, sonu “0” veya “5” ile biten yuvarlak sayılarla ifade edilmesi 

şeklinde genel bir eğilim vardır. Örneğin; 21 yaşında olan bir fert yaşını “20”, 34 

yaşında olan bir fert yaşını “35” olarak beyan edebilir. Bu hususa dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Soru 6- Uyruğunuz 

T.C vatandaşları için “1”, T.C vatandaşı olmayanlar için “2” cevabı işaretlenmelidir. 

Soru 6A- Hangi ülke vatandaşısınız? 

Soru 6’da “2-T.C olamayan” cevabını verenlerin vatandaşı olduğu ülkenin adı yazılmalıdır. 

Ülke adı yazılırken bugünkü durum itibariyle mevcut ülke sınırları ve ülke isimleri dikkate 

alınmalıdır. 
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Soru 6A_KOD- Vatandaşı olduğu ülkenin kodu 

Soru 6A’da yazılan ülkenin kodu programda mevcut olan ülke sınıflamasına göre 

verilmelidir. 

Soru 7- Nerede doğdunuz? 

Bu soruda, öncelikle kişinin Türkiye’de mi, yoksa yurt dışında mı doğduğu tespit edilecek, 

buna göre Türkiye’de doğanlar için “1”, yurt dışında doğanlar için “2” işaretlenmelidir. 

Soru 7A- Hangi ilde doğdunuz? 

Türkiye’de doğanlara sorulmaktadır. İl adları mevcut idari bölünüşe göre yazılmalıdır. 

Örneğin; 1980 yılında Bolu iline bağlı Düzce ilçesinde doğan bir kişi için, bugünkü idari 

yapıya göre 1999 yılında Düzce il olduğundan “DÜZCE” yazılmalıdır.  

Sadece doğumun gerçekleşmesi için o esnada ikamet edilen ilden başka bir il tercih 

edilmiş ise; kişi doğumun gerçekleştiği ilde değil, doğum esnasında annesinin ikamet 

etmekte olduğu ilde doğmuş kabul edilecektir1.  

Örneğin; Çorum'da yaşayan bir kadın, doğumunu büyük bir kentte yapmak istediği için, 

doğum yapmadan kısa bir süre önce Ankara'ya gelmiş, doğum gerçekleştikten bir süre 

sonra da yine Çorum'a dönmüş ise çocuğun doğum yeri "Çorum" olarak alınacaktır. Bu 

durum, doğum için yurt dışını seçenler için de geçerlidir. 

Soru 7A_KOD- Doğduğu ilin kodu 

Türkiyede doğanlar için Soru 7A’ya yazılan il esas alınarak il sınıflaması kullanılarak 1-81 

arası il kodu verilecektir.  

 

                                          
1 Aksi taktirde, göçle ilgili analizlerde, sadece doğumu başka bir ilde gerçekleşmiş olmakla birlikte, bu ilde 
hiç yaşamamış olan tüm fertler göç etmiş gibi görünececektir.  
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Soru 7B- Hangi ülkede doğdunuz? 

Soru 7’de “Nerede doğdunuz?” sorusuna “Yurt dışında” cevabı verenler için 

cevaplandırılacaktır. Bu soruda, ülke adı yazılırken, bugünkü durum itibariyle mevcut ülke 

sınırları ve ülke isimleri dikkate alınacaktır.  

Soru 7B_KOD- Doğduğu ülkenin kodu 

Yurt dışında doğanlar için Soru 7B’ye yazılan ülke esas alınarak kod verilmelidir. 

Soru 8- Doğduğunuzdan beri sürekli olarak bu ilde mi yaşıyorsunuz? 

(12 aydan kısa ayrılışlar il değişikliği kabul edilmeyecektir. Yasal zorunluluklar 

nedeniyle yapılan yer değişiklikleri de (askerlik, hapis vb.) il değişikliği olarak 

alınmayacaktır.) 

Bu soruda kişi doğduğundan beri, bulunduğu ilde yaşıyorsa “1” kodu verilecektir. Doğduğu 

il ile şu anda yaşadığı il birbirinden farklı ve doğduğu yerde 12 ay ve daha uzun süre 

yaşamış ise “2” kodu verilecektir. Bu soruda kişinin, doğumundan itibaren aynı ilde 

yaşayıp yaşamadığı öğrenilmek istenmektedir. Soru 7A’da belirtildiği gibi, sadece doğum 

sebebiyle başka bir ile gidenler için bu soruda “Evet” cevaplandırılmalıdır. Üniversiteyi 

başka ilde okuyup dönenler için yasal bir zorunluluk sözkonusu olmadığından bu kişiler 

başka bir ilde yaşamış kabul edileceklerdir. 

Örneğin; Eskişehir’de doğan ve askere gidinceye kadar bu ilde yaşayan bir fert, 2006 

yılında askerlik hizmetini yapmak üzere Kars’a gitmiş ve 2008 yılında tekrar doğduğu il 

olan Eskişehir’e dönmüş ise fert “doğduğundan beri bu ilde yaşadı” kabul edilecektir, yani 

bu soruda “Evet” yanıtı verilecektir. Ancak, Eskişehir’de doğan ve üniversiteyi Ankara’da 

okuyup tekrar Eskişehir’e dönen bir fert için bu soruda “Hayır” yanıtı işaretlenecektir.  

Çalışma veya başka sebeplerden dolayı geçici olarak (12 aydan kısa) başka ile gidişler göç 

olarak kabul edilmemelidir. Özellikle mevsimlik çalışma nedeniyle yerleşim yerini 

değiştiren fertler göç etmiş sayılmazlar. Örneğin; inşaat işçileri, ziraat işçileri (pamuk,  
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fındık toplamaya gidenler vb.) yılın belli dönemlerinde yerleşim yerini değiştirseler bile 

göç etmiş sayılmamalıdır.   

Soru 8A- Hangi yıldan itibaren bu ilde yaşıyorsunuz? 

Bu soru, doğduğundan beri aynı ilde yaşamayanlara sorulmaktadır. Kişinin mevcut 

durumda ikamet ettiği “il”e hangi yıl geldiği öğrenilmek istenmektedir. Bu soruda il içi 

göç ve hareketlilik  dikkate alınmamakta, kişinin kaç yıldır o il sınırları içinde ikamet 

ettiği öğrenilmek istenmektedir. 

Örneğin; Erzurum’da doğan, bundan 20 yıl önce Ankara’nın Haymana ilçesine göç eden ve 

son 5 yıldır da Ankara’nın merkez ilçesi olan Yenimahalle’de yaşayan bir fert “20 yıldır” 

Ankara’da yaşıyor kabul edilecek ve bu soruda ilk olarak Ankara’nın ilçesi olan 

Haymana’ya geldiği yıl kaydedilecektir.  

Soru 8B- Hangi aydan itibaren bu ilde yaşıyorsunuz? 

Bu soru son iki yıl içinde anket yapılan ilde yaşamaya başlayan kişilere sorulacak olup, 

kişinin hangi “ay” bu ilde yaşamaya başladığı öğrenilmek istenmektedir. 

Soru 9- Bu ilden önce ikamet ettiğiniz yer Türkiye mi, yoksa yurt dışı mı? 

Doğduğundan beri aynı ilde ikamet etmeyenlerin, daha önce Türkiye’de mi, yoksa yurt 

dışında mı ikamet ettikleri öğrenilmek istenmektedir. Anket sırasında bulundukları ile 

başka bir ilden gelenler için “1-Türkiye’de”, yurt dışından gelenler için “2-Yurt dışında” 

cevabı verilmelidir.  

Soru 9A- Bu ile gelmeden önce en son hangi ilde ikamet ettiniz? 

Bu soru, bir önceki soruya “1-Türkiye’de” cevabı verenlere sorulmaktadır. Burada il içi 

göç ve hareketlilik dikkate alınmamakta, kişinin şu anda ikamet ettiği ilden önce hangi 

ilde ikamet ettiği öğrenilmek istenmektedir.  

 

Soru 9A_KOD- Daha önce ikamet edilen ilin kodu 
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Soru 9A’ya yazılan il esas alınarak 1-81 arası il kodu verilecektir. 

 

Soru 9B- Daha önce ikamet ettiğiniz bu yerleşim yeri sayacaklarımdan hangisidir?  

Soru 9A’da, şu anda yaşadığı “il”e, Türkiye içinde başka bir ilden geldiğini belirten 

fertler için sorulmaktadır. Amaç, kişinin daha önce yaşadığı yerleşim yerinin “İl merkezi” 

mi, “İlçe merkezi” mi, “Bucak veya köy” mü olduğunu belirleyebilmektir.  Büyükşehir olan 

illerin ilçe merkezlerinde ikamet edenler,  il merkezi olarak kabul edilecektir. 

Bu soru mevcut idari bölünüş dikkate alınarak cevaplandılacaktır. Örneğin, Kırıkkale ilçe 

iken, Ankara’ya göç etmiş olan bir fert için bu soruda (şu anda Kırıkkale il olduğu için) “il 

merkezi” seçeneği işaretlenecektir. 

Soru 9C- Bu ile gelmeden önce en son hangi ülkede ikamet ettiniz? 

Bu soruda, Soru 9’da “2-Yurt dışında” cevabı verenlerin daha önce hangi ülkede ikamet 

ettiği öğrenilmek istenmektedir. Bu soruda ülke adı yazılırken, bugünkü durum itibariyle 

mevcut ülke sınırları ve ülke isimleri dikkate alınacaktır.  

Soru 9C_KOD- Daha önce ikamet edilen ülkenin kodu 

Daha önce yurt dışında ikamet edenler için, Soru 9C’ye yazılan ülke adı esas alınarak 

kişinin daha önce ikamet ettiği ülkenin kodu verilecektir. 

 Soru 10- Bugüne kadar 12 ay veya daha fazla süre ile yurt dışında yaşadınız mı? 

Bu soru ile kişinin, “kısa süreli ayrılışlar hariç olmak üzere, bir seferde 12 ay ve daha 

uzun süreli Türkiye dışında yaşayıp yaşamadığı” öğrenilmek istenmektedir.  

Türkiye’de doğmuş olmakla birlikte, 12 ay ve daha uzun süre ile çeşitli sebeplerle yurt 

dışında yaşamış ve geri dönmüş olanlar için bu soruya verilecek cevap, “1” seçeneği 

olacaktır. Kişinin tatil, iş gezisi vb. amaçlarla 12 aydan daha az süreli ayrılışları varsa 

veya hiç yurt dışında yaşamamış ise “2” kodu verilecektir.  
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Soru 10A- Hangi yıl Türkiye’ye geldiniz? 

(Ülkeye kesin dönüş yapılan yıl dikkate alınacaktır.) 

Bu soru ile 12 ay ve daha fazla süreli Türkiye dışında yaşayıp Türkiye’ye dönen kişilerin 

dönüş tarihi öğrenilmek istenmektedir. Eğer kişi birden fazla defa “12 ay ve daha fazla 

süreli Türkiye dışında yaşamış ise EN SON Türkiye’ye kesin dönüş yılı esas alınacaktır.  

Örneğin; 2003 yılında Londra’da 15 ay yaşayıp Türkiye’ye dönen,  2005 yılında da 18 ay 

Brüksel’de yaşayıp 2006 yılında Türkiye’ye geri dönen bir kişi için bu soruda verilmesi 

gereken cevap  EN SON Türkiye’ye dönüş tarihi olan “2006“ yılı olmalıdır. 

Soru 10B- Türkiye’ye hangi ay geldiniz? 

Bu soru 12 ay ve daha fazla süre ile yurtdışında yaşayan ve son iki yıl içinde Türkiye’ye 

dönüş yapanlara sorulmaktadır. Son iki yıl içindeki Türkiye’ye dönüş tarihi AY olarak 

yazılacaktır. 

Soru 11- Sayın …, hanehalkı sorumlusuna yakınlık durumunuz; 

Hanehalkı ferdinin hanehalkı sorumlusuna olan yakınlığına göre uygun seçenek 

işaretlenecektir.  

Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın eğitim, çalışma gibi nedenlerle 

birarada oturan kişiler tek bir hanehalkı sayılacaktır. Akrabalık bağı olmayan bu tür 

hanelerde ev kiminse veya kira kontratı kimin üzerine yapılmış ise o kişi için “hanehalkı 

sorumlusu”, diğer fertler için “Akraba olmayanlar”  seçeneği işaretlenecektir.      

Kendi öz annesi veya babası ile değil de tekrar evlenmiş olan annesi veya babası ile aynı 

hanede yaşamakta olan bir çocuk için de hanehalkı sorumlusuna yakınlık durumunda 

“çocuğu” seçeneği işaretlenecektir. Evlat edinilmiş çocuklar için de aynı prensip 

geçerlidir. Resmi nikahı olmasa da “eşi” olarak tanıtılan fertlerin de hanehalkı 

sorumlusuna yakınlık durumu “Eşi” olarak kaydedilecektir. 

Hanehalkı ile aynı hanede yaşayan ve hanede çeşitli hizmetlerde bulunan kişiler 

(hizmetçi, bahçıvan, aşçı, çocuk bakıcısı gibi) için bu soruda “11-Evde kalan hizmetli” 

cevabı verilmelidir. 
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Soru 12A, Soru 12B ve Soru 12C; 

Bu sorular ile hanehalkında bulunan çekirdek ailelerin (anne, baba ve evlenmemiş 

çocuklardan oluşan aileler) belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu soru özellikle kalabalık 

ataerkil veya parçalanmış ailelerde anne-baba-çocuk ilişkilerinin net olarak ortaya 

konması amacıyla sorulmaktadır.  

Bu soru anketör tarafından, hanehalkı ferdinin Soru 1’de yer alan fert sıra numaraları 

dikkate alınarak, cevaplayıcının da yardımıyla doldurulacaktır.  

Soru 12A- Hanede bulunan eşinizin (hanehalkı üyesi ise) fert sıra numarasını 

belirtiniz. 

Soru 12A için, ilgili ferdin eşinin (varsa ve hanehalkı üyesi ise)  fert sıra numarası Soru 

1’deki fert sıra numaralarından yararlanılarak yazılacaktır. İlgili fert evli değilse ya da 

eşi hanehalkı ferdi değilse  bu soruda “99” kodu verilecektir. Resmi nikahı olmayan 

kişiler de ferdin eşi olarak kabul edilecektir.  

Soru 12B- Hanede bulunan kendi annenizin (hanehalkı üyesi ise) fert sıra numarasını 

belirtiniz. 

Soru 12B’de, ilgili ferdin kendi annesinin (hanehalkı üyesi ise) fert sıra numarası Soru 

1’deki fert sıra numaralarından yararlanılarak yazılacaktır. İlgili ferdin annesi aynı 

hanede yaşamıyor ise bu soruda “99” kodu verilecektir.  

Bu soruda, gerçek akrabalık ilişkileri ve aile yapısı ortaya konulmak istendiğinden, kişinin 

aynı hanede birlikte yaşamakta olduğu kayınvalidesi, “annesi” olarak  kabul edilmemeli ve 

bu soruda ilgili fert için “99” kodu verilmelidir. Ancak, kendi öz annesi ile değil de tekrar 

evlenmiş olan babası ile aynı hanede yaşamakta olan bir çocuğun da aynı hanede beraber 

yaşadığı üvey annesi, “annesi” olarak kabul edilmeli, hanede kadın ebeveyn olarak görülen 

ferdin sıra numarası verilmelidir.  Evlat edinilmiş çocuklar için de aynı prensip geçerlidir.  
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Soru 12C- Hanede bulunan kendi babanızın (hanehalkı üyesi ise) fert sıra numarasını 

belirtiniz. 

Soru 12C’de, ilgili ferdin kendi babasının (hanehalkı üyesi ise)  fert sıra numarası Soru 

1’deki fert sıra numaralarından yararlanılarak yazılacaktır. İlgili ferdin babası aynı 

hanehalkında yaşamıyor ise bu soruda “99” kodu verilecektir.  

Bu soruda, gerçek akrabalık ilişkileri ve aile yapısı ortaya konulmak istendiğinden, kişinin 

aynı hanede birlikte yaşamakta olduğu kayınpederi, “babası” olarak  kabul edilmemeli ve 

bu soruda ilgili fert için “99” kodu verilmelidir. Kendi öz babası ile değil de tekrar 

evlenmiş olan annesi ile aynı hanede yaşamakta olan bir çocuğun da aynı hanede beraber 

yaşadığı üvey babası, “babası” olarak kabul edilerek bu soruda  hanede erkek ebeveyn 

olarak görülen ferdin sıra numarası verilmelidir. Evlat edinilmiş çocuklar için de aynı 

prensip geçerlidir. 

Örneğin; hanehalkının 65 yaşında bir anne, 45 yaşında bir oğul ve 40 yaşındaki gelini, 

onların 10 yaşındaki ortak kız çocukları ve oğlunun ilk evliliğinden olan 15 yaşındaki 

oğlundan oluştuğunu varsayalım. Bu durumda Soru 12’nin seçenekleri şu şekilde 

doldurulacaktır: 

 
 

Soru 1 
(Sıra no) 

Soru 5 
(Yaş) 

Soru 11 
(Hanehalkı 
sorumlusuna 

yakınlık) 

Soru 12A  
(Eş fert  
sıra no) 

Soru 12B 
(Anne fert  
sıra no) 

Soru 12C  
(Baba fert  
sıra no) 

01 45 1 03 02 99 
02 65 6 99 99 99 
03 40 2 01 99 99 
04 15 3 99 03 01 
05 10 3 99 03 01 
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Soru 13 ile Soru 19 arası 5 ve DAHA YUKARI YAŞTAKİ FERTLERE sorulacaktır. 
 
 

12 yıllık zorunlu eğitime başlama yaşı Eylül 2012 itibariyle 5 yaş olmuştur. Okula 

başlama yaşında yapılan bu değişiklikten dolayı Hanehalkı İşgücü Anketinde 13-19 

arası sorular 5 ve daha yukarı yaştaki fertlere sorulacaktır. 

Soru 13- En son tamamladığınız eğitim seviyesi nedir?  

(2012 yılı ve öncesinde mezun olanlar için en son alınan diploma, 2013’den itibaren 

4+4+4 eğitim sistemine göre bitirilen eğitim seviyesi dikkate alınacaktır ) 

Bu soru cevaplanırken kişilerin tamamladıkları en yüksek eğitim seviyesi dikkate 

alınmalıdır. Genellikle tamamlanan son eğitim seviyesinin , en yüksek eğitim seviyesi 

olması beklenmektedir. Ancak aksi bir durumla karşılaşıldığın kişinin tamamladığı en 

yüksek eğitim seviyesi bu soruda kodlanmalıdır. Örneğin; fert “doktora” seviyesini 

tamamlamış, ancak sonrasında da “yüksekokul” seviyesini tamamlamış ise bu soruda “7-

Doktora” kodlanmalıdır ve devamında S15 ve S16 için de ferdin doktora eğitimi için 

sorular cevaplanmalıdır. 

2012 yılı ve önceki yıllarda mezun olanlar için en son aldıkları diploma esas alınacaktır. 

Örneğin; 2012 yılında ilköğretim mezunu olan kişi için “2.3. İlköğretim”, genel lise mezunu 

olan kişi için “3.1. Genel lise” kodu verilmelidir. 

2012-2013 öğretim yılı itibariyle 4+4+4 eğitim sistemine geçilmiştir. Bu sistemde üçüncü 

4 yıllık eğitim sonunda (yani lise eğitimi)  diploma verilecektir. Bu arada ilk 4 yıllık eğitimi 

bitirenler için “1. İlkokul”, ikinci 4 yıllık eğitimi bitirenler için bitirdikleri eğitime göre 

“2.1. Genel ortaokul” veya “2.2. Mesleki veya teknik ortaokul” kodları verilmelidir. Birinci 

ve ikinci 4 yıllık eğitim bitirildiğinde diploma verilmemekle birlikte bunlar eğitim seviyesi 

sayılmaktadır ve kodlama bitirilen seviye esas alınarak yapılmalıdır. 
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0. Bir okul bitirmedi: Bu seçenek aşağıdaki durumlarda işaretlenecektir; 

a. Halihazırda ilkokula devam edenler, 

b. Bir sebeple ilkokul veya ilköğretimi terketmiş olanlar, 

c. Hiç okula gitmemiş olup, okuma-yazma bilmeyenler, 

d. Hiç okula gitmemiş olup, okuma-yazma kursları, kendi gayreti veya diğer 

eğitim yolları ile okuma ve yazma öğrenmiş olanlar, 

e. Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Yetişkinler Eğitimi I. Kademe 

Başarı Belgesi” almış olanlar. 

 

1. İlkokul: Kişi, 1997 yılına kadar geçerli olan 5 yıllık temel eğitimi bitirmiş ise 

"İlkokul" kodu verilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, 

kademeli geçişten dolayı “İlkokul” diploması en son 2001 yılında verilmiştir. 1997-

98 öğretim yılından 2012-2013 öğretim yılına kadar 8 yıllık zorunlu eğitim 

uygulanmış olması nedeniyle, bu yıllar arasında temel eğitimini tamamlamış olan 

kişilere “İlkokul” mezunu kodunun verilmemesi beklenir. Ancak 2012-2013 eğitim 

yılında ilköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıfa devam edenler ortaokul öğrencisi 

sayıldıkları için bu kişilerin mezun oldukları okul için “ilkokul” kodu verme 

zorunluğu doğmuştur. Bu nedenle, 2012-2013 eğitim yılında ; ortaokul 1. sınıfa 

(ilköğretim 5. sınıf) devam edenler için 2012 yılında ilkokul mezunu, ortaokul 2. 

sınıfa (ilköğretim 6. sınıf) devam edenler için 2011 yılında ilkokul mezunu, ortaokul 

3. sınıfa (ilköğretim 7. sınıf) devam edenler için 2010 yılında ilkokul mezunu, 

ortaokul 4. sınıfa (ilköğretim 8. sınıf) devam edenler için 2009 yılında ilkokul 

mezunu kodu verilmesi gerekmektedir. Bu durumda 2001-2009 yılları arasında 

mezun olanlar için “ilkokul” kodunun verilmesini beklemiyoruz.  

 Halk Eğitim Merkezi’nin II. Kademe programını tamamlayan ve “Yetişkinler 

Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi” alanlar ilkokul mezunu sayılacaklardır. Çok eski 

yıllarda geçerli olan 3 yıllık ilkokulu bitirmiş kişiler de ilkokul mezunu kabul 

edilecektir. 

4+4+4 eğitim sistemine göre birinci 4 yıllık eğitim seviyesini bitirenler “ilkokul” 

seviyesini bitirmiş sayılacaklardır.  
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2.1. Genel ortaokul: 2001 yılından önce mevcut olan bu eğitim seviyesini bitirenler 

için verilmesi gereken seçenektir. 2012-2013 eğitim yılından itibaren geçerli olan 

yeni sistemde 2013 yılı Haziran ayından itibaren eski ilköğretim 8. sınıfı 

bitirenler için bu cevap verilmelidir. Bu durumda 2001 ve 2013 yılı arasındaki 

mezuniyetlerde “Genel ortaokul” kodunun verilmesi beklenmemektedir. 

2.2. Mesleki veya teknik ortaokul: 2001 yılından önce mevcut olan bu eğitim 

seviyesini bitirenler için verilmesi gereken seçenektir. 2012-2013 eğitim yılından 

itibaren geçerli olan yeni sistemde mesleki ortaokulda sadece “imam-hatip” 

mevcut olup bu bölümde ilk mezunu 2016 yılı Haziran ayında verecektir. Bu 

durumda 2001 ve 2016 yılı arasında ki mezunuyetlerde “Mesleki veya teknik 

ortaokul” kodunun verilmesini beklemiyoruz. 

2.3 İlköğretim: Kişi 8 yıllık temel eğitimini tamamlamış ise "İlköğretim" kodu 

verilecektir. Burada eski ilkokul mezunları için yanlışlıkla ilköğretim seçeneğinin 

işaretlenmemesine özellikle dikkat edilmelidir.  

4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte ilköğretim kaldırılmış ve en son 2012 yılında 

mezun vermiştir. 2012 yılında 8. sınıfı bitirenler de “ilköğretim” mezunu 

sayılacaklardır. 2013 yılından itibaren ikinci 4 yıllık eğitim seviyesini bitirenler 

“Genel ortaokul” mezunu sayılacaklardır. İlköğretim mezunları için Soru 16’da yıl 

bilgisine 1998-2012 arasında bir değer girilmesi beklenmektedir.  

3.1. Genel lise: Meslek liseleri haricindeki 3 (eskiden) veya 4 yıllık lise eğitimini 

bitirmiş kişiler için "Genel lise" kodu verilecektir. Normal lise, süper lise, fen 

lisesi, akşam lisesi ve çok programlı liselerin genel bölümlerinden diploma alanlar 

için de bu seçenek işaretlenecektir. Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen 

Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri de “Genel lise” olarak kodlanmalıdır. 

3.2. Mesleki veya teknik lise: Meslek eğitimine yönelik lise eğitimini bitirmiş kişiler 

için "Mesleki veya teknik lise" seçeneği işaretlenecektir. İmam Hatip Lisesini 

bitirmiş kişiler için de bu seçenek işaretlenecektir. 
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4. 2 veya 3 yıllık yüksekokul: Ön lisans düzeyinde eğitim veren 2-3 yıllık meslek 

yüksekokulunu bitirenler için bu seçenek işaretlenecektir.  

5. 4 yıllık yüksekokul veya fakülte: Lisans düzeyinde eğitim veren 4 yıllık  fakülteyi 

bitirenler için bu seçenek işaretlenecektir. 4 yıllık yükseokula örnek olarak 

hemşirelik yüksekokulu ile beden eğitimi ve spor yüksekokullarını verebiliriz.  

6. Yüksek lisans (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil): Yükseköğretimde, lisans 

seviyesinden sonra devam edilebilen yüksek lisans (master) düzeyinden diploma 

alanlar için bu seçenek işaretlenecektir. Ayrıca, hazırlık sınıfı hariç 5 ve daha 

uzun süreli fakülte mezunları (tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık 

fakültesi vb. hazırlık sınıfı hariç 5-6 yıllık fakülte mezunları ) da“Yüksek lisans” 

mezunu sayılacaklardır. 

7. Doktora: Yükseköğretimde yüksek lisans (master) düzeyinden sonra devam 

edilebilen doktora seviyesinden diploma alanlar için de bu seçenek 

işaretlenecektir. Tıp ve dişçilikte (TUS, DUS) uzmanlığını alanlar için bu seçenek 

işaretlenmelidir. Ayrıca Sanatta Yeterlilik programını bitirenler de “doktora” 

mezunu sayılacaklardır. 

   

Bu soruda, kişilerin 2002-2008 (bu yıllar dahil) yılları arasında mezun olanların ilkokul 

veya ortaokul mezunu, 1998 yılından önce 2012 yılından sonra ise ilköğretim mezunu 

olamayacakları, anketörler tarafından bilinmeli, cevaplayıcının farklı yanıt verdiği 

durumlarda, anketörler gerekli açıklamaları yaparak cevap veren fertleri 

yönlendirmelidirler.  

Hanehalkı İşgücü Anketinde, beyan esas olmakla birlikte, bu konu yasal bir uygulamayla 

doğrudan ilişkili olduğundan, kişilerin yeterli bilgiye sahip olmamaları nedeniyle (özellikle 

başka fertten alınan yanıtlarda) verdikleri yanlış beyan olduğu gibi kabul edilemez.  
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Soru 14- Okuma, yazma biliyor musunuz? 

Bir ferdin okur-yazarlık durumunun tespitinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

- Türk alfabesi ile okuma-yazma bilenler okur-yazar sayılırlar, 

- Yabancı uyruklu olanlar, kendi dilleri ile okuma-yazma biliyorlarsa okur-yazar 

sayılırlar, 

- Türk alfabesi ile okuma bilen, fakat yazma bilmeyenler okur-yazar 

sayılmazlar, 

- Eski Türk alfabesi ile okuma yazma bilenler okur-yazar sayılmazlar. 

Okuma ve yazma bilmek için bir okul bitirmek şart değildir. Kişi okuma-yazma kursları, 

kendi gayreti veya diğer eğitim yolları ile de okuma ve yazma öğrenmiş olabilir. 

 

Soru 15- En son bitirdiğiniz okulun hangi bölümünden mezun oldunuz? 

Bu soru, 13. soruda “Mesleki veya teknik lise, 2 veya 3 yıllık yüksekokul, 4 yıllık 

yüksekokul veya fakülte, yüksek lisans veya doktora” mezunu olanlara sorulacaktır. Amaç 

kişinin almış olduğu mesleki eğitimin konusunu tespit edebilmektir. Kişilerin almış olduğu 

eğitimin konusu açık uçlu olarak yazılacak ve Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 

1999’a göre kodlanacaktır. Bu yüzden, yazılan ifadelerin  kod vermeye imkan tanıyacak 

şekilde, açık ve net olmasına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Buraya bitirilen okulun değil, bölümün adı yazılmalı ve kodlama buna göre yapılmalıdır. 

Örneğin; Sağlık Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi mezunları için 

mezun olunan bölüm mutlaka sorgulanmalıdır. Bu isimler okulun genel adı olup çeşitli 

bölümleri bulunmaktadır. Örneğin, Sağlık Meslek Lisesi nde hemşirelik, acil tıp 

teknisyenliği, sağlık memurluğu, Kız Meslek Lisesi nde çocuk gelişimi ve eğitimi, giyim 

üretim teknolojileri, Ticaret Meslek Lisesi nde muhasebe finansman, büro yönetimi gibi. 

Mezun olunan bölüm esas alınarak, Soru 15’e mezun olunan bölüm adı yazılmalı ve Soru 

15_kod buna göre kodlanmalıdır.  
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1992 yılından sonra Öğretmen Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liseleri genel lise 

kapsamına alınmıştır. Bu tarihten önce mezunlar sınıf öğretmeni olarak atanabildikleri 

için meslek lisesi kapsamında olup FOET koduna “144-sınıf öğretmenliği” kodu 

verilmelidir. Ancak 1992 yılından sonra mezun olanlara Soru 13’de “genel lise” kodu 

verilmelidir. Polis koleji ve askeri liseler “genel lise” kapsamında olduğu için, bu okullara  

devam edenler “genel lise”ye devam ediyor, bu okulları bitirenler  “genel lise” mezunu 

olarak kodlanmalıdır. Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar 

ve Spor Liseleri de “Genel lise” olarak kodlanmalıdır. 

Olgunlaşma Enstitüleri örgün eğitim kapsamında olmadığı için herhangi bir eğitim 

seviyesinde gösterilmemelidir.  

Soru 15_KOD- En son bitirilen okulun bölüm kodu (FOET-99) 

Soru 15’e yazılan açıklama doğrultusunda FOET-99 eğitim alanı sınıflamasından uygun 

kod verilecektir. 

Soru 16- Bu okulu/eğitim seviyesini hangi yıl bitirdiniz? 

Bu soruda kişinin Soru 13’te en son bitirdiğini beyan ettiği okuldan mezun olduğu yıl 

yazılacaktır. Özellikle yaşlılarda, kişinin mezun olduğu yılı hatırlamaması durumunda, 

mezun olunan yıl; kişinin yaşı, okula başladığı sene ve okuduğu süre dikkate alınarak 

hesaplanacaktır. 

Soru 17- … haftası (referans haftası) ile biten SON 4 HAFTA içinde bir örgün 

eğitim kurumuna devam ettiniz mi? 

(Açıköğretim dahil) 

Kişinin referans haftası ile biten SON 4 HAFTA (referans haftası+önceki 3 hafta) 

içinde bir örgün eğitim kurumuna devam edip etmediği sorulmaktadır. Örgün eğitim, okul 

veya okul niteliği taşıyan yerlerde verilen eğitimdir. Başka bir ifadeyle, Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve liseler ile Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı 

yüksekokul ve fakültelerde verilen eğitimdir. Açık ilkokul, ortaokul, açık lise ve açık 

öğretim fakülteleri de örgün eğitim kapsamındadır.  Herhangi bir örgün eğitim kurumuna 

devam eden fertler için “1” kodu işaretlenmelidir.  
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Fert, referans haftası ile biten son 4 haftanın (referans haftası+önceki 3 hafta) 1 

haftasında bile okula devam etmiş ise Soru 17’de “1-Evet” cevabı verilmelidir. Soru 17’de 

“3-Evet, fakat tatildeydi” cevabı için ferdin bu 4 haftanın tamamında okula devam 

etmemesi gerekmektedir. Herhangi bir öğretim kurumunun ara sınıfında olan ve okullar 

açılınca bir üst sınıfa devam edecek fertler, yaz tatilinde son 4 haftanın tamamında 

okula devam etmemiş iseler “Evet, fakat tatildeydi” seçeneği işaretlenmelidir. 4+4+4 

eğitim sistemine göre lise eğitimi bitimine kadar bu soru “Evet, fakat tatildeydi” cevabı 

almalıdır.  

“Evet, fakat tatildeydi” seçeneği işaretlenenler için devam edilen okul ve sınıf 

bilgisine tatilden önce devam edilen okul ve sınıf bilgileri yazılmalıdır.  

İlkokul 1. sınıfa kayıt yaptırmış ancak, henüz okula başlamamış olan fertler için “hayır” 

cevabı verilmelidir. Lise eğitimini (genel, mesleki veya teknik lise) tamamlamış ve henüz 

bir üst öğretim kurumuna devam edip etmeyeceği belli olmayan 15 ve daha yukarı yaştaki 

fertler için “Hayır” seçeneği işaretlenmelidir. Örneğin; lise öğrenimini tamamlamış, 

üniversite sınavına girmiş ve sınav sonucunu beklemekte olan bir fert için bu soruda 

“Hayır” cevabı verilecektir. Çünkü ferdin üniversiteye devam edip etmeyeceği belirsizdir. 

Ancak ilkokulu bitirmiş ve ortaokula devam edeceği kesin olan (4+4+4 zorunlu eğitimde 

kayıtlar otomatik olarak yapılmaktadır) kişiler için “Evet, fakat tatildeydi” seçeneği 

işaretlenmelidir.  

Herhangi bir eğitim seviyesini tamamlamış ve bir üst eğitim seviyesine devam etmeyip 

ara veren kişiler bir üst eğitim seviyesine kayıt yaptırmış olsalar dahi Soru 17 de “Hayır” 

cevabı verilmelidir. Örneğin, genel liseyi 2010 yılında bitirdiği belirtilen fert referans 

haftasında üniversiteye kayıt yaptırmış olsa dahi Soru 17 “Hayır” kodlanmalıdır. Aynı 

şekilde, 1999 yılında ilköğretimden mezun olan ve referans haftasında açık liseye kayıt 

yaptıran fert için Soru 17 “Hayır” kodlanmalıdır.  

Bu soruda “Hayır” cevabı veren 15 ve daha yukarı yaştaki fertler için Soru 20’ye 

geçilecektir. Bu soruya “Hayır” cevabı veren 15 yaşından küçük fertler için anket sona 

ermektedir.  
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  Soru 18- Hangi okula/eğitim seviyesine devam ettiniz? 

(Açıköğretimde okuyanlar, devam ettikleri seviyede değerlendirilecektir.) 

Bu soru 17. soruda son 4 hafta içinde bir örgün eğitim  kurumuna devam ettiğini belirten 

veya aslında bir okula devam edip son 4 hafta içinde tatilde olduğunu belirten fertlerin, 

hangi okula devam ettiğinin belirlenmesi amacıyla sorulmaktadır. 

Soru 17’de “Evet, fakat tatildeydi” seçeneği işaretlenenler için devam edilen okul ve 

sınıf bilgisine tatilden önce devam edilen okul ve sınıf bilgileri yazılmalıdır.  

Örneğin; son 4 haftanın tamamı (referans haftası ve önceki 3 hafta) tatil dönemine 

rastlayan fert tatilden önce ilkokul 3. Sınıfa devam etmiş ise Soru 17’de “Evet, fakat 

tatildeydi”, Soru 18’de “ilkokul”, Soru 19’da “3.sınıf” kodlanmalıdır.  

Anket yılında herhangi bir eğitim seviyesini bitirip bir üst eğitim seviyesine devam 

edecekler için Soru 13’de bitirilen eğitim seviyesi, Soru 17’de “Evet, fakat tatildeydi”, 

Soru 18 ve 19 da tatilden önce devam edilen okul ve sınıf bilgileri girilmelidir.  

Örneğin; 2014 yılı Haziran ayında ilkokulu bitiren fert ile tatil döneminde anket 

yapıldığında Soru 13 “ilkokul”, Soru 17 “evet, fakat tatildeydi”, Soru 18 “ilkokul”, Soru 19 

“4.sınıf” işaretlenmelidir. Soru 16’da 2014 yılı yazılan tüm eğitim seviyeleri için Soru 18 

ve 19 da tatilden önce devam edilen okul ve sınıf bilgileri yazılmalıdır. 

Açıköğretimde okuyanlar devam ettikleri seviyede değerlendirilmelidir. Kişi aynı anda 

hem örgün eğitim hem de açıköğretime devam ediyor ise devam edilen örgün eğitim esas 

alınmalı ve kodlama buna göre yapılmalıdır. Örneğin; fert örgün eğitimde 2 yıllık ön lisans 

eğitimine devam ediyor, aynı zamanda 4 yıllık açıköğretim okuyor ise bu soruda “ 2 veya 3 

yıllık yüksekokul” cevabı verilmelidir. 

Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yapılan ön lisans, lisans 

ve yüksek lisans eğitimi yapanlar için devam ettikleri eğitime göre uygun seçenek 

işaretlenmelidir. 

1. İlkokul: Kişi, 4 yıl olan temel eğitimin 1.seviyesine devam ediyorsa bu kod       

verilecektir. Bu soruda, “İlkokul” seçeneğinin işaretlenebilmesi için, Soru 13’te 

“Bir okul bitirmedi” cevabının verilmiş olması gerekir. 
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2.1. Genel ortaokul: 12 yıllık zorunlu eğitimin ikinci seviyesidir. 2011-2012 eğitim 

öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin 

2012-2013 eğitim öğretim yılında ortaokul 1. sınıfa kayıtları e-okul sistemi 

üzerinden otomatik yapılmıştır. İlk 4 yılı bitirip ikinci seviye olan genel ortaokula 

devam eden fertler için bu seçenek işaretlenmeli ve Soru 19’da devam edilen sınıfa 

1-4 arası değer girilmelidir. 

2.2. Mesleki veya teknik ortaokul: 12 yıllık zorunlu eğitimde ortaokul genel ve 

mesleki veya teknik ortaokul olmak üzere 2 kısıma ayrılmıştır. 2012-2013 eğitim 

öğretim yılından itibaren mesleki veya teknik ortaokul için “imam-hatip” bölümü 

açılmıştır. Soru 18’de “2.2. Mesleki veya teknik ortaokul” kodu alanlar için Soru 

19’da 2012-2013 eğitim yılı için sadece 1. sınıf yazılması gerekir. 2., 3. ve 4. sınıf 

devam eden yıllarda verilmesi gerek koddur. 

3.1. Genel lise: Kişi meslek liseleri haricindeki 4 yıllık lise eğitimine devam ediyorsa 

bu kod verilecektir.  

3.2. Mesleki veya teknik lise: Kişi meslek eğitimine yönelik lise eğitimine devam 

ediyorsa bu kod verilecektir. İmam Hatip Lisesine devam eden kişi için de bu 

seçenek işaretlenecektir.  

4. 2 veya 3 yıllık yüksekokul: Ön lisans düzeyinde eğitim veren 2-3 yıllık meslek 

yüksekokuluna devam edenler için bu seçenek işaretlenecektir.  

5. 4 yıllık yüksekokul veya fakülte: 4 yıllık yüksekokul veya lisans düzeyinde eğitim 

veren 4 yıllık  fakülteye devam edenler için bu seçenek işaretlenecektir. 4 yıllık 

yükseokula örnek olarak hemşirelik yüksekokulu ile beden eğitimi ve spor 

yüksekokullarını verebiliriz. 

6.1. 5 veya 6 yıllık fakülte: Lisans düzeyinde eğitim veren tıp fakültesi, diş 

hekimliği fakültesi, eczacılık, veterinerlik ve bazı mühendislik fakülteleri gibi 

hazırlık sınıfı hariç 5-6 yıllık fakültelere devam edenler için bu seçenek 

işaretlenecektir. 
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6.2. Yüksek lisans: Kişi lisans eğitimini tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimine 

devam ediyorsa bu kod verilecektir. Bu soruda “Yüksek Lisans” seçeneğinin 

işaretlenebilmesi için, Soru 13’te “Yüksekokul veya fakülte” cevabının verilmiş 

olması gerekir. 

7. Doktora: Kişi doktora eğitimine devam ediyorsa bu kod verilecektir.  Tıp ve diş 

hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlilik programlarına devam edenler için bu 

seçenek işaretlenmelidir.  

Soru 19- Bu okulun hangi sınıfına devam ettiniz? 

Bu soruda, kişinin devam ettiği okulun, hangi sınıfında olduğu öğrenilmek istenmektedir. 

Örneğin; Soru 18’de “Genel ortaokul”a devam ettiği belirtilen bir fert, birinci sınıftaysa, 

bu soruda devam edilen sınıf için “1” yazılacaktır. Fert, Soru 18’de “Mesleki veya teknik 

lise”nin 2. sınıfına devam ettiğini belirtmişse, bu soruda “2” kodu verilmesi 

gerekmektedir. Referans haftasının yaz tatillerine rastladığı dönemlerde, fert aynı 

okulda bir üst sınıfa geçmiş olsa dahi tatilden önce devam edilen sınıf bilgisi yazılmalıdır.  

Örneğin; genel ortaokul 1. sınıftan 2. sınıfa geçen bir fert ile tatil döneminde anket 

yapıldığında fert tatilden önce 1. sınıfa devam ettiği için bu soruya “1. sınıf” yazılmalıdır. 

Okul dönemi başladığı zaman yani Soru 17’ye  “evet” cevabı verildiğinde devam edilen 

sınıf kayıt edilmelidir.  

Soru 18’de doktora yaptığını belirten bir fert, doktora programının ilk yılındaysa, bu 

soruda devam edilen sınıf için “1” yazılması gerekmektedir.  Yüksek lisans  ve doktora 

programına devam eden fertler için sınıf sorusu, yıl esas alınarak cevaplandırılmalıdır.  

Tüm okulların hazırlık sınıfları için bu soruda “9-Hazırlık sınıfı” kodu verilmelidir. Mevcut 

durumda, ilkokul ve ortaokulda hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.   
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Bundan sonraki sorular 15 ve DAHA YUKARI YAŞTAKİ FERTLERE sorulacaktır. 

Ancak, 20. Soru sadece 15-25 yaş grubundaki fertlere sorulmaktadır. 

 

Soru 20- … haftası (referans haftası) ile biten SON 4 HAFTA içinde Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir çıraklık eğitimine katıldınız mı?  

Bu soru, sadece 15-25 yaş grubundaki fertlere sorulmaktadır. 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda çıraklık şartları şu şekilde sıralanmıştır: 

a) 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak.  

b) En az ilköğretim mezunları ile 1996-1997 öğretim yılı ve daha önceki yıllarda 

ilkokullardan mezun olanlar (5. Sınıfı bitirenler) veya ortaokullardan ayrılan 

öğrenciler.  

c) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun 

olmak. Bu maddeye göre sayılan şartlara uyan kişilerin çırak olması uygun 

görülmüştür. 

Çıraklık eğitimine devam edebilmek için, kişinin bir işyerinde çalışıyor olması ve patronuyla 

sözleşme yapması şartı aranmaktadır. Dolayısıyla, bu soruda “Evet” yanıtı veren kişilerin, 

istisnai durumlar (örneğin; işveren bir yakını ise, bu fert işveren ile yaptığı anlaşma 

çerçevesinde o işyerinde fiilen çalışmadığı halde çıraklık eğitimine devam ediyor olabilir) 

söz konusu olmadığı takdirde çalışıyor olması gerekmektedir.   
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Soru 21- … haftası (referans haftası) ile biten SON 4 HAFTA içinde herhangi bir 

özel ders aldınız mı veya örgün eğitim dışında bir eğitim programına veya kursa 

katıldınız mı?  

(Yabancı dil kursu, bilgisayar kursu, biçki-dikiş kursu, ÖSS, KPSS, AÖF kursu, 

sürücü kursu, dershane, seminer vb.) 

Bu soruda 4 haftalık dönemin seçilmiş olmasının sebebi, hatırlamadan kaynaklanan 

hataların engellenebilmesidir. Bu soru, kişinin mevcut ya da gelecekteki olası işiyle ilgili 

olsun veya olmasın, referans haftası ile biten son 4 hafta içinde alınan örgün eğitim 

dışındaki tüm eğitim veya öğrenimleri kapsamaktadır.  

Bu soruda, kişinin iş bulmak ya da mevcut işinde kendini geliştirmek amacıyla devam 

ettiği her tür kurs, seminer, konferans, şirket (hizmet) içi eğitim, işbaşı eğitimi ve diğer 

eğitim programlarının yanısıra, tamamen kişinin kendi ilgi alanına, kişisel gelişimine ya da 

hobilerine yönelik olarak devam ettiği eğitim programları da kapsanmaktadır.  

Bu soruda eğitime ne amaçla devam edildiği önemli değildir. Örneğin; kişi yabancı dil 

kursuna iş bulabilmek veya mevcut işindeki pozisyonunu iyileştirmek amacıyla devam 

edebileceği gibi, çalışmayan veya çalışmayı düşünmeyen bir fert sadece kendi kişisel 

gelişimi için yabancı dil kursuna devam ediyor olabilir. Aynı şekilde, kişi sürücü kursuna, 

iş bulmasını kolaylaştıracağı düşüncesiyle ya da işvereninin isteği üzerine devam 

edebileceği gibi sadece ehliyet sahibi olmak amacıyla da devam edebilir.  

Soruda üniversite sınavlarına hazırlık amaçlı devam edilen dershaneler ve örgün eğitime 

devam eden öğrencilerin okuldaki derslerine destek sağlamak amacıyla devam ettikleri 

kurslar veya almış oldukları özel dersler de kapsanmaktadır. 

Soru 21’de hanehalkı fertlerinin tamamen hobi amaçlı olarak devam ettikleri kursların  

da (fotoğrafçılık, resim, kumaş boyama vb.) kapsandığı, anketörler tarafından hanelere 

hatırlatılmalıdır.  
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Eğer kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde birden fazla eğitim programına 

katılmış ise, sonraki soruların cevaplandırılmasında mevcut veya gelecekteki olası işiyle 

en fazla ilgili olan kurs dikkate alınmalıdır. Kişi hangi eğitimin iş ile en fazla ilgili olduğuna 

karar veremiyorsa, saat olarak en uzun süreli kurs dikkate alınmalıdır. 

Bu soruya “Hayır” cevabı verenler için Soru 23’e geçilerek medeni durum bilgisi 

alınacaktır. 

Soru 22-… haftası (referans haftası) ile biten SON 4 HAFTA içinde aldığınız tüm 

eğitimlerin toplam süresi kaç saatti?  

Bu soruda, kişinin son 4 hafta içinde örgün eğitim dışında katılmış olduğu özel ders ve 

tüm diğer eğitim programlarında veya kurslarda geçirmiş olduğu toplam süre öğrenilmek 

istenmektedir. Örneğin; geçen 4 hafta boyunca, haftanın 5 günü, günde 2 saat süren bir 

eğitim programına katılmış olan bir fert için eğitimin toplam süresi haftada 10 saatten, 4 

haftada 40 saattir. Devam edilen kurslar ile ilgili olarak evde çalışmakla ve ev ödevlerini 

yapmakla geçirilen zaman bu süreye dahil edilmemelidir.   

Soru 23- Medeni durumunuz nedir? 

Medeni durum tespitinde hukuki durum esas olmakla birlikte, kimi zaman bunu sorgulama 

ihtimalinin olmaması nedeniyle, uygulamada kişilerin beyanı geçerli olmaktadır. Örneğin; 

nikahsız karı-koca hayatı yaşayanlar veya dini nikah (imam nikahı) ile evlenmiş olanlar 

kendilerini evli olarak beyan ediyorlarsa "Evli" kabul edileceklerdir. Evli olup, henüz 

resmi olarak boşanmamış olanlar için hukuken “Evli” seçeneğinin işaretlenmesi 

gerekmektedir, bununla beraber boşanma kararı almış ve ayrı yaşayan kişilerin 

kendilerini boşanmış olarak kabul ve beyan etmeleri de mümkündür. Ancak, kişi açıklıkla 

“boşanmadım, ancak ayrı yaşıyorum” şeklinde bir cevap veriyor ise, medeni durumu “evli” 

olarak işaretlenmelidir.  
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FORM 2 

BÖLÜM III- İSTİHDAM DURUMU 

Soru 24- a) Bu fert için sorulara kim cevap verecek? 

Anket sırasında hanehalkı fertlerinin bilgilerini kendilerinden almak esastır. Bu nedenle, 

görüşme esnasında hanede bulunan tüm fertlerle ayrı ayrı görüşülmeli, en doğru bilginin, 

her koşulda ferdin kendisinden alınabileceği unutulmamalıdır. Ancak ilgili fertle bir 

iletişim sorunu yaşandığında bu ferdin bilgileri, hanede bulunan bir başka fertten, 

gerektiğinde o ferdin kendisine sorulmak suretiyle alınabilir. 

Burada fert bilgileri kendisinden alınıyor ise “1-Ferdin kendisi” cevabı verilmelidir. Eğer 

ferdin bilgileri hanedeki başka bir kişiden alınıyor ise “2-Hanedeki başka bir fert (18 ve 

daha yukarı yaşta)” cevabı işaretlenmelidir.  

Anket sırasında hanede bulunmayan fert ile daha sonra telefon ile görüşülerek bilgileri 

kontrol edilmiş, düzeltilmiş ise bu soru “1-Ferdin kendisi” olarak düzeltilmelidir. 

Soru 24- b) Bu fert için sorulara cevap verecek kişinin fert sıra numarası, 

Eğer fert ile ilgili sorulara hanede başka bir fert cevap verecek ise o ferdin Soru 1’deki 

fert sıra numarası yazılmalıdır. 

Başka bir fert yerine cevap verecek olan fert; 18 yaşında veya daha büyük, ailenin 

durumunu bilen, sorulara cevap verebilecek nitelikte bir hanehalkı ferdi olabilir. Bir 

başka fertten bilgi alınması durumunda, bu soruya hangi hanehalkı üyesi anketi 

cevaplandırdıysa o ferdin sıra numarası yazılacaktır. 
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Soru 25- … tarihleri arasında (referans haftası içinde) (nakdi veya ayni) gelir elde 

etmek amacıyla fiilen bir işte çalıştınız mı?  

(Ücretli, maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak, 

kişinin TÜM İŞLERİ dikkate alınarak cevaplandırılacaktır. Kendi geçimine yönelik 

çiftçiler dahildir.) 

Bu soru, “Bölüm 2-Tanım ve Kavramlar” bölümünde Sayfa 15’de açıklanan istihdam 

tanımının “işbaşında olanlar” alt başlığındaki açıklamalar doğrultusunda 

cevaplandırılacaktır. Bu soru cevaplandırılırken eğer ferdin birden fazla işi varsa tüm 

işleri dikkate alınarak, referans haftasında herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı 

sorgulanacaktır. 

Hanehalkı ferdinin referans haftası içinde ayni (mal) ya da nakdi (para) gelir elde etmek 

amacıyla fiilen herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı sorulmaktadır. Kişi referans haftası 

içinde maaşlı, ücretli, yevmiyeli, işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak 

çalışmış olabilir.  

Uygulama prensipleri; 

o Bir iş ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacıyla belirli bir menfaat (ayni 

ya da nakdi gelir, sosyal güvence (işveren tarafından yatırılan SGK primi), yol 

parası, cep harçlığı, bahşiş vb.) karşılığında çalışanlar (Örneğin; çıraklar, stajyer 

öğrenciler) için de bu soruda "Evet" yanıtı verilmelidir. Bütün bir hafta boyunca 

eğitimde olan ücretli fertler için aşağıdaki koşuldan bir tanesi geçerliyse;  

 - Eğitim doğrudan işle ilgiliyse (işin gerektirdiği bir eğitim ise) veya 

 - Eğitime katılım işveren tarafından sağlanmış/karşılanmış/onaylanmış ise 

      bu soruda “Evet” yanıtı verilmelidir.     Bunun dışında kalan eğitimler nedeniyle 

kişi bütün hafta boyunca hiç çalışmadıysa,     Soru 26’da “2”, ancak Soru 27’de “1” 

kodu işaretlenecektir. 
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o Belli bir nakdi ya da ayni gelir karşılığında site yöneticiliği yapan kişiler, 

istihdamda gösterilecektir. Bu kişilerin başka bir işleri olması durumunda, 

yöneticiliği “diğer iş” olarak alınacaktır. Apartman yöneticileri ise bir menfaat 

elde ediliyor olsalar bile bu faaliyetlerinden ötürü istihdamda gösterilmeyecektir. 

o Kişi tarımsal faaliyetini2 sadece kendi tüketimine yönelik olarak gerçekleştiriyor 

olsa dahi, bu üretimi, toplam gıda harcaması içinde %51 ve daha fazla bir paya 

sahipse, bu kişi (ve varsa hanede bu işle uğraşan ücretsiz aile işçileri) istihdamda 

yer alacaktır. Ancak hanenin geçimine etki etmeyecek bir üretim sözkonusu ise, 

örneğin; kişi evinin önündeki bahçede domates vb. üretiyor veya sahip olduğu 1-2 

tavuktan yumurta elde ediyor ise, ilgili fert bu faaliyetinden dolayı istihdamda 

yer almayacaktır. Hanehalkı İşgücü Anketinde kişinin yalnızca nakdi geliri 

sorgulandığı için, hanede tüketilen bu gelirin nakdi değerini belirtmek mümkün 

olmadığından bu durum not düşülmelidir.     

o Piyasaya yönelik amaçla üretim yapmaya karar veren, ancak çeşitli nedenlerle 

(kuraklık vb.) yeterli mahsul alamadığı için, ürünü sadece kendi tüketiminde 

kullanmak durumunda kalanlar ise; her şekilde istihdamda sayılacaktır. Ayrıca, 

ürününü satmayıp takas edenler de, piyasaya yönelik satış yapmış kabul edilecek 

ve istihdamda sayılacaklardır. 

o Herhangi bir gelir elde etmeksizin, gönüllü olarak çeşitli yardım faaliyetlerinde 

bulunan kişiler istihdamda gösterilmeyecektir. Örneğin; gönüllü olarak ve herhangi 

bir ücret almadan kimsesiz çocuklara yardım faaliyetlerinde çalışan bir kişi 

istihdamda değildir. Kursiyerler devam ettikleri kurstan dolayı istihdamda 

gösterilmemelidir. Özellikle İŞKUR tarafından açılan kursa devam edenler, kursa 

katıldıkları gün için ücret alsalar dahi istihdamda gösterilmeleri gibi bir durum 

söz konusu değildir. 

o  

                                          
2 Doğadan toplanan ürünler de (odun, mantar, doğal bitkiler vb.) tarımsal üretim olarak kabul edilmelidir. 



56 
 

                                        TÜİK, 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi El Kitabı 
 

o Hanehalkı üyesi olmamakla birlikte, akrabalık bağı söz konusu olan bir ferde ait 

işyerinde ücretsiz olarak çalışan fert, istihdamda kabul edilecek ve ücretsiz aile 

işçisi olarak kayıtlanacaktır. Bu durumda, hanehalkında kendi hesabına veya 

işveren olarak çalışan bir fert olmasa bile ücretsiz aile işçisi olarak çalışan bir 

fert olabilir. Bu daha önceki tanım ve uygulamaların bu noktada değiştiği anlamına 

gelmektedir. Örneğin; Hanede yaşayan kız çocuğu evlenerek eşiyle birlikte başka 

bir hanehalkı oluşturur ve kendi ailesinin bakkal dükkanında onlara yardım etmeye 

devam eder ise bu kişi ücretsiz aile işçisi olarak değerlendirilmelidir. 

o Ücretli veya yevmiyeli olarak çalışan aile fertlerine yardımcı olan diğer aile 

fertleri istihdamda gösterilmeyecek, bu kişilerin sürdürmekte oldukları bu tür 

faaliyetler “gönüllü  yardım” olarak değerlendirilecektir. Bu duruma en iyi örnek, 

kapıcılık yapan bir aile ferdine yardımcı olan diğer hanehalkı fertlerinin 

durumudur. Bu gibi durumlarda, sadece apartman yönetimi ile yazılı veya sözlü iş 

sözleşmesi olan aile ferdi “kapıcı” olarak istihdamda gösterilecek, bu ferde 

yardımcı olmak amacıyla işin belli bir bölümünü üstlenmiş olan diğer aile fertleri 

bu faaliyetlerinden ötürü istihdamda gösterilmeyecektir. 

o Satmak veya kiraya vermek üzere bir konut inşa etmekte olan kişiler istihdamda 

kabul edilecektir. Ancak kendi ailesinin oturacağı konutu inşa eden kişiler 

istihdamda değildir.  

o Huzur hakkı veya katıldığı toplantı başına ücret alan belediye meclis üyeleri ve 

diğer başka yönetim kurulu üyeleri bu faaliyetlerinden dolayı istihdamda 

gösterilmeyecektir. Bu fertlerin referans haftasında başında bulundukları başka 

bir işi var ise, bu işinden dolayı istihdamda olacaklardır.  

o İl daimi encümen üyesi olan fert ise bu faaliyetinden dolayı istihdamda kabul 

edilecektir. İl daimi encümen üyesi olan ferdin genel olarak başka işi var ise bu işi 

esas iş, il daimi encümen üyeliği ise ek iş olarak kabul edilecektir. Ancak başka bir 

işi yok ise il daimi encümen üyeliği esas iş olarak kayıtlanmalıdır. İl daimi encümen 

üyelerine de belli kriterlere göre aylık brüt ücret verilmektedir. 
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o İŞKUR tarafından yürütülmekte olan Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP), 

toplum yararına bir iş ya da hizmetin geçici olarak yürütüldüğü bir istihdam-

eğitim modelidir. TYÇP, kapsama alınan kişilerin kendi istekleriyle toplum yararına 

bir işte geçici olarak istihdamlarını, asgari ücret ödenmesini ve sosyal sigorta 

primlerinin karşılanmasını öngörmektedir. TYÇP kapsamında istihdam edilen kişiler 

ile görüşme yapıldığında işyeri bilgileri ferdin çalıştığı yer esas alınarak 

yapılmalıdır. Örneğin; ilkokulda “temizlik görevlisi” olarak istihdam edilen fert için 

işyeri bilgileri (iktisadi faaliyet, çalışan sayısı gibi) çalıştığı “ilkokul” için 

alınmalıdır. Bu fertler için, Soru 40’da sosyal güvenlik kurumuna kayıtlılık 

durumuna “Evet”, Soru 46 “geçici veya sınırlı süreli” olarak kodlanmalıdır. 

o Aynı hanedeki veya başka hanede olsa dahi engelli, hasta, yaşlı bir yakınına bakan,  

bu bakım karşılığında aylık ücret alıyor ise bu kişiler istihdamda gösterilmelidir. 

Bu ücret, engelli, hasta veya yaşlı kişiye verilen ücretle karıştırılmamalı, doğrudan 

bakan kişiye verilen ücret olmalıdır. Muhtaç kişiye bakım karşılığı aylık ücret alan 

kişiler istihdamda gösterilmeli ve Soru 29 “1.1-ücretli veya maaşlı, Soru 35 “98-

diğer”, Soru 37A ve 37B “1 kişi” kodlanmalıdır.     

 

Soru 26- … tarihleri arasında (referans haftası içinde) ev kadını, öğrenci veya 

emekli bile olsanız gelir elde etmek amacıyla veya ücretsiz aile işçisi olarak bir saat 

bile olsa bir işte çalıştınız mı? 

(Kişinin TÜM İŞLERİ dikkate alınarak cevaplandırılacaktır. Kendi geçimine yönelik 

çiftçiler dahildir.) 

Düzenli nitelik arzetmeyen bazı işlerde çalışan kişiler, genellikle kendilerini “çalışıyor” 

olarak kabul etmedikleri için Soru 26’da “Hayır” cevabı vermektedirler. Bu sorunun 

soruluş amacı, bu şekilde düzensiz nitelikte de olsa referans haftası içinde herhangi bir 

işte çalışmış olan fertlerin tespit edilebilmesidir. Bu soru cevaplandırılırken eğer ferdin 

birden fazla işi varsa tüm işleri dikkate alınarak, referans haftasında herhangi bir işte 

çalışıp çalışmadığı sorgulanacaktır. 



58 
 

                                        TÜİK, 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi El Kitabı 
 

Örneğin;  

Ücretli olarak;  aile bütçesine katkı sağlama amacıyla kendi evinde veya başkasının evinde 

çocuk bakan ve karşılığında bir gelir elde eden ev hanımları “çalışıyor” kabul edilecektir. 

Üniversiteye devam eden bir öğrenci, boş zamanlarında özel ders veriyorsa, yine 

“çalışıyor” kabul edilmesi gerekmektedir. 

Ücretsiz aile işçisi olarak; bir fert hanehalkının sahip olduğu tarımsal işletmede hayvan 

bakımı, yemleme, gübreleme, tohum ekme, biçme, çapalama, sulama gibi faaliyetlere 

yardımcı oluyorsa ve referans haftası içinde “bir saat bile olsa” bu tür faaliyette 

bulunmuş ise “çalışıyor” kabul edilmesi gerekmektedir. 

Kendi hesabına; bir ev kadını satmak amacı ile el becerisine dayalı bazı faaliyetlerde 

bulunuyorsa (çiçek yapma, sepet örme, halı dokuma, el işi yapma, elbise dikme vb.) 

“çalışıyor” kabul edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, emekli olmuş bir kişi evinde 

elektrikli ev aletleri onarımı vb. faaliyetlerde bulunuyorsa “çalışıyor” kabul edilmelidir.  

Soru 27- … tarihleri arasında (referans haftası içinde), herhangi bir sebeple geçici 

olarak başında bulunmadığınız bir işyeriniz veya geri döneceğiniz bir işiniz var mı? 

(Kişinin TÜM İŞLERİ dikkate alınarak cevaplandırılacaktır. Kendi geçimine yönelik 

çiftçiler dahildir.) 

Bu soru, El Kitabının Tanım ve Kavramlar bölümünde Sayfa 15’de açıklanan istihdam 

tanımının “bir işi olduğu halde referans haftasında işbaşında olmayanlar” alt başlığındaki 

açıklamalar doğrultusunda cevaplandırılacaktır.  

Bu soruda, kişinin referans haftası içinde çalışmadığı bir işinin olup olmadığı veya işi ile 

bağlantısının sürüp sürmediği öğrenilmek istenmektedir. Hanehalkı ferdinin işiyle 

bağlantısı/ilişkisi var, fakat referans haftası içinde kendisinin hasta, yaralı, tatilde veya 

izinde olması, hava koşullarının kötü olması veya çalıştığı ya da sahibi olduğu işletmede 

teknik veya ekonomik nedenlerle işin geçici olarak yavaşlatılması veya durdurulması söz 

konusu ise ya da tarımsal işletmelerde yapacak iş olmaması gibi nedenlerle, kişi işinin 

başında bulunmamış ise bu soruda  "Evet" cevabı verilecektir.        
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Referans haftasında iş başında bulunmayan ve işle herhangi bir ilgisi kalmamış yevmiyeli 

çalışanlar ile işlerinin başında bulunmayan ücretsiz aile işçileri için bu soruda "Hayır" 

cevabı verilecektir. Yevmiyeli çalışanlar ve ücretsiz aile işçileri "işim var ancak 

referans döneminde çalışmadım" diyemez.  

Mevsimlik işlerde çalışanlar için bu soruda “Evet” cevabı verilecek ve ilerleyen sorulara 

verilecek yanıta göre, mevsimlik çalışan kişinin istihdamda olup olmadığına karar 

verilecektir. 

Önceki uygulamalarda ek işi olmayan ve inşaat sektöründe mevsimlik çalışmakta olup, 

referans döneminde hiçbir ekonomik faaliyette bulunmadığı gibi herhangi bir iş ile de 

bağlantısı olmayan kişinin, sadece mesleği olduğu için bu soruya "Evet" dediği 

gözlenmiştir. Doğrusu bu kişinin, Soru 26, 27 ve 28'in hepsine "Hayır" cevabını vermiş 

olmasıdır. 

Kırsal kesimde bazı kişiler sahip oldukları araziyi yarıcıya ya da ortakçılığa vermekte, 

araziyi bu tuttuğu ortakçı ya da yarıcı işlemekte kendisi ise sadece yapılan masraflara 

katılmakta ve hasat dönemi ürüne ortak olmaktadır. Bu kişiler iktisaden faal değildirler. 

Dolayısı ile elde ettikleri gelir herhangi bir iktisadi faaliyete dayanmamaktadır. Bu 

kişiler için de "HAYIR" seçeneği işaretlenecektir.  
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ESAS İŞİN TESPİTİ KONUSUNDA3; 

Referans haftası içerisinde birden fazla işi olanlar için,  

- Kişinin çalıştığı işlerden bir tanesi sürekli/düzenli bir iş, diğeri ise belli 

dönemlerde yapılagelen bir iş (mevsimlik olarak, tatil dönemlerinde veya sürekli işe 

çeşitli nedenlerle ara vermek durumunda kalındığında vb.) ise SÜREKLİLİK arz eden 

iş her zaman için ESAS İŞ olarak alınacaktır.  

Örneğin; bir ilköğretim okulunda öğretmenlik yapan bir fert, yaz aylarında (okul tatilken) 

eşine ait olan restoranda çalışıyorsa ve bu dönemde örneğe çıktıysa esas işi yine 

“öğretmenlik” tir. Restoranda yaptığı iş diğer işi olarak alınacaktır. Ya da kendi hesabına 

çiftçilik yapan bir fert, tarımsal faaliyetin yoğun olmadığı kış aylarında seyyar satıcılık 

yapıyorsa esas işi süreklilik arz eden “çiftçilik” olarak alınacaktır. 

- Kişi her iki işi de sürekli olarak yapıyorsa; bu durumda bu işlerde GENELLİKLE 

ÇALIŞILAN SÜRE’den yola çıkarak, esas iş belirlenecektir. 

Örneğin; hem hastanede çalışan, hem de kendine ait muayenehanesi olan bir doktor 

genel olarak hangi işine daha fazla zaman ayırıyorsa esas işi odur.  

 

Soru 28- … tarihleri arasında (referans haftası içinde) bu işinizde/işyerinizde niçin 

çalışmadınız?  

Bu soruda, Soru 27’de “Evet” cevabı veren yani bir işi olduğu halde referans haftasında 

işbaşında olmayanların, işten (ek işi varsa esas işinden) uzak olma nedenleri öğrenilmeye 

çalışılmaktadır.  

                                          
3 Temel kural; kişinin zaman içerisinde (bir görüşmeden diğerine) çalıştığı iş/işler değişmediği halde, 
sadece bu işlerde çalıştığı süre çeşitli nedenlerle (mevsim koşulları, işin niteliği vb.) değiştiği için, kişinin 
esas işinin değişmemesi gerekmektedir. Bu; esas işin tespiti konusunda en temel çıkış noktası olarak 
düşünülmelidir. Aksi taktirde, gerçek durum değişmediği halde esas işe dair dağılımlar (örneğin, iktisadi 
faaliyete ve mesleğe göre esas işin dağılımı) zaman içerisinde farklılık arz edecek, işe giriş çıkış hızları 
olduğundan daha yüksek tahmin edilecek, çalışanın kıdem durumu gibi bilgiler ise eksik tahmin edilmiş 
olacaktır. 
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Kişinin referans haftasında çalışmama nedeni, belirtilen seçeneklerden hangisine uygunsa 

sadece o seçenek işaretlenecektir. Bu seçenekler şunlar olabilir: 

1. Kendisinin hastalanması, yaralanması veya geçici olarak rahatsızlanması: Kişi 

kendisinin hastalanması ya da kısa süre rahatsızlanması nedeniyle referans 

haftasında çalışmamış ise bu seçenek işaretlenmelidir. 

2. Doğum izni: Annelerin doğum öncesi ve sonrası yeterli dinlenme süreçlerini 

kapsayan, kanunla belirlenen izindir. Kişi referans haftası içinde çalışmamış ve 

yasal doğum iznini kullanıyor ise bu seçenek işaretlenmelidir. Doğum sonrasında, 

yasal  izin hakkını tamamlamış, ancak bebeğini büyütmek amacıyla, kanuni izin ya 

da rapor kullanmakta olan kişiler için bu seçeneğin işaretlenmemesine özellikle 

dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin; kanuni izin hakkını kullanmakta olanlar 

için “3” seçeneği işaretlenecektir.  

3. Tatil veya izin: Kişi yıllık izin hakkını kullanıyor olması nedeniyle referans 

haftasında işinin başında değilse bu seçenek işaretlenecektir. Ayrıca, Ramazan 

Bayramı ya da Kurban Bayramı gibi resmi tatillerin tüm haftayı kapsaması ve bu 

nedenle kişinin işinin başında olmaması durumunda da bu seçenek işaretlenmelidir. 

4. Kötü hava koşulları: Kişi iklim şartlarının çalışmaya elverişli olmaması nedeniyle 

işbaşı yapamamış ise bu seçenek işaretlenecektir.  

5. İşinin gereği: Kişi iktisadi faaliyeti referans döneminde çalışmasını 

gerektirmediği için çalışmamış  ise  bu seçenek  işaretlenmelidir. Bu  durum 

genellikle tarım sektöründe söz konusudur. Örneğin, tarla ziraati ile uğraşan kişi 

(kendi hesabına/işveren) referans döneminde tarlasında yapacak bir işi olmadığı 

için çalışmamışsa bu  şık işaretlenecektir.  

6. Eğitim/Öğretim: Kişi referans haftasında eğitime devam etmesi nedeniyle işinin 

başında bulunamamış ise bu seçenek işaretlenecektir. Ancak Soru 25’de belirtilen 

kriterlerden birini sağlayan bir eğitim söz konusuysa kişi referans haftası içinde 
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çalışmış kabul edilecektir (Soru 25=1). Bu soruda, bu seçeneğin işaretlenebilmesi 

için alınan eğitimin bu koşullar dışında kalması gerekir. Örneğin; özel ders veren 

bir üniversite öğrencisi, referans haftasında kendi sınavları nedeniyle, özel 

dersleri ertelediyse, bu seçenek işaretlenecektir.  

7. Teknik veya ekonomik nedenlerle iş yavaşlatılması veya durdurulması: Kişi 

hammadde yokluğu, enerji kesintisi, işyerinin bakım ve onarımda olması, iç ve dış 

talep yetersizliği gibi nedenlerden ötürü referans haftası içinde çalışmamış ise bu 

seçenek işaretlenmelidir. İşveren tarafından, belirtilen nedenlerle, belirli bir 

süre için işten uzaklaştırılan bir kişi (ücretini almaya devam etsin ya da etmesin) 

için de bu seçenek işaretlenmelidir. 

8. İş olmadığından: Kişi ürettiği mal ya da hizmete talep olmaması nedeniyle 

referans haftası içinde çalışmamış ise bu seçenek işaretlenecektir. Örneğin; 

Marmaris’de hediyelik eşya dükkanı olan bir fert, kış sezonunda satış yapamadığı 

gerekçesiyle referans haftası içinde dükkanını açmamış ise bu seçenek 

işaretlenmelidir. 

98. Diğer (ücretsiz izin vb.) (Açıklayınız): Yukarıda belirtilenlerden daha farklı bir 

nedenle referans haftası içinde çalışmamış olanlar için bu şık işaretlenecek ve 

nedenin ne olduğu açıkça belirtilecektir. 

 

Soru 29- Bu yer, kuruluş veya işyerinde işteki durumunuz nedir? 

(Referans haftası içinde birden fazla işi olanlar için, kişinin genel olarak en fazla 

zaman ayırdığı iş ESAS İŞ olarak alınacaktır. Bu soru cevaplandırılırken ESAS İŞ 

dikkate alınacaktır.) 

Bu soruda kişinin çalıştığı  esas işi olan işyerindeki durumu öğrenilmeye çalışılmaktadır. 

Bu soru cevaplandırılırken kişinin esas işi dikkate alınmalıdır. Kişiler, bazı durumlarda 

kendilerine yöneltilen bu soruya doğrudan cevap veremeyecekleri için, anketörlerin işteki 

durum tanımlarını çok iyi bilmeleri ve bu konuda belirleyici olmaları gerekmektedir. 
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ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR İLE YEVMİYELİ ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ TEMEL 
FARKLILIKLAR: 

 
1) Ücretli çalışanların haftalık çalışma süreleri genellikle belirlidir. Yevmiyeli      
çalışanların çalışma süreleri değişkenlik göstermektedir.  
2) Ücretli çalışanlarda, yaptığı işin ne zaman son bulacağı belli değildir (Proje bazlı   
işler haricinde). Yevmiyeli çalışanlarda ise işin ne zaman biteceği önceden bellidir. 
3) Ücretli çalışanlar,genellikle sabit bir işverene bağlı çalışırlar. Yevmiyeli çalışanlar 
ise, sabit bir işverene bağlı çalışmazlar. 
 
 

1.1. Ücretli veya maaşlı: Bir başkasının işinde ayni (mal) ya da nakdi (para) gelir 

elde etmek amacıyla çalışanlardır. 

Ücretli veya maaşlılar, işveren ile aralarında mevcut olan yazılı veya sözlü 

çalışma sözleşmesine göre; işletmenin satış veya karından tamamen bağımsız 

olarak belirlenecek bir temel ücret karşılığında çalışanlardır. Ücretli olarak 

çalışanlara ödenecek bu temel ücret çalışma süresi veya üretilen ürünün sayısına 

(miktarına) bağlı olarak belirlenebilir. Bu ücret, nakdi veya ayni olarak ödenebilir.  

Ücretli, maaşlı kapsamında değerlendirilmesi gereken çalışanlar için aşağıda bazı 

örnekler verilmiştir; 

 Genellikle proje bazlı işlerde, işin sona ereceği tarih önceden bilinmekle 

birlikte, bu tür işlerde çalışan kişilerin işteki durumu da ücretli, maaşlı olarak 

kabul edilecektir. Örneğin; 3 yıl sürecek bir AB projesi için istihdam edilen 

bir tercümanın işteki durumu “ücretli, maaşlı” olarak kabul edilecektir. Ancak 

bu kişiler için işin süreklilik durumuna ilişkin soruda (Soru 46) “2- Geçici veya 

sınırlı süreli iş” kodu verilecektir.    

 Sermaye şirketlerinin (Anonim Şirket, Limited Şirket) sahipleri ya da 

ortakları ayrıca kar payı alsın ya da almasın, Yönetim Kurulu Üyeliği veya 

yöneticilik görevi nedeniyle belli bir ücret alıyorlarsa, bu kişiler “ücretli” 

olarak sınıflandırılacaktır. Ancak, şirkette fiilen çalışmakta olan şirket 
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sahipleri veya ortakları sadece şirketin karından pay alıyorlarsa “İşveren” 

olarak değerlendirilecektir.  

 İşyeri dışında çalışanlar (Outworker): İşveren ile aralarındaki yazılı veya 

sözlü çalışma sözleşmesine göre; genellikle üretilen ürün başına ödenecek bir 

ücret karşılığı ve işyerinin mekan ve sınırları haricinde çoğunlukla da evlerinde 

veya evlerine yakın bir yerde çalışan kişilerdir.  

 Ücretli ev işçileri: Başka bir hanenin hizmet işlerinde (yemek pişirme, çocuk 

bakımı, ev temizliği, bahçe bakımı vb.) çalışanlar da, düzenli ücretli olarak 

değerlendirilmelidir. Örneğin; sürekli olarak bir hanenin temizlik işlerinde 

çalışan ve ücretini bu haneden alan bir fert “ücretli maaşlı” olarak 

değerlendirilirken,  haftanın her günü çalışmak üzere farklı hanelere 

gidenlerin işteki durumu “kendi hesabına” olarak kabul edilmektedir.   

     Parça başı iş yapanlar “ücretli” olarak değerlendirilmelidir.Her tür malzemesini 

kendisi satın alarak evde kazak ören ve ördüğü her kazağı belli bir fiyattan, bir 

kişiye satan kişinin işteki durumuna karar verirken, öncelikle dikkat edilmesi 

gereken konu bu kişinin örmüş olduğu kazakları satamama gibi bir risk taşıyıp 

taşımadığıdır. Eğer bu kişi, ördüğü kazakları belli bir fiyattan satın alacak kişiyle 

baştan anlaşmış ise, kazakları satamama gibi bir riski sözkonusu değildir. Bu kişi 

kazakları satın alacak kişiyle işin başında sözlü de olsa bir iş anlaşması yapmıştır. 

Bu durumda, bu kişi ürettiği her birim (ördüğü her kazak) için parçabaşı ücret 

alan bir “Yevmiyeli” olarak sınıflandırılmalıdır. Ancak, kişi kendi örmüş olduğu 

kazakları, kendisi pazarlamaya çalışıyorsa, her zaman için satamama gibi bir risk 

söz konusu olduğuna göre “Kendi hesabına” olarak sınıflandırılmalıdır. 

1.2. Yevmiyeli (Mevsimlik veya günübirlik işlerde çalışanlar): Bir işverene veya 

farklı işverenlere bağlı olarak, çoğunlukla sürekli olmadan işine göre günübirlik 

ya da iş buldukça çalışanlardır. Örneğin; inşaat amelesi, tarlada çapa ya da 

toplama işçiliği yapanlar vb.  
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2. İşveren: Kendi işyerinde en az bir ücretli veya yevmiyeli eleman çalıştıran kişidir. 

Bir işyerinde işveren durumunda birden fazla ortak bulunabilir. Bu durumda her 

ortak bir işveren kabul edilecektir. 

3. Kendi hesabına: İşinde, tarlasında, bağında, bahçesinde, dükkanında, 

yazıhanesinde, imalathanesinde, tamirhanesinde vb. yerlerde  tek başına veya 

ücretsiz aile fertleri ile birlikte (yanında ücretli veya yevmiyeli kişi 

çalıştırmaksızın) ayni (mal) ya da nakdi (para) olarak gelir elde etmek için 

çalışanlar bu tanıma girmektedir. Bir işyerinde ücretli kişi çalıştırmaksızın birkaç 

ortak birlikte çalışıyor olabilir. Bu ortaklar da kendi hesabına çalışıyor kabul 

edilecektir. 

Haftanın hergünü çalışmak üzere farklı bir eve giden gündelikçilerin işteki 

durumu “Kendi hesabına”dır4. Aynı şekilde, özel ders veren ve ücretini 

öğrencilerden alan bir kişi de “kendi hesabına” çalışmaktadır. Bu gibi durumlarda, 

bu kişilerden hizmet alan kişiler işveren değil, müşteridir. Ancak belli bir eve 

düzenli olarak giden ve temizlik işlerini yapan kişiler için “Ücretli veya maaşlı” 

seçeneği işaretlenebilir. 

4. Ücretsiz aile işçisi: Aynı hanede yaşayan birisi tarafından işletilen (sahip 

olunan) ve piyasaya yönelik faaliyet gösteren işletmelerde çalışan, işletmenin 

ortağı konumunda olmayan ve bu faaliyetleri karşılığında ücret şeklinde bir gelir 

elde etmeyen kişilerdir.  

Bazı durumlarda ise, arada akrabalık bağı olmak kaydıyla, bir hanehalkı ferdi, 

farklı bir hanede yaşayan bir akrabasına ait işyerinde de ücretsiz olarak çalışıyor 

olabilir. Örneğin;  emekli olmuş bir fert evlenmiş ve ayrı bir hanehalkı oluşturmuş 

                                          
4  Haftanın her günü çalışmak üzere farklı evlere giden gündelikçiler çalışma saatlerini, yılın hangi zamanında 
ve kaç gün izin yapacaklarını ve hatta gündeliklerini (yani fiyatlarını) kendileri belirlemektedir. Dolayısıyla 
ücretli çalışanlarda olması gerektiği gibi belli açıdan bağlı oldukları, izin aldıkları bir kişi/otorite sözkonusu 
değildir. Bu kişiler bir hizmet sunmakta/pazarlamakta olup, onları çalıştıranlar da bu hizmeti satın alan birer 
müşteri durumundadırlar. Ayrıca, her gün aynı eve giden (yani sadece bir kişi için çalışan kişilerin) sigortalı 
olma yükümlülüğü bulunurken, her gün farklı evlere giden kişiler için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.  
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olan oğlunun muayenehanesinde herhangi bir ücret almaksızın telefonlara bakıyor 

ve randevuları takip ediyorsa yine istihdamda kabul edilir ve işteki durumu 

“ücretsiz aile işçisidir”. Ancak, ailenin farklı bir yerde yaşayan ve örneğin, sadece 

hasat zamanı gelip, herhangi bir nakdi ya da ayni gelir elde etmeksizin aileye 

yardım eden akrabaları, ücretsiz aile işçisi olarak kabul edilmeyecektir.  

Yasal olarak şirketin ortağı durumunda olan kişiler, ücretsiz aile işçisi olarak 

değil, kendi hesabına veya işveren olarak sınıflandırılmalıdır. Örneğin; aynı hanede 

yaşayan ve adi ortaklık şeklinde kurulmuş bir şirkete %50 oranında ortak olan bir 

baba ve %25’er oranında ortak olan iki oğlu, yanlarında işçi çalıştırıyorlarsa, her 

biri ayrı birer “işveren”; işçi çalıştırmıyorlarsa her biri “kendi hesabına” çalışıyor 

olarak kabul edilecektir. Şirket, yasal olarak sadece  babanın üzerine kayıtlı ise 

ve çocukları bu işyerinde babalarına yardımcı olmak üzere çalışıyorlarsa, işteki 

durumları ücret alıp almamalarına göre belirlenecektir. 

Hanehalkı sorumlusunun ücretsiz aile işçisi olarak çalışması sözkonusu olabilir. 

Örneğin emekli olan bir fert, aynı hanede yaşayan oğlunun işyerinde herhangi bir 

ücret almaksızın çalışıyor olabilir.  

Bazı durumlarda özellikle düzenli bir işyeri olmaksızın çalışan kişilerin (örneğin; hamal, 

boyacı vb.) işteki durumunun yevmiyeli mi yoksa kendi hesabına mı olduğuna karar vermek 

oldukça zor olabilir. Bu şekilde çalışan tüm kişiler için, mesleklerle işteki durum arasında 

mutlak bir ilişki kurmak ve her mesleğe karşılık bir işteki durum tanımlamaya çalışmak 

doğru olamaz. Örneğin; hamallık yapan bir fert pazar yerinde bir işverene/tezgaha bağlı 

olarak çalışıyor ve o gün içinde yük taşısın taşımasın sabit bir ücret alıyorsa işteki 

durumu ”ücretli”dir. Ancak iş olursa çalışmak üzere pazara giden bir hamalın yaptığı iş 

ayakkabı boyacılığı yapan bir fertten farklı olmadığından işteki durumu “kendi hesabına” 

olarak alınacaktır. 
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KENDİ HESABINA ÇALIŞILAN İŞLER İLE ÜCRETLİ ÇALIŞILAN İŞLER 

ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIKLAR: 

1) Ücretli çalışılan işlerde, işveren ile çalışan kişi arasındaki yazılı veya sözlü bir iş 

sözleşmesine göre işyerinin satış veya karından tamamen bağımsız olarak belirlenen 

bir temel ücret sözkonusudur. Kendi hesabına yürütülen işlerde ise gelir; tamamen 

veya kısmen üretilen mal veya hizmetlerin satış veya karına göre belirlenir.  

2) Kendi hesabına yapılan işlerde (işveren ve kendi hesabına olarak) bir ticari risk 

sözkonusudur. Ücretli çalışılan işlerde ise yapılan iş karşılığında alınacak ücret 

önceden tespit edildiği için herhangi bir risk sözkonusu değildir. 

 

Soru 30 - Bu işinizden toplam olarak uzak kalma süreniz ne kadardır?  

Bu soruda, Soru 27’de “Evet” cevabı verip, Soru 29’da “Ücretli veya maaşlı” veya 

“Yevmiyeli” yanıtını veren fertlerin, işinden ayrılması ile işbaşı yapacak olması arasında 

geçen toplam süre (işten uzak kalma süresi) öğrenilmek istenmektedir. Burada ferdin 

işinden uzak kalma süresinin “üç aydan az” veya “üç ay ve daha fazla” olma durumu 

öğrenilmek istenmektedir. 

Kişi toplam işten uzak kalma süresini hiçbir şekilde bilemiyorsa, son çalıştığı tarihten, 

referans haftası bitimine kadar geçen süre esas alınabilir.   

Soru 31- İşinizden uzak kaldığınız sürede işvereninizden ücret veya maaş almaya 

devam ediyor musunuz?  

Bu soru referans haftasında işinin başında olmayan fertlerin işlerinden uzak 

kaldığı/kalacağı süreye bakılmaksızın istihdamda kabul edilip edilmeyeceklerini tespit 

etmeye yöneliktir. Ücret, kişinin en son çalıştığı ayda eline geçen net ücret olarak 

düşünülmelidir. Ücret, bizzat işveren tarafından ödenebileceği gibi Sosyal Güvenlik 

Kurumunca da ödeniyor olabilir. Bu soruda, ücret veya maaşının “Tamamını veya 

yarısından fazlasını” almaya devam ettiğini belirten fert, istihdamda kabul edilecek ve bu 
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fert için Soru 34A’ya geçilecektir. Referans haftasında işinin başında bulunmayan, 

ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışanlar bu süreçte ücret veya maaşlarının 

“Yarısından azını” alıyor veya “Hiç ücret/maaş almıyorlarsa”, istihdamda kabul 

edilmeyeceklerdir ve bu kişiler için sorgulama Soru 79’dan devam edecektir. 

Soru 32- Çalıştığınız/sahip olduğunuz bu işyerinizin ana faaliyeti nedir? 

Soru 29’da “Kendi hesabına” veya “Ücretsiz aile işçisi” olarak çalıştığını belirten 

fertlerin çalıştıkları işyerinin tarım sektörü mü veya tarım dışı sektör mü olduğu 

öğrenilmek istenmektedir. Fert “Tarım” sektöründe çalışıyor ise Soru 33A, “Tarım dışı” 

sektörde çalışıyor ise Soru 34A sorulacaktır. Burada “Tarım” sektörü ile tüm tarımsal 

faaliyetler (Bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık dahil) kapsanmaktadır. 

Soru 33- a) Bu tarımsal faaliyeti gerçekleştirmedeki temel amacınız nedir? 

Soru 32’de işyerinin ana faaliyetine “Tarım” cevabı veren fertlere, yaptıkları tarımsal 

faaliyetin (Bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık dahil) amacı sorulmaktadır. 

Fert tarımsal faaliyetini “Piyasaya yönelik satış yapmak” amacıyla gerçekleştiriyorsa, 

yani ticari amaçla bu faaliyeti yürütüyorsa Soru 34A’ya geçilecektir.  

Eğer fert bu tarımsal faaliyeti ticari amaçla değil, “Kendi tüketimi”ni karşılamak için 

yapıyorsa, Soru 33B’de bu tarımsal faaliyetten elde ettiği ürünlerle kendi tüketiminin ne 

kadarını karşıladığı sorulacaktır. 

Soru 33- b) Kendi tüketiminiz için ürettiğiniz ürünlerin değeri yıllık gıda 

harcamalarınızın önemli bir miktarını (en az %51’ini) karşılamakta mıdır? 

ILO hanenin toplam tüketimine katkı sağlayacak derecede önemli bir tarımsal üretim 

varsa, bunun istihdam olarak alınması gerektiğini söylemektedir. EUROSTAT ise 2011 

yılına kadar bu tür faaliyetleri istihdam dışında tutarken, 2011'den itibaren ILO 

kriterini esas alarak, istihdamda kabul etmeye karar vermiştir.  
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HİA'da 2009 yılına kadar "kişi tarımsal faaliyetini sadece kendi tüketimine yönelik 

olarak gerçekleştiriyor olsa dahi, bu üretimi, hane tüketimi içinde önemli bir paya 

sahipse, bu kişi istihdamda yer alacaktır" şeklinde bir ifade yer almış, 2009 yılında 

yapılan değerlendirme toplantısında; “hane tüketimi içinde önemli paya sahip olma” 

kriterinin net olmaması ve herkes tarafından farklı şekilde anlaşılabilme riski nedeniyle, 

kendi geçimine yönelik çiftçilerin hangi şartlarda istihdamda kabul edileceklerine dair 

somut bir karar alınmıştır. Buna göre; ürününü hiçbirşekilde satmayan bir tarımsal 

üreticinin, kendi tüketimine yönelik üretimi, hanenin toplam gıda harcamasının (en az)     

% 30’unu oluşturuyorsa, bu fert (ve varsa hanede bu işle uğraşan ücretsiz aile işçileri) 

istihdamda kabul edilmiştir.  Bunun sadece yazılı ifadesinin de harmonizasyonu sağlamaya 

yeterli olmadığı düşünülerek, kendi tüketimine yönelik çiftçilerin durumunu tespite 

yönelik olarak soru kağıdına bu soruların (Soru 33-a ve Soru 33-b) eklenmesinin uygun 

olacağı düşünülmüştür. 2013 yılından itibaren ile birlikte %30 kriterinin artırılarak  %51 

olarak değiştirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.  

2009 yılından itibaren kendi tüketimine yönelik tarım işi ile uğraşanların tespiti için 

iktisadi faaliyet koduna (Soru 34-e_kod, NACE Rev 2’de) “9810” kodu verilmekteydi. 

Ancak artık bu soruda ferdin yapmış olduğu tarımsal faaliyetin amacı tespit edildiği 

için, iktisadi faaliyet kodu olarak “9810” kodu kullanılmayacak, yapılan tarımsal 

faaliyete göre uygun kod verilecektir. Örneğin, Soru 34A ve 34D’de ferdin kendi 

tüketimine yönelik “büyükbaş hayvan yetiştiriciliği” işi yaptığı tespit edilmiş ise Soru 

34e’de işyerinin ana faaliyetine “0141- Sütü sağılan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği” kodu 

verilmelidir. 

Soru 34- a) Çalıştığınız bu yer, kuruluş veya işyerinin unvanı nedir? 

(Belli bir işyerine bağlı olarak çalışmıyorsanız, çalışılan mekan ev, sokak bile olsa 

nerede çalıştığınızı açıkça belirtiniz. Çalışılan iş sayısı birden çok ise; sürekli 

çalışılan iş, eğer iki iş de sürekli ise genel olarak en fazla zaman ayırdığınız işle 

ilgili işyerinizin unvanını belirtiniz.) 

Referans haftasında iş değiştiren fertler için, yeni başlanan iş “esas iş” olarak kabul 

edilecektir.  



70 
 

                                        TÜİK, 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi El Kitabı 
 

İşyerinin Ünvanı: Hanehalkı ferdinin çalışmakta olduğu işyerinin tam ve resmi unvanı 

belirtilecektir. Örneğin; Türkiye Kömür İşletmeleri A.Ş., Yeni Karamürsel A.Ş. ve Tokat 

Seyahat Turizm Tic. Ltd. Şti. gibi. İşyerinin herhangi bir unvanı yoksa ne tür bir yer 

olduğu açıkça yazılacaktır. 

Kişiler belli bir işyerine bağlı olarak çalışabildikleri gibi belli bir işyerine bağlı olmadan 

da çalışabilirler. Bu yer, sokak ya da pazar olabileceği gibi, siparişi evde alıp işini evde 

yapanlar için ev, çiftçilik ile uğraşanlar için tarla, bağ, bahçe vb., inşaat işçileri için 

inşaat olabilir. Ancak, eğer inşaat işçisinin bağlı bulunduğu bir şirket varsa, bu şirketin 

unvanı açık olarak yazılacaktır.  

Özellikle son yıllarda gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde, işyerinin temel 

faaliyet alanı dışında kalan bazı yardımcı faaliyetler, başka şirketler aracılığıyla 

yaptırılabilmektedir (yemek, temizlik, güvenlik vb.). Böyle bir durumla karşılaşıldığında, 

kişinin çalıştığı işyeri unvanı olarak, ücretini almakta olduğu şirket esas alınacaktır. 

Çünkü, kişinin tüm özlük hakları, ücreti, izinleri, diğer sosyal hak ve yardımları bağlı 

olduğu şirket tarafından belirlenmektedir.  Örneğin; TÜİK Merkezde temizlik işleri özel 

bir şirkete devredilmiştir. Bu şirket elemanlarından biri ile işgücü anketini 

gerçekleştirdiğimizi düşünecek olursak; fert için işyerinin unvanı olarak TÜİK değil “X 

Temizlik Şirketi” yazılacaktır. Kişinin istihdam durumu ile ilgili diğer sorular da (özellikle 

işyerinde çalışan kişi sayısı) aynı şekilde kişinin bağlı olduğu şirket esas alınarak 

cevaplandırılacaktır.   

Soru 34- b) Çalıştığınız bu yer, kuruluş veya işyerinin varsa telefon numarası nedir? 

Buraya hanehalkı ferdinin çalıştığı işyerinin varsa işyeri telefon numarası alan kodu ile 

birlikte yazılacaktır.  

Soru 34- c) Hangi ilde çalışıyorsunuz?  

Bilindiği gibi, kimi zaman kişinin çalıştığı işyerinin bulunduğu il ile ikamet ettiği il farklı 

olabilir. Bu soruda, hanehalkı üyeliği devam eden ferdin işyerinin bulunduğu il 

yazılacaktır. Örneğin; Kırıkkale’de ikamet etmekte olan bir ferdin, işyeri Ankara’da  ise, 
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bu soruda Ankara (06) yazılacaktır. Aynı şekilde, Kocaeli’de ikamet eden bir fert, 

İstanbul’da çalışıyorsa, bu soruda İstanbul (34) yazılacaktır. Fert, yaşadığı ilde 

çalışıyorsa, bu soruda ikamet etmekte olduğu il yazılacaktır.  

Bu soru, anketör tarafından ilgili ferdin hanehalkı üyeliğinin teyidi amacıyla da 

kullanılmalıdır. Örneğin; Adana’da oturan bir hane ile anket gerçekleştirirken, hanehalkı 

fertlerinden birinin İstanbul’da çalıştığı ifade edilmiş ise, bu ferdin hanehalkı ferdi olup 

olmadığı, ilgili tanımlar dikkate alınarak yeniden irdelenmelidir. Buna göre İstanbul’da  

çalışan ve bir konutta (veya lojmanda) oturan kişi her haftasonu Adana’da bulunan 

hanesine gidiyor olsa bile hanehalkı ferdi olarak alınmayacaktır. Ancak, ferdin 

İstanbul’da ikamet ettiği bir konut (veya lojman) yoksa ve misafirhane, otel vb. bir yerde 

kalıyorsa ve haftasonları veya haftanın belli günlerinde genellikle (en az 15 günde bir) 

haneye geliyorsa, bu fert Adana’da yaşayan hanehalkının üyesi olarak alınacaktır.  

Bu soruya, 2007 yılından itibaren yurtdışında çalışanlar için “99-Yurtdışı” seçeneği 

eklenmiştir. Ancak, yurt dışında çalışıyor olmakla birlikte, hanehalkı ferdi tanımına 

uyan kişilerin mevcudiyetinin çok az olacağı unutulmamalıdır. Normal koşullar altında 

sürekli olarak yurt dışında çalışan fertler tanım gereği hanehalkı ferdi olarak kabul 

edilmemektedir. Geçici görev nedeniyle yurt dışında çalışan fertlerin istihdam 

durumlarına ilişkin sorular cevaplanırken, kişinin normalde çalıştığı işyeri bilgileri esas 

alınmaktadır. Örneğin; İstanbul’da bir inşaat şirketinde çalışan ve 3 ay süreyle şirketin 

Türkmenistan’da sürdürdüğü bir işin takibi için görevlendirilen bir ferdin istihdam 

bilgileri İstanbul’da çalışmakta olduğu şirket esas alınarak cevaplandırılacaktır. Bu 

soruda “99” seçeneğinin işaretlenebilmesi konusunda en iyi örnek, geçmiş dönemlerde 

işgücü anketine çıkan ve Edirne’de oturmakla birlikte, Bulgaristan’da pastane işleten ve 

her gün evine gidip gelmekte olan bir hanehalkı ferdinin durumudur. 12 aydan kısa 

süreyle yurt dışında çalışmaya giden fertlerin, tanım gereği hanehalkı ferdi olarak kabul 

edilmeleri gerekmektedir. Bu durumda olan bir fert için, bu soruda “99” kodu 

verilecektir.  
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Ayrıca çalışılan işyerinin bulunduğu il yazılırken işyerinin bulunduğu merkez değil, ferdin 

fiilen çalışmakta olduğu il esas alınmalıdır. Örneğin; Ankara’da yaşayan ve merkezi 

İstanbul’da bulunan bir firmanın Ankara şubesinde (bürosunda) çalışan fert için bu 

soruya “Ankara” cevabı verilmelidir. Kişi herhangi bir büro veya şube olmadan da bu 

şekilde çalışıyor olabilir. Örneğin; Konya’da yaşayan ve İstanbul’daki bir ilaç firmasının 

temsilciliğini, büro veya şube olmaksızın evinden idare ediyor olabilir. Bu durumda fert 

için fiilen çalışılan il için “Konya”, Soru 36’de işyeri durumuna “5-evde” cevabı 

verilmelidir.    

Tekne balıkçılığı yapan fertlerin, çalıştığı işyerinin bulunduğu il kodu yazılırken, teknenin 

bağlı olduğu liman dikkate alınacaktır. Şehirlerarası, uluslararası yük ve yolcu taşıma işi 

ile uğraşanlar (şoför, pilot, hostes, gemi personeli vb.) için ise ikamet ettikleri il esas 

alınacaktır.    

Soru 34-c_kod) Çalışılan ilin kodu:  

(Yurtdışında çalışanlar için “99” kodu veriniz.) 

Soru 34c’de belirtilen, ferdin çalıştığı ilin kodu burada kodlanacaktır. 

Soru 34- d) İşyerinin temel faaliyetine yönelik olarak, üretilen ürün ya da sunulan 

hizmete bir iki örnek veriniz. 

Bu soruya alınacak cevap ile işyerinin temel iktisadi faaliyetinin daha doğru belirlenmesi 

mümkün olacaktır. İşyerinde bir ürün imal ediliyorsa bu ürüne, bir hizmet sunuluyorsa bu 

hizmete bir iki örnek verilecektir. Verilecek örnek işyerinin temel faaliyeti ile ilgili 

olmalıdır. Aksi takdirde örneğin TÜİK’te Döner Sermaye’ye bağlı Yayın Satış biriminde 

çalışan bir kişi için “kitap satışı” şeklinde bir cevap gelebilir. Oysa, TÜİK’te çalışan ve 

maaşını TÜİK bütçesinden alan herkes için doğru iktisadi faaliyet tanımı “Ekonomik, 

sosyal planlama ve  istatistik hizmetinin yönetimi ve uygulaması” olacaktır.   

Örneğin; konut yapımı, matematik/fen eğitimi, saç veya sakal traşı, meşrubat, kahve ve 

çay satışı, ayakkabı tamiri, buzdolabı, fırın, ocak imali, besicilik, tavukçuluk, portakal, 

elma, kayısı, buğday, arpa, şeker pancarı, bakla, nohut  üretimi gibi. 
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Soru 34- e) Bu yer, kuruluş veya işyerinin ana faaliyeti nedir?  

 (Buğday yetiştirilmesi, Bina inşaatı, Yün ipliği imalatı vb.) 

Bu soru ile hanehalkı ferdinin çalışmakta olduğu işyerinin iktisadi faaliyetinin 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Burada işyerinin adı tekrarlanmayacak, kişinin yaptığı iş 

yazılmayacaktır. Kısaca işyerlerinde yapılan iş ya da verilen hizmet ne ise o yazılacaktır. 

Örneğin; mevduat bankası, hayat sigortası hizmetleri, hastane hizmetleri, 

yükseköğretim, berber, terzilerin faaliyetleri, dondurulmuş gıda toptan ticareti, giyim 

eşyası perakende ticareti, karayolu yolcu taşımacılığı, şehiriçi yük taşımacılığı, bina 

inşaatı, yol inşaatı, buğday yetiştirilmesi, domates yetiştirilmesi, portakal yetiştirilmesi, 

sütü sağılan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık vb. şekilde açık olarak yazılmalıdır. 

Ana faaliyet kodu verilirken kişinin çalıştığı “yerel birim-işyeri” dikkate alınacaktır. 

İşyerinin ayrı bir unvanı varsa onun faaliyeti verilir. Ayrı bir unvan yoksa ve uzantı işyeri 

ise asıl işyerinin faaliyeti dikkate alınacaktır.  

İşyerinde birden fazla faliyet yürütülüyorsa en çok satışı olan/katma değeri en fazla 

olan faaliyet dikkate alınmalıdır. İşyerinin faaliyetinin belirlenmesi konusunda daha 

ayrıntılı açıklamalar Ek’1 de verilmiştir.  

İşyeri unvanı ile ilgili sorunun açıklamasında da belirtildiği gibi, özellikle son yıllarda 

gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde, işyerinin temel faaliyet alanı dışında 

kalan bazı yardımcı faaliyetler başka şirketler aracılığıyla yaptırılabilmektedir (yemek, 

temizlik, güvenlik vb.). Böyle bir durumla karşılaşıldığında, kişinin çalıştığı işyerinin ana 

faaliyeti olarak, ücretini almakta olduğu şirketin faaliyeti (Yemek Şirketi, Temizlik 

Şirketi, Güvenlik Şirketi vb.) esas alınacaktır.  

Bu soruda işyerinin faaliyeti yazılırken NACE Rev 2’de kod verebilecek detayda 

yazılmasına özen gösterilmelidir. NACE Rev 2’de tarım ile ilgili kod verilirken dikkat 

edilmesi gereken bir husus genel tanımların kullanılmamasıdır. Örneğin; tarla ziraati ile 

uğraşan bir fert için kod verilirken yazılacak tanımlama “tarla ziraati” veya “çiftçilik” 
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şeklinde olmamalı, yetiştirilen ürünün adı açıkca belirtilmelidir. Örneğin, buğday 

yetiştiriciliği, şeker pancarı üretimi vb. 

Tarımsal faaliyette; baba (veya kendi hesabına çalışan aile üyesi) bitkisel üretimle, karısı 

(veya başka bir fert) hayvancılık ile ilgileniyorsa; kimse birbirinin işine 

karışmıyor/ilgilenmiyor olsa dahi, bu faaliyetler tek bir tarımsal faaliyet olarak 

değerlendirilecek ve yapılan tarımsal faaliyetin ağırlığına göre uygun iktisadi faaliyet 

kodu verilecektir.   

Neticede tarımsal işletme=hanehalkı işletmesidir. Yani görev dağılımları ne olursa olsun 

(bir  kısmı hayvancılık, bir kısmı bitkisel üretim vb.) hanehalkında tarımsal faaliyete 

katkısı olan tüm fertler aynı tarımsal işletmenin çalışanları olarak gösterilecektir.  

Kış aylarında, hanehalkının bitkisel üretim faaliyeti olmasa da aynı yapı muhafaza 

edilecek, işin  asıl sorumluluğunu üstlenen kişi kendi hesabına, diğer fert/fertler 

referans haftası içinde çalıştığı taktirde ücretsiz aile işçisi olarak kayıtlanacaktır  

Ana faaliyet belirlenmesinde ve kod verilmesinde zorlanılan diğer bir durum ise “karma 

çiftçilik” tir. Bu kodu verebilmek için;  

a) Hem bitkisel üretim hem hayvancılık faaliyeti birarada gerçekleştiriliyor 

olmalıdır.  

b) Bu faaliyetlerin her birinden elde edilen gelir %66’yı geçmemelidir. Yani; bitkisel 

üretimden elde edilen gelir toplam tarımsal gelirin %66’sından fazlaysa bu kişi için 

“bitkisel üretime” ilişkin kod verilecektir. Aynı şekilde hayvancılıktan elde edilen 

gelir toplam tarımsal gelirin %66’sından fazlaysa bu kişi için “hayvancılığa ilişkin 

kod verilecektir. Ancak, iki faaliyetten birinin toplam tarım geliri içindeki payı 

%66’yı aşmıyorsa (örneğin, her iki faaliyetten elde edilen gelir aynı “% 50” ise) bu 

durumda “karma çiftçilik” kodu verilecektir. 
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Yukarıdaki açıklamaya paralel olarak; iktisadi faaliyet kodu verirken yaz ve kış aylarında 

faaliyetler ve dolayısıyla elde edilecek gelir farklı olacağına göre, verilecek faaliyet kodu 

da döneme göre değişmeli mi diye düşünülabilir.  Tarımsal faaliyetlerde bitkisel üretim 

sonucu gelir genellikle yılda bir kez elde edilmektedir, buna karşılık hayvancılıktan elde 

edilen gelir sürekli olabilir. Ancak bitkisel gelirin mi, hayvancılıktan elde edilen gelirin mi 

ağırlıklı olduğuna karar verirken, yıl geneli dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla bir yıl içinde 

bitkisel üretimden elde edilen gelir, toplam gelirin %66'sından fazlaysa bu hane için, 

anket yapılan döneme bağlı olmaksızın bitkisel üretime ilişkin kod verilmelidir. 

Sonuç olarak, iktisadi faaliyet kodu verilirken öncelikle hanenin tarımsal faaliyetine 

uygun olan kod belirlendikten sonra; hanede tarımsal faaliyet ile uğraşan tüm fertlere 

aynı kod verilmelidir. Örneğin; hanenin tarımsal faaliyetinin hayvancılık olduğuna karar 

verildi ise; hanede tarımsal faaliyet ile uğraşan tüm fertlere aynı kod yani hayvancılık 

kodu verilmelidir (bitkisel üretimde çalışan bir ferdin hayvancılık faaliyetiyle hiç bir 

ilgisi olmasa da).  

Soru 34- e_kod) Bu yer, kuruluş veya işyerinin ana faaliyet kodu (NACE Rev 2) 

2010 yılından itibaren, iktisadi faaliyetlerin kodlamasında NACE Rev 2 faaliyet 

sınıflamasına geçilmiştir.  

Bu soruda kişinin esas işi için işyerinin ana faaliyet açıklaması (Soru 34-e) dikkate 

alınarak NACE Rev 2 sınıflamasından uygun olan faaliyet kodu verilecektir.  

Soru 35- Çalıştığınız bu işyerinin statüsünü belirtiniz. 

Kişinin çalıştığı işyeri, kamuya aitse (Genel, Katma ve Bağımsız Bütçeli Devlet Kuruluşları, 

Belediyeler, Belediye İktisadi Teşebbüsleri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri vb.) “Kamu”, 

özel sektöre aitse “Özel” seçeneği işaretlenecektir. 

Devlete bağlı Kızılay, Yeşilay, Türk Hava Kurumu gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar, özel 

ve kamu vakıfları, dernek, kooperatif, birlik, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, 

uluslararası örgüt, yabancı elçilikler  “Diğer” seçeneğinde değerlendirilmelidir.  
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Bilinen bazı karar vermesi zor durumlara ilişkin gerekli açıklamalar aşağıda 

verilmiştir (Uygulama prensipleri);  

Noterler: Noterlik, 1512 sayılı noterler kanununa göre bir kamu hizmeti olmasına, 

noterlik dairesinin bir resmi daire sayılmasına ve Cumhuriyet Savcılarının devamlı 

denetimi altında olup, aynı zamanda Adalet Bakanlığı’nın ve Türkiye Noterler Birliği’nin 

gözetim ve denetimi altında olmasına rağmen yasal statüsü ve genel işleyişi bakımından 

“Özel” olarak işaretlenmelidir. 

Trakya Birlik: Üreticilerin oluşturduğu bir birliktir. 4572 Sayılı Tarım Satış 

Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkındaki Kanuna göre tarım satış kooperatifleri veya 

birlikleri “Diğer” olarak işaretlenmelidir. Çünkü burada üreticilerin haklarını savunan ve 

onların oluşturduğu bir birlik sözkonusudur. Bir tarım satış kooperatifinin kurulabilmesi 

için en az otuz üreticinin, bir tarım satış kooperatifleri birliğinin kurulabilmesi için en az 

üç tarım satış kooperatifinin bir araya gelmesi şarttır.  

Ancak bu ve benzeri birliklere bağlı olan ve kar amacı ile çalışan işletmeler için Soru 35 

“1-Özel”, Soru 36 “2—Düzenli işyeri” şeklinde kodlanmalıdır. Örneğin; Trakya Birlik 

zeytin yağı fabrikası gibi. 

Tarım Kredi Kooperatifleri: Tarım Kredi Kooperatifleri 1581 sayılı kanuna göre kurulmuş 

değişir ortaklı, değişir sermayeli tüzel bir kuruluştur. Yasal statüsü olarak “Diğer” 

işaretlenmelidir. 

TOBB ve Sanayi ve Ticaret Odaları: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 4. maddesine göre odalar, tüzel kişiliğe sahip kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Bu nedenle bu kuruluşların “Diğer” olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Türk Hava Yolları ve Türk Telekom (Posta hizmeti hariç): Özelleştirilmiş olmaları 

nedeniyle bu kurumların yasal statüsü “Özel” olarak işaretlenmelidir.  
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Sendikalar: İşçi ve işveren sendikalarının yasal statüleri “Diğer” olarak 

değerlendirilmelidir. 

Bankalar: Merkez Bankası, İller Bankası, Kalkınma Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank 

hariçindeki tüm bankalar “Özel” olarak işaretlenmelidir. 

Türkiye Jokey Kulübü: Kulüp, Bakanlar Kurulu'nun 1953 yılında aldığı kararla kamu 

yararına hizmet veren dernek kabul edilmiştir. Bu ve benzeri tüm kamu yararına olan    

ya da olmayan dernekler için “Diğer” seçeneğini işaretlenmelidir. 

Köy korucuları: Ücretleri İçişleri Bakanlığı tarafından ödenen ve Jandarma Karakoluna 

bağlı olan (özellikle Doğu Bölgelerinde güvenliği sağlamak amacıyla istihdam edilen) köy 

korucuları, kamuda çalışıyor olarak kabul edilmektedir. Bu durumda, köy korucuları 

kamuda çalışıyor olmakla birlikte, bu işlerinden ötürü sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı 

olmayanlar kapsamında yer alacaktır (bazı muhtarlar gibi).  

Orman işletmelerinde geçici olarak istihdam edilen kişiler; doğrudan Orman İşletmesine 

bağlı olarak çalışıyor olmaları durumunda bu kişilerin sosyal güvenlik kaydı olmadan 

çalışmaları pek mümkün değildir. Ancak, bazı durumlarda Orman İşletmeleri’nin işin bir 

kısmını özel kişi veya şirketlere ihale ile vermeleri gibi bir durum söz konusu 

olabilmektedir. Bu gibi durumlarda işi alan kişi (veya şirket) yanında bu işi yapmak üzere 

sigortalı veya sigortasız olarak eleman istihdam etmektedir. Ancak özel bir işverene 

bağlı olarak ağaç dikim veya kesim işinde çalışan bu kişilerin istihdam durumunu, 

doğrudan Orman İşletmesi’ne bağlı çalışan kişilerden kesinlikle farklı değerlendirmek 

gerekmektedir. Doğrudan Orman İşletmesine bağlı çalışan (ücretlerini Orman 

İşletmesinden alan) kişiler kamuda çalışıyor olarak gösterilecek ancak Orman 

İşletmesinden ihaleyle iş alan bir işverene bağlı olarak çalışan kişiler özel sektörde 

çalışıyor olarak kayıtlanacaktır. 

Kooperatif, dernek, sivil toplum kuruluşu gibi yerlere sadece üye olanlar için bu 

seçenek kullanılmamalıdır. Örneğin; minibüsçüler kooperatifinde fiilen çalışanlar 

(başkan, sekreter, muhasebeci gibi) için Soru 35 “3-Diğer” kodu almalıdır. Fakat buraya 

üye olan minibüs sahibi için Soru 35 “1-Özel” kodu almalıdır.  
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Bir özel veya tüzel kişilik (kamu veya özel sektör işyeri veya işveren olan fert) 

tarafından değil de, şahıs veya şahıslar tarafından ücretli olarak istihdam edilen 

kişiler söz konusu olduğunda, bu soruda “Diğer” seçeneği işaretlenecektir. Örneğin; 

okullarda okul aile birliği tarafından istihdam edilen personel (hademe vb), bir kamu 

kurumunda (örneğin bir sağlık ocağında) çalışanlar tarafından toplanan para ile ücreti 

ödenen kişiler (kaloriferci, temizlikçi, çaycı vb.), ücreti köylüler tarafından karşılanan 

imam vb. için bu soruda “Diğer” seçeneği işaretlenecek, bu kişilerin çalıştıkları işyeri 

kodunu verirken ise, bizzat çalıştıkları yer esas alınacaktır. Örneğin; okulda çalışan 

hademe için eğitim sektöründen uygun olan kod, sağlık ocağında çalıştırılan fert için 

sağlık ocağı kodu verilecek, çalışan kişi sayısı da yine bu işyerinin tamamında çalışan kişi 

sayısı esas alınarak belirlenecektir.  

Muhtar yanında çalışan (büro elemanı, sekreter gibi) veya bazı işler için muhtarlık 

tarafından görevlendirilen (köy bekçisi, su ve elektrik sayacı okuma işi gibi) ve 

ücretini muhtarlığın bütçesinde alan kişiler için; Soru 35’de “1-Özel” seçeneği 

işaretlenmelidir.  

Üniversitelerde part-time çalışan ve ücretini döner sermayeden alan kişiler (genellikle 

öğrenciler) için “Diğer” cevabı verilmelidir. 

Vakıflar tarafından kurulan ve işletilen işletmeler için; Soru 35’e verilecek olan kod, 

bu hizmetin kar elde etme amacı ile yapılıp, yapılmadığına göre (özel veya diğer olarak) 

belirlenecektir. Örneğin; okullar (lise, üniversite), hastaneler, yurtlar, dinlenme tesisleri 

vb. işletmeler Soru 35’de “1-Özel” olarak kayıt edilmelidir. Sadece fiilen vakıf, 

kooperatif, dernek gibi yerlerde çalışanlar için Soru 35 “3-Diğer” kodlanmalıdır. 

Spor klüpleri; Spor klüpleri dernekler yasasına göre kurulmuş kar amacı gütmeyen 

kuruluş oldukları için Soru 35 “3-Diğer” şeklinde kodlanmalıdır.  

Bu soruda “Kamu” ve “Diğer” cevabı verenler için Soru 37A’ya geçilecektir.  
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Soru 36- Çalıştığınız bu işyerinin durumu aşağıdakilerden hangisine uygundur?  

Bu soru sadece özel sektörde çalışanlara, yani Soru 35’de “1” kodu alanlara sorulacaktır. 

Kişiler belli bir işyerine bağlı olarak çalışabildikleri gibi belli bir işyerine bağlı olmadan 

da çalışabilirler. Kişinin referans haftasında çalıştığı işyerinin durumu belirtilen 

seçeneklerden hangisine uygunsa o seçenek işaretlenecektir.  

1. Tarla, bahçe: Kişi bitkisel üretim, hayvancılık gibi işlerde çalışıyorsa, bu seçenek 

işaretlenecektir. Evinin altında ahırı olup, hayvan bakanlar için de “Tarla, bahçe” 

seçeneği işaretlenecektir. 

2. Düzenli işyeri (Fabrika, büro, mağaza vb.): İşyerinin tabelası olsun veya 

olmasın, belirli bir posta adresi olan ve sabit bir yerde faaliyetini sürdüren bir 

işyerine bağlı olarak çalışanlar için bu seçenek işaretlenecektir. Düzenli işyerine 

bağlı olarak çalışan şoförler için bu seçenek işaretlenmelidir. Örneğin; nakliye 

şirketinde çalışan tır şoförü,  holding de çalışan makam şoförü, gibi. Araç 

duraklarında sabit çalışan (şoförler hariç olmak üzere değnekçi, çaycı, telefonlara 

bakan kişi vb.) kişiler için “düzenli işyeri” kodu verilmelidir. 

3. Pazar yeri: Kişi cadde ve/veya sokakların yerel yönetimlerce belirlenen 

kısımlarında kurulan pazar yerleri veya bunların civarında; sergileme yoluyla yerde 

veya tezgah üzerinde, motorlu ya da motorsuz araç üzerinde mal veya hizmet 

satışında bulunuyor ise bu seçenek işaretlenecektir. 

4. Seyyar veya sabit olmayan işyeri: Kişi mahalli idarelerce verilen ruhsat ile veya 

ruhsatsız, sabit bir işyeri olmaksızın, genellikle gezgin olarak, araçlı veya araçsız 

(simitçi, işportacı, eskici, milli piyango satıcısı vb. gibi) seyyar olarak mal ya da 

hizmet satışında bulunuyor ise bu seçenek işaretlenecektir. Serbest çalışan taksi  

otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet vb. şoförleri için de bu seçenek 

işaretlenmelidir. Durağa bağlı olarak çalışan taksi, minibüs, otobüs şoförleri için 

durak “düzenli işyeri” olarak kabul edilmemeli ve bu seçenek işaretlenmelidir. 
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Ayrıca bu kişiler için çalışan sayısı yazılırken sadece araçta çalışan sayısı dikkate 

alınmalıdır. Bir firmaya  veya işyerine bağlı olmadan çalışan inşaat işçileri, avcılık 

ve balıkçılık ile uğraşanlar için de bu seçenek işaretlenecektir. 

5. Evde (Kendi veya başkasının evinde): Kişi faaliyetini (kazak, dantel veya oya 

örmek, elbise dikmek, elektronik eşya tamiri, hasta bakıcılığı, çocuk bakıcılığı vb. 

işleri) kendi evinde ya da bir başkasının evinde gerçekleştiriyorsa bu seçenek 

işaretlenecektir.  

Düzenli ve sabit bir işyerine bağlı olmaksızın, evlere temizliğe giden kişiler, 

başkasının evinde çocuk bakıcılığı yapanlar vb. için de "Evde" seçeneği 

işaretlenecektir. Randevu alarak veya almadan müşterilerinin evine veya işyerine 

giderek belli bir firmaya ilişkin malın satışını kendi hesabına yapan kişiler evde 

çalışıyor olarak değerlendirilecektir. Örneğin bir kozmetik firmasının ürünlerini 

satan bir fert için, işyeri durumu “Evde” şeklinde kodlanmalıdır.  

Soru 37- a) Bu yer, kuruluş veya işyerinde çalışan sayısını belirtiniz. 

(Yerel birim bazında alınacaktır) 

Bu soruda, ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, işyeri sahibi, ortakları ve ücretsiz 

aile işçileri de dahil olmak üzere işyerinde çalışan toplam kişi sayısının girdiği “çalışan 

sayısı” grubu sorulmaktadır.  

Bu soruda bizzat işyerinin mekanı dahilinde çalışanların yanısıra, işyeri dışında çalışanlar 

da (şoför, satış temsilcisi, dağıtım elemanı, kurulum ve tamir elemanı vb.) sayıya dahil 

edilecektir. Geçici nedenlerle (hastalık, izin vb.) işbaşında olmayan kişiler de 

kapsanacaktır. 

Burada dikkat edilecek husus; kişinin çalıştığı işyeri birkaç birimden oluşmakta ise 

"çalışan kişi sayısı olarak" sadece bulunduğu kısımdaki kişi sayısı değil, o kuruluş 

binasında çalışan toplam kişi sayısı esas alınacaktır. Örneğin; TÜİK’in Merkez'de 

herhangi bir şubede çalışan bir kişi için Merkezde çalışan kişi sayısı, Bölge Müdürlüğünde 

çalışanlar için de Bölge Müdürlüğüne bağlı çalışan kişi sayısı dikkate alınarak ilgili 

seçenek işaretlenecektir. 
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ÖNEMLİ! 

Bu soruda sıklıkla karşılaşılan bir hata, çalışan kişi sayısı için 1 ile 6 arasındaki 

büyüklük grubuna ilişkin kodlar yerine, doğrudan çalışan kişi sayısının yazılmasıdır. 

Bu durumda, örneğin; işyerinde aslında toplam 3 kişi çalışırken, Soru 37-A’ya 

yanlışlıkla “3” yazılması neticesinde “20-49” kişi seçeneği işaretlenmiş olmaktadır.  

İşyeri unvanı ve faaliyeti ile ilgili soruların açıklamalarında da belirtildiği gibi; özellikle 

son yıllarda gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde, işyerinin temel faaliyet alanı 

dışında kalan bazı yardımcı faaliyetler başka şirketler aracılığıyla yaptırılabilmektedir 

(yemek, temizlik, güvenlik vb.). Böyle bir durumla karşılaşıldığında, kişinin çalıştığı işyeri 

olarak, ücretini almakta olduğu şirket esas alınacaktır. Çünkü, kişinin tüm özlük hakları, 

ücreti, izinleri, diğer sosyal hak ve yardımları bağlı olduğu şirket tarafından 

belirlenmektedir. Örneğin; TÜİK Merkezde temizlik işleri özel bir şirkete 

devredilmiştir. Bu şirket elemanlarından biri ile işgücü anketini gerçekleştirdiğimizi 

düşünecek olursak; işyerinde çalışan kişi sayısı da, kişinin bağlı olduğu (ücretini aldığı) 

şirkete bağlı olarak, o yerel birimde/işyerinde çalışan kişi sayısı esas alınarak 

cevaplandırılacaktır.  Örneğin, “X” Temizlik Şirketi’ne bağlı olarak TÜİK’de çalışan bir 

kişi ile anket uygulandığında, TÜİK’de “X” Temizlik Şirketi’ne bağlı olan kişi sayısı 

belirtilecektir.  

Bir şirkete bağlı olarak, gemide çalışan bir fert için işyerinde çalışan kişi sayısına o 

gemide çalışan kişi sayısı yazılmalıdır. Okul aile birliğinden ücret alarak bir okulda 

temizlik işleri yapan fert için ise, işyerinin faaliyeti okul olarak kodlandığı için o okulda 

çalışan kişilerin tümünün (öğretmenler, müdür vb.) sayısı yazılmalıdır.  

İşyerinde yevmiyeli, ücretsiz aile işçisi çalışıyor ise ve bu kişiler referans haftasında 

istihdamda değilseler çalışan sayısına dahil edilmemelidir.  

2013 yılından itibaren başlayan Sürekli Anket uygulamasında işyeri büyüklük grubu  

dağılımı değiştirilmiştir. Yeni dağılım şu şekildedir: 
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1. 10 ve daha az kişi: Ferdin çalıştığı işyerinde çalışan sayısı 10 ve daha az kişi ise 

bu seçenek işaretlenmeli ve Soru 37b’de çalışan sayısı yazılmalıdır. 

2. 11-19 kişi:  Ferdin çalıştığı işyerinde çalışan sayısı 11 - 19 kişi arasıda ise bu 

seçenek işaretlenmeli ve Soru 37b’de çalışan sayısı yazılmalıdır. 

3. 20-49 kişi: Ferdin çalıştığı işyerinde çalışan sayısı 20-49 kişi arasında ise bu 

seçenek işaretlenmelidir. 

4. 50 veya daha fazla kişi: Ferdin çalıştığı işyerinde çalışan sayısı 50 veya daha 

fazla  kişi ise bu seçenek işaretlenmelidir. 

5. Bilmiyor, fakat 11’den az kişi: Cevaplayıcı istihdamda olan ferdin işyerinde 

çalışan kişi sayısını net olarak bilmiyor, tahmin üzerine çalışan sayısının “11 kişiden 

az” olabileceğini söylüyor ise bu seçenek işaretlenmelidir.  

6. Bilmiyor, fakat 10’dan fazla kişi: Cevaplayıcı istihdamda olan ferdin işyerinde 

çalışan kişi sayısını net olarak bilmiyor, tahmin üzerine çalışan sayısının “10 

kişiden fazla” olabileceğini söylüyor ise bu seçenek işaretlenmelidir.  

Eğer bilgiler ferdin kendisinden alınıyor ise bu soruda 5 ve 6 seçeneklerinin 

işaretlenmesi beklenmemektedir. Ancak bilgiler başka fertten alınıyorsa bu seçenekler 

olabilir.  

Soru 37- b) Kaç kişi çalıştığını belirtiniz. 

Kişinin işyerinde çalışan kişi sayısı “19 kişi ve daha az” ise, bu soruda çalışan kişi sayısı 

açık olarak yazılacaktır. 

Sokakta seyyar çalışan bir fert bu faaliyetini tek başına sürdürüyorsa, çalışan kişi sayısı 

için “1”, oğluyla birlikte çalışıyorsa “2” yazılacaktır. Evde çalışanlar için ise; satmak 

amacıyla yapılan işte kaç kişi çalışıyorsa o sayı belirtilecektir. Örneğin; anne kendi 

hesabına kazak örüp satıyor, kızı da ona yardım ediyorsa yazılacak rakam 2 olacaktır.  

Hanehalkları tarafından ücreti ödenen kişiler için, çalışan sayısına hanehalkı dahil 

edilmemelidir. Örneğin; haneye temizliğe giden gündelikçiler için çalışan sayısına “1 kişi”  
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yazılmalıdır (eğer o hanede aşçı, çocuk bakıcısı, bahçıvan gibi çalışan başka kimse yok 

ise). Hanehalkı işveren olarak görülmemeli ve çalışan sayısına dahil edilmemelidir. 

Tarla ziraati veya hayvancılıkta ise referans haftasında bu faaliyet ile uğraşan kişiler 

dikkate alınarak, çalışan kişi sayısı belirlenecektir.  Referans haftasında çalışmamış olan 

ücretsiz aile işçileri, çalışan sayısına dahil edilmeyecektir.  
 

Soru 38- Bu yer, kuruluş veya işyerinde yaptığınız işi açıkça belirtiniz. 

(Sınıf öğretmeni, Elektrik tesisatçısı, Muhasebe müdürü, Koyun yetiştiricisi, Buğday 

üreticisi vb.)  

Bu soru ile kişinin yapmakta olduğu işinin tam unvanı sorulmaktadır. Örneğin; avukat, 

doktor, vinç operatörü, inşaat kalıpçısı, aşçı, bakkal, çiftçi, ayakkabı tamircisi, ayakkabı 

boyacısı gibi.           

Kişinin işyerindeki görev unvanı ile yaptığı iş birbirinden farklı olabilir. Buraya kişinin 

işyerindeki görev ve sorumluluğu yani yaptığı iş ne ise, o yazılacaktır. Örneğin TÜİK’de 

kişinin kadro unvanı 'Ekonomist', yaptığı iş “bilgisayar programcılığı” ise bu kişi için 

buraya “bilgisayar programcısı”, kadro unvanı “memur“ olan bir ferdin yaptığı iş 

“anketörlük” ise, buraya “anketörlük” yazılacaktır. Kişinin meslek kodu ise buna uygun 

olarak verilecektir. Bu soruda kişinin yapmakta olduğu iş yazılırken ISCO-08’de kod 

verebilecek detayda yazılmasına özen gösterilmelidir. 

Alan uygulaması sırasında karşılaşılan en önemli sorun özellikle kamu sektöründe, meslek 

kodları verilirken kişinin yaptığı işe göre meslek kodu verilmesi gerekirken, kadrosuna 

göre kod verilmesidir. Bu hususa dikkat edilmeli ve meslek kodları, kişinin yaptığı iş esas 

alınarak verilmelidir.  

Meslek kodlamasında, kendisi de bizzat o mesleği yapmakta olan küçük işletme sahipleri 

için ilgili meslek kodu verilmelidir. Örneğin, kendi hesabına berberlik yapan fert tek 

başına çalışıyor ise mutlaka “5141-Berber” kodu almalıdır. Kendi hesabına  ortaklarıyla 

çalışan veya yanında ücretsiz aile işçisi çalışan fertler ile işveren olarak çalışan fertler 

yönetim işlerinden daha çok mesleği ile ilgili faaliyeti yapıyor ise yine yapmış olduğu 

mesleğin kodunu almalıdır.  
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Soru 38_KOD) Kişinin yaptığı işe uygun kod (ISCO-08) 

Meslek kodlamasında 2012 yılına kadar ISCO-88 kullanılmış, 2012 yılında esas işteki 

meslek, aranılan iş meslek, bulunan iş meslekte çift kodlama yapılmış yani hem ISCO-88 

hemde ISCO-08 kodlaması yapılmıştır. 2013 yılından itibaren tüm meslek sorgulamaları 

ISCO-08 kodlaması esas alınarak yapılmaya başlanmıştır.  

Bu soruda kişinin esas işi için meslek açıklaması (Soru 38) dikkate alınarak ISCO-08 

sınıflamasından uygun olan meslek kodu verilecektir.  

Soru 39- Bu işinizde idari sorumluluklarınız var mı? 

İdari sorumluluk, diğer çalışanların (en az bir kişi) yaptıkları iş üzerinde resmi bir 

kontrol ve doğrudan denetim yetkisine sahip olmak anlamına gelmektedir. İdari 

sorumluluğu olan kişiler, gerektiğinde işin belli bir bölümünü yapıyor olmakla birlikte işin 

sorumluluğunu üstlenir, işi yönlendirir ve tam olarak yapılıp yapılmadığını denetlerler.  

Bazı durumlarda, görev unvanları yanıltıcı olabilir. Örneğin, ambar müdürü, aslında  

sadece depo sorumlusu olarak görev yapıp, çalışanlar üzerinde bir kontrol yetkisine  

sahip olmayabilir. Yapılan işin sadece kalite kontrolünden sorumlu olanların ve danışmanlık 

hizmeti sunan kişilerin de idari sorumluluğu olduğu söylenemez. 

İdari sorumluluklar, referans haftası değil, genel durum esas alınarak sorgulanmalıdır. 

Örneğin; referans haftasında müdürünün yerine vekalet etmekte olan bir memur bu soru 

için “Hayır” cevabı vermelidir.  

Soru 40- Bu işinizden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK’ya) kayıtlı mısınz? 

Bu soruda kişinin referans haftasında çalışmış olduğu esas işinden dolayı, Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olup olmadığı sorulmaktadır. Kamu ya da özel sektörde çalışan 

kişiler eğer esas işinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı ise “Evet” seçeneği 

işaretlenecektir. Mevcut işinden dolayı değil de, başka bir işten veya hanehalkı 

fertlerinden birinin üzerinden Sosyal Güvenlik Kurulumu’ na kayıtlı olanlar, bu soruda 

“kayıtlı değil” olarak kabul edilecektir ve “Hayır” seçeneği işaretlenecektir. Kişinin başka 

bir yakını üzerinden sağlık güvencesi var ise bu kişi esas işinden dolayı kayıtlı değildir. 



85 
 

                                        TÜİK, 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi El Kitabı 
 

Sadece ferdi kaza sigortası olanlar için kayıtlılık durumuna “Hayır” cevabı verilmelidir. 

Örneğin; stajer ve çıraklar için sadece ferdi kaza sigortası yapılmış ise kayıtlılık 

durumuna “Hayır” cevabı verilmelidir. 

Emekli olduktan sonra, ücretli olarak çalışmaya devam eden fertler için işverenleri 

Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) adı altında bir ödeme yapmaktadır. Bu 

durumda, kişinin emeklilik hakkını kazanmış olduğu, sosyal güvenlik kurumuna kayıtlılığı 

devam etmektedir. Örneğin; devlet memurluğundan emekli olan bir fert, özel sektörde 

çalışmaya başlamış ise ve işvereni bu fert için SGDP ödüyorsa, kişi “kayıtlı” olarak kabul 

edilecek, yani “Evet” seçeneği işaretlenecektir.  

Emekli olup, kendi işini yapmaya devam eden fertler için de aynı durum geçerlidir. Emekli 

olmuş ama kendi işini yapan fert, eğer Sosyal Güvenlik Kurumu’na SGDP ödemesi 

yapıyorsa “kayıtlı” olarak kabul edilecektir. 

Sosyal Güvenlik Kurumlarının birleşmesi ile ilgili yasanın 2007 yılında uygulanmaya 

başlanmasından dolayı bu sorudaki SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur seçenekleri 

kaldırılmıştır. Mevcut durumda referans haftasında çalıştığı esas işten ötürü kayıtlı olan 

tüm fertler için bu soruda “Evet” seçeneği işaretlenecektir.  

Kendi hesabına çalışan kişinin kayıtlılığı, prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığı dikkate 

alınmaksızın, “kayıtlılık durumu” esas alınarak belirlenecektir. Kendi hesabına çalışan ve 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olduğu halde, primlerini ödemeyen fertler de “kayıtlı“ 

olarak kabul edilecektir ve “Evet” seçeneği işaretlenecektir..  

2108 sayılı Muhtar Ödenek ve SGK Kanunu kapsamında; muhtar olarak seçildiği tarihte 

SGK’ya kaydı olmayan, SGK’dan yaşlılık veya malüllük aylığı da almayan muhtarlar SGK’da 

zorunlu sigortalı sayılmaktadır.  

 Bazı bankaların kendi özel sandıkları vardır. Bu bankalarda çalışan ve özel sandığa kayıtlı 

olan kişiler için de “Evet” cevabı verilmelidir. 
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Soru 41- a) Bu işinizde/işyerinizde hangi yıl çalışmaya başladınız? 

Kişinin referans haftasında çalışmakta olduğu esas işe/işyerine başladığı yıl yazılacaktır. 

Bu soru işgücü piyasasının hareketliliğini görmek ve işe giriş çıkışların hızlı olduğu 

sektörleri belirlemek açısından önemlidir. Kişinin referans haftasında çalıştığı 

işine/işyerine başladığı yıl dört rakamlı yazılacaktır. Kişi aynı işi yapmasına karşın, 

işyerini veya işverenini veya faaliyet kolunu değiştirmiş ise iş değiştirmiş demektir ve  

mevcut işyeri dikkate alınarak bu işyerine başladığı yıl yazılacaktır. Bu soruyla ilgili 

olarak aşağıdaki uygulama esaslarına  dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Uygulama prensipleri: 

 Kişinin çalıştığı işyeri özelleştiyse; bu bir iş değişikliğidir. 

 İşyerinin sahibi değiştiyse; ancak kişi hiç işinden uzak kalmadı ve çalışma 

koşullarında hiçbir değişiklik olmadıysa, bu bir iş değişikliği olarak 

alınmayacaktır. Ancak, kişi bir süre işten uzak kalmış ve işyerinin yeni 

sahibi tarafından yeniden işe alınmış veya çalışma koşullarında değişiklik 

olmuşsa bu bir iş değişikliği olarak kabul edilecektir. 

 Yenilenen kontratlar söz konusuysa, örneğin kişinin kontratı her yıl 

çalışmaya hiç ara vermeksizin yenileniyorsa, ilk işe giriş tarihi esas 

alınacaktır. Ayrıca, yasal zorunluluklardan ötürü işe kısa süreliğine ara 

verilmesi gerekiyor ise, yine aynı işyerinde ilk işe giriş tarihi esas 

alınmalıdır. Mevsimlik çalışanlarda ise, işe ara verdikleri dönem uzun süre 

olduğu için ilgili sezonda işe başladıkları tarih esas alınmalıdır. 

 Ücretli çalışanlarda, kişinin mevcut işvereniyle süregelen çalışması dikkate 

alınmalıdır. Kişi daha önce de aynı işveren için çalışmış olmakla birlikte, işe 

geri dönme garantisi olmaksızın, işe ara verdiği süreler varsa, en son 

yeniden başladığı tarih esas alınacaktır.   

 Ücretli veya maaşlı çalışanlarda kişi ücretsiz izin aldıysa işe ilk başladığı 

yıl esas alınacaktır, çünkü işveren ile ilişkisi devam etmektedir. Kişi çalışma 
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hayatının bir döneminde ücretsiz izin almış olmasına rağmen izin sonrası 

aynı işyerinde çalışmaya devam etmiş ise o işyerine ilk işe başladığı tarih 

esas alınmalıdır.  

 Ücretsiz aile işçisi olarak yazları tarla ziraati işinde çalışan fertler her yıl 

işe yeniden başlamış kabul edileceklerdir ve en son ara vermeden 

çalışmaya başladığı tarih dikkate alınacaktır. Çünkü ücretsiz aile işçisi olan 

bir fert, referans haftasında çalışmadıysa istihdamda değildir. Ancak 

ücretsiz aile işçisi yaptığı işe hiç ara vermeden devam ediyorsa; örneğin 

hanehalkının sahip olduğu küçükbaş/büyükbaş hayvanlarla veya kümes 

hayvanlarıyla sürekli ilgileniyorsa, hanehalkının sahip olduğu işyerinde, 

işletmede  iktisadi faaliyete yardımcı olmaya başladığı ilk tarih dikkate 

alınacaktır.  

 Evlenmeden önce ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın evlendikten sonra 

yine aynı işte eşinin yanında ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyorsa (örneğin 

hayvancılık vb.) işvereni değişmiş olarak düşünülmelidir ve evli olarak ara 

vermeden çalışmaya başladığı tarih yazılmalıdır.  

 İnşaat sektöründe yevmiyeli olarak çalışan inşaat işçileri de işveren 

değiştirdikçe iş değiştirmiş kabul edileceğinden, anket yapıldığı sırada 

hangi işveren için çalışıyorlarsa o işe başlama tarihi yazılacaktır. Örneğin; 

15 yaşından beri inşaatlarda çalışan 40 yaşındaki bir fert için çalışmaya 

başladığı yıl değil, son olarak çalışmakta olduğu 

işinde/işvereninde/inşaatta çalışmaya başladığı yıl esas alınacaktır. Eğer 

kişi aynı işveren için çalışırken işinden “2 haftadan daha az süreliğine” ayrı 

kalmış ise bu iş değişikliği olarak alınmayacak ve o işveren için çalışmaya 

başladığı o sezondaki ilk tarih esas alınacaktır. Hergün farklı bir iş yapan 

(örneğin hergün/iş buldukça farklı bir inşaatta kum, tuğla vb. taşıyan) bir 

inşaat işçisinin işe başlama tarihi, o sezonda ilk olarak çalışmaya başladığı 

tarih dikkate alınarak belirlenecektir. 
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 Tayin olmak (kamuda) bir iş değişikliği anlamına gelmez. Örneğin; Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulunda öğretmenlik yapan bir fert, 

başka bir “il”e tayin olduysa bu bir iş değişikliği değildir. Ancak, bir özel 

okulda çalışırken başka bir özel okula veya kamuya ait okula geçen 

öğretmen iş değiştirmiş sayılır.      

 Kişinin çalıştığı işyerindeki unvan değişikliği de bir iş değişikliği değildir. 

Örneğin; Şube Müdürü iken, Daire Başkanı olmak iş değişikliği anlamına 

gelmemektedir. 

 Sözleşmeli öğretmen iken kadrolu statüsüne geçen öğretmenler için işe ilk 

başlama tarihine sözleşmeli olarak başladıkları tarih yazılmalıdır. Vekil 

(ücretli) öğretmenlikten sözleşmeli öğretmenliğe geçmiş ise sözleşmeli 

öğretmen olarak başladığı tarih, gene vekil öğretmenlikten kadroluya 

geçilmesi durumunda kadrolu olarak çalışılmaya başlanıldığı tarih esas 

alınmalıdır.  

 Kamuda geçici  kadroyla bir işte çalışırken, daimi kadroya (657’ye) geçiş 

yapan kişiler için 657 kanununa göre çalışmaya başladıkları tarih dikkate 

alınmalıdır. 

 Ücretli çalışan bir fert askere gitmek için işinden ayrılıp tekrar aynı işine 

askerlik dönüşü başlamış ise askerden döndükten sonraki tarihi işe 

başlama tarihi olarak alınmalıdır.  

 Doğum izni, ücretsiz izin gibi nedenlerle işinden bir süreliğine ayrı kalan 

kişiler, bu dönemde işvereniyle bağlantıları devam ettiği için ilk işe 

başlama tarihi esas alınmalıdır.  

Vekil (veya ücretli) öğretmenler; MEB tarafında atanmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
tarafından öğretmen eksiği olan yerlerde görevlendirilirler. Girdikleri ders saati kadar 
ücret alır ve sigorta primleri fiilen çalıştıkları gün üzerinden yatırılır. Vekil (ücretli) 
öğretmenin görev yaptığı okula o branştaki eksikliği gidermek üzere başka bir öğretmen 
atandığında işlerine son verilir. HİA’da vekil (ücretli) öğretmen ile anket yapıldığında 
Soru 41’de vekil (ücretli) öğretmen olarak en son işe başladığı tarih esas alınmalıdır. 
Örneğin; fert 3 yıldır vekil (ücretli) öğretmenlik yapıyordur ancak, anket sırasında 
çalıştığı okulda 2012 yılı Eylül ayında çalışmaya başlamıştır. Bu durumda Soru 41A ve 
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41B’ye 2012 yılı 9. ay yazılmalıdır.     

   Soru 41- b) Bu işinizde/işyerinizde hangi ay çalışmaya başladınız? 

Bu soru, son iki yıl içinde işe başlayanlara sorulacaktır. Kişinin referans haftasında 

çalışmakta olduğu esas işe/işyerine başladığı ay yazılacaktır. Hatırlamadan 

kaynaklanacak problemleri önleyebilmek için bu soru sadece son 2 yıl içinde işe 

başlayanlara sorulmaktadır. Ücretsiz aile işçisi olarak tarla ziraati ile uğraşan fert için  

işe başladığı ay o sezon için ferdin faaliyete başladığı aydır.  

Soru 42- Bu işinizi nasıl buldunuz? 

Bu soru ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışanlara ve son iki yıl içerisinde işe 

başlayanlara sorulacaktır. Soru ile kişinin referans haftasında çalışmakta olduğu işini 

nasıl bulduğu öğrenilmek istenmektedir. Kişi doğrudan işverene başvurmak, gazete 

ilanlarını cevaplandırmak, sözlü ya da yazılı iş sınavlarına girmek gibi bir girişimde 

bulunarak mevcut işini kendisi bulduğunu beyan ediyorsa “Kendi imkanlarımla” seçeneği 

işaretlenecektir.  Örneğin; KPSS gibi bir sınav sonucu ile işe giren veya ataması yapılan 

bir fert için bu soruda “1-Kendi imkanlarımla” seçeneği işaretlenecektir. Kişi mevcut işini 

Türkiye İş Kurumu kanalıyla bulduğunu beyan ediyorsa “2-Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

kanalıyla”, özel istihdam ofisleri kanalıyla bulduğunu söylüyorsa ”3-Özel istihdam ofisleri 

kanalıyla (İnternetteki “kariyer.net”, “yenibiris.com” vb. dahil)” seçeneği 

işaretlenmelidir. Türkiye’de özel istihdam ofisleri çok yaygın olarak bilinmese de 

internet kanalıyla kişilere iş bulma imkanı tanıyan “kariyer. net, yenibiris.com” gibi 

internet siteleri özel istihdam ofisleri kategorisinde değerlendirilmelidir. Bu ve benzeri 

internet siteleri ile mevcut işini bulan kişiler için bu soruda “3-Özel istihdam ofisleri” 

işaretlenmelidir. Kişi mevcut işini akraba, eş ve dost yardımıyla bulmuşsa  “4-Akraba, eş 

ve dost aracılığıyla” seçeneği işaretlenecektir. Bunların dışında bir iş arama kanalı 

yardımıyla iş bulunmuş ise “98-Diğer” seçeneği işaretlenecektir. Örneğin; burslu okumuş 

ve mezun olduktan sonra burs almış olduğu işyerinde çalışmaya başlamış kişiler için “98-

Diğer” seçeneği işaretlenerek açıklanacaktır. 
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Soru 43- Bu işinizde çalışma şekliniz nedir? 

Kişinin referans haftasında çalıştığı işinde tam zamanlı mı, yarı zamanlı mı çalıştığı 

öğrenilmek istenmektedir. Genel olarak tam zamanlı/yarı zamanlı ayrımı tamamen kişinin 

vereceği cevaba göre belirlenecektir. Ülkeler ve hatta sektörler arasındaki çalışma 

saatlerinin farklılığı nedeniyle tam zamanlı ile yarı zamanlı işler arasında kesin bir ayrım 

yapmak mümkün değildir. Ancak, verilen cevabı normal çalışma süreleri ile kontrol etmek 

ve makul olmayan cevapları düzeltmek mümkün olabilmektedir. Uluslararası 

uygulamalarda yarı zamanlı çalışmanın haftalık “35 saati” geçmediği, tam zamanlı 

çalışmanın da haftalık “30 saat”ten  başladığı görülmektedir. Ücretli çalışanlar için aynı 

işyerinde aynı işi yapan diğer kişilere kıyasla, daha az süre ile çalışma durumu “yarı 

zamanlı çalışma” olarak tanımlanabilir. Müteşebbis çalışanlarda ise temelde kendi algısına 

göre değişmekle birlikte normal çalışma süreleri esas alınarak verilen cevap kontrol 

edilmektedir.   

Özetle ifade edersek makul bir izahı olmadığı taktirde; 

1) 30 saatten az çalışanların “Tam zamanlı” çalışıyorum demesi beklenmez (aynı okulda 

çalışma saatleri dikkate alındığında öğretmenler hariç olmak üzere). 

2) 35 saatten fazla çalışanların ise “Yarı zamanlı” çalışıyorum demesi beklenmez. 

Bu soru, temelde kişilerin beyanına dayalı olarak sorulmakla birlikte, anketör/cevaplayıcı 

ve/veya veri giriş hatalarını engellemek açısından haftalık normal çalışma saatleri esas 

alınarak kontrol edilmektedir.  

Türkiye’de geçerli olan kanunlara göre (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 6) kısmi çalışma, 

“işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar 

yapılan çalışma” şeklinde tanımlanmaktadır. Seçeneklerde geçen “Tam zamanlı” ve “Yarı 

zamanlı” kavramları bu çerçevede, yasada geçen “tam süreli” ve “kısmi süreli” 

kavramlarına uygun olarak değerlendirilmelidir. Soruya yanıt verilirken, çalışma 

saatlerinin günün hangi bölümünde yeraldığı değil, süresi dikkate alınacaktır. Örneğin, 

20.00-24.00 saatleri arasında çalışan bir barmen, gündüz saatlerinde çalışmamasına 

rağmen, günde 4 saat çalıştığından yarı zamanlı çalışıyor olarak değerlendirilecektir.  
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Soru 44- Neden yarı zamanlı bir işte çalışıyorsunuz? 

Bu soruda kişinin yarı zamanlı bir işte çalışıyor olmasının nedeni öğrenilmek 

istenmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden uygun olan işaretlenecektir. 

1.1. Ailedeki çocuklara baktığı için: Kişi kendi çocuklarına ya da kardeşlerine veya 

ailedeki diğer çocuklara bakıyor olmaktan ötürü, tam zamanlı bir işte çalışmak yerine, 

yarı zamanlı bir işte çalışmayı tercih ediyor ya da buna mecbur kalıyorsa bu seçenek 

işaretlenecektir. 

1.2. Ailedeki bakıma muhtaç yetişkinlere baktığı için: Kişi ailedeki bakıma muhtaç 

yetişkinlere bakıyor olmaktan ötürü, tam zamanlı bir işte çalışmak yerine, yarı 

zamanlı bir işte çalışmayı tercih ediyor ya da buna mecbur kalıyorsa bu seçenek 

işaretlenecektir. 

1.3. Hem ailedeki çocuklara hem de bakıma muhtaç yetişkinlere baktığı için: Kişi 

hem ailedeki çocuklara hem de bakıma muhtaç olan yetişkin fertlere bakıyor 

olmaktan ötürü, tam zamanlı bir işte çalışmak yerine, yarı zamanlı bir işte çalışmayı 

tercih ediyor ya da buna mecbur kalıyorsa bu seçenek işaretlenecektir. 

2. Eğitimine devam ettiği için: Kişi bir yandan eğitimine devam ediyor, bir yandan da 

bu eğitiminden dolayı yarı zamanlı bir işte çalışıyorsa bu seçenek işaretlenecektir. 

Buradaki eğitim ile sadece örgün eğitim değil, yaygın eğitim kapsamında yeralan 

mesleki eğitimler ve kurslar da kastedilmektedir. Üniversiteye hazırlık, yabancı dil, 

KPSS, Açık Öğretim, sürücü kursu, dersane, bilgisayar, dikiş-nakış kursuna gidenler, 

staj yapanlar, evde sınava hazırlananlar vb. bu grupta yer almaktadır. 

3. Kendi hastalığı ya da engellilik hali nedeniyle: Kişinin sağlık ya da fiziksel 

durumu, tam gün çalışmasına müsaade etmediği için kişi yarı zamanlı bir işte çalışmayı 

tercih ediyorsa bu seçenek işaretlenmelidir.  

4. Diğer ailevi ve kişisel nedenlerden dolayı: Kişi ailedeki çocuklara ya da bakıma 
muhtaç yetişkinlere bakmanın dışında, kişisel ve ailevi sebeplerle yarı zamanlı bir işte 
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çalışmayı tercih ediyorsa bu seçenek işaretlenecektir. Örneğin; bir ev hanımı, eşi tam 
zamanlı bir işte çalışmasını istemediği için, bu şekilde çalışmayı tercih ediyorsa bu 
seçenek işaretlenmelidir.  

5. Tam zamanlı bir iş bulamadığı için: Kişinin tercihi, tam zamanlı bir işte çalışmak 
iken, böyle bir iş bulamadığı için yarı zamanlı bir işte çalışıyorsa bu seçenek 
işaretlenmelidir. 

6. İşin niteliği gereği: Kişi yapmakta olduğu işin özelliği nedeniyle tam gün 

çalışmıyor ise bu seçenek işaretlenecektir. Bu seçenek genellikle tarım kesiminde 

çalışanlar ile öğretmen vb. mesleklerde çalışanlar için uygundur. Örneğin; tarla 

ziraati, sebzecilik, meyvacılık hayvancılık, besicilik, arıcılık işleri ile uğraşanların 

yaptıkları iş, tüm zamanlarını almıyorsa ve yarı zamanlı çalıştıklarını beyan 

ediyorlarsa bu seçenek işaretlenmelidir. 

98. Diğer (Açıklayınız): Kişi yukarıda belirtilenlerin dışında bir sebeple, yarı zamanlı 

bir işte çalışıyorsa “Diğer” seçeneği işaretlenerek, sebebin ne olduğu açıklanacaktır. 

Soru 45- Ailedeki çocuklara veya bakıma muhtaç diğer yetişkinlere neden kendiniz 

bakıyorsunuz?  

Bu soru, ailedeki çocuklara veya bakıma muhtaç yetişkinlere bakıyor olmaktan ötürü yarı 

zamanlı bir işte çalışmak durumunda kalan fertlere sorulacaktır. Sorunun amacı, kişinin 

çocuklara ve/veya bakıma muhtaç yetişkenlere yönelik olarak bakım hizmeti sunan 

yerlerden destek almak yerine, neden kendisinin bu tür aile fertlerine bakmakta 

olduğunun belirlenebilmesidir. 

1. Bu tür bakım hizmetleri çok pahalı olduğu için: Kişi Soru 44’e verdiği cevaba 

bağlı olarak, çocuklara ve/veya bakıma muhtaç kişilere yönelik hizmet sunan 

yerlerin çok pahalı olmasından ötürü, bu tür yerleri tercih etmek yerine, ilgili aile 

fertlerine kendisi bakmayı tercih ettiğini beyan ediyorsa bu seçenek 

işaretlenecektir. Bu seçeneğin işaretlenmesi, kişinin uygun fiyata bu tür hizmet 

sunan bir yer bulacak olması durumunda, tam zamanlı olarak çalışmayı tercih 

edebileceği anlamına gelmektedir. 



93 
 

                                        TÜİK, 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi El Kitabı 
 

2. Bu tür bakım hizmetlerinin kalitesine güvenmediği için: Kişi Soru 44’e verdiği 

cevaba bağlı olarak, çocuklara ve/veya bakıma muhtaç kişilere yönelik hizmet 

sunan yerlerin kalitesine güvenmediği için bu tür yerleri tercih etmek yerine, ilgili 

aile fertlerine bizzat bakmayı tercih ettiğini beyan ediyorsa bu seçenek 

işaretlenecektir. Bu seçeneğin işaretlenmesi, kişinin hizmet kalitesine 

güvenebileceği bu tür hizmet sunan bir yer bulacak olması durumunda, tam 

zamanlı olarak çalışmayı tercih edebileceği anlamına gelmektedir. 

3. Evine yakın mesafede bu tür hizmetler sunan yerler olmadığı için: Kişi Soru 

44’e verdiği cevaba bağlı olarak, evine yakın mesafede çocuklara ve/veya bakıma 

muhtaç kişilere yönelik hizmet sunan yerlerin olmamasından ötürü, ilgili aile 

fertlerine kendisi bakmayı tercih ettiğini beyan ediyorsa bu seçenek 

işaretlenecektir. Bu seçeneğin işaretlenmesi, kişinin evine yakın mesafede bu tür 

hizmet sunan bir yer bulacak olması durumunda, tam zamanlı olarak çalışmayı 

tercih edebileceği anlamına gelmektedir. 

4. Kişisel tercihi: Kişi tamamen kendi isteği ile bakıma muhtaç (çocuk veya yetişkin) 

aile fertlerine bakıyor ise bu seçenek işaretlenecektir.  

98. Diğer (Açıklayınız): Kişi yukarıda sıralanan seçenekler haricinde bir sebepten 

ötürü, ailedeki çocuklara veya bakıma muhtaç yetişkinlere kendisi bakıyor ise bu 

seçenek işaretlenecek ve bu sebebin ne olduğu belirtilecektir. 

Soru 46- Bu işteki süreklilik durumunuz nedir?  

Bu soru ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlara sorulacaktır. Burada önemli olan kişinin 

yaptığı işi sürekli yapıp yapmamasıdır. Fert ile işvereni arasında yazılı veya sözlü bir iş 

akdi var ise bu dikkate alınmalıdır. Fert işvereni ile geçici süreliğine (5 ay gibi) anlaşmış 

ise “geçici veya sınırlı süreli”, sürekli çalışmak için anlaşmış ise “sürekli” kodu 

verilmelidir.  

1. Sürekli iş: Kişinin referans haftasında çalıştığı iş süreklilik arzediyorsa (iş 

mevsim koşullarına bağlı olmaksızın devam ediyorsa, işin tamamlandığı taktirde 

sona ereceğine dair bir anlaşma yoksa), “Sürekli iş” seçeneği işaretlenecektir.  
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2. Geçici veya sınırlı süreli iş (Mevsimlik, günübirlik, sözleşmeli veya sözleşmesiz 

arada sırada çalışma dahil): Kişinin esas işi mevsimlik, günübirlik veya arada 

sırada çalışma gibi sürekliliği olmayan geçici veya süresi sınırlı bir iş ise bu 

seçenek işaretlenecektir. 

Eğer işin  belirli bir süre sonra biteceği biliniyorsa ve  işin sona ereceğine dair 

bazı objektif koşullar (belirli bir tarih, kişinin yerine işe alındığı geçici olarak 

işten uzak kalan bir işçinin işe geri dönmesi vb.) belirlenmişse bu seçenek 

işaretlenmelidir. Bitiş süresi önceden belli olan bazı işlerde (örneğin, proje bazlı 

işler) çalışan “ücretli, maaşlı” fertler için yine bu seçenek işaretlenecektir. 

Deneme süresinde olan kişiler için de bu seçenek işaretlenmelidir. İş sona 

erdiğinde veya tamamlandığında, çalışmanın biteceği önceden biliniyorsa bu tür 

işlerde çalışan kişiler için benzer şekilde yine bu seçenek işaretlenecektir. 

Burada işin tamamlanma süreci hakkında bir tarih sözkonusu değildir, iş bittiği 

zaman çalışanın anlaşması da sona erecektir. Bu tür işlerde kişi genellikle ücretini 

“toplam iş” üzerinden almak üzere anlaşmıştır, yani işin tamamlanma süresi ne 

olursa olsun neticede kişinin alacağı ücret bellidir ve işin uzaması veya 

zamanından önce bitirilmesi bu ücreti değiştirmez. 

Eğer işin  gerek işveren, gerekse çalışan tarafından mevsimlik olduğu ve sezon 

bitiminde sona ereceği biliniyorsa bu seçenek işaretlenmelidir. Çay fabrikalarında 

mevsimlik çalışan işçiler, yaz aylarında sürüyü otlatan çobanlar, turizm sezonunda 

bir otelde çalışanlar veya inşaat sezonunda inşaatta çalışanlar gibi mevsimlik 

işlerde çalışan kişiler için de bu bu seçenek işaretlenecektir. 

Seçimle iş başına gelenler için bu seçenek işaretlenmelidir. Örneğin; milletvekili, 

muhtar, mesleki oda ve dernek başkanları gibi. 

Yevmiyeli olarak nitelendirilen, günübirlik işlerde veya iş buldukça çalışan kişiler 

için de bu seçenek uygundur. Örneğin; sürekli farklı işlerde çalışan (örneğin; 

tuğla taşıma, kum taşıma gibi işlerde) inşaat amelelerinin durumu bu seçenek için 

uygun bir örnektir. 
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Kişi sözleşmeli çalışıyor ve sözleşmesi örneğin her yıl yenileniyorsa (yenilenmesi 

bekleniyorsa) işin süreklilik durumu kişinin işini nasıl değerlendirdiğine göre 

belirlenecektir.  

Soru 47- Neden sürekli bir işte çalışmıyorsunuz? 

Bu soru, Soru 46’da sürekli olmayan bir işte çalıştığını belirten ve ücretli, maaşlı veya 

yevmiyeli çalışanlara sorulacaktır. Kişinin sürekli bir işte çalışmama nedeni için aşağıda 

belirtilen seçeneklerden uygun olan işaretlenecektir. 

1. Sürekli bir iş bulamadığı için: Kişi sürekli bir işte çalışmak istediği halde böyle 

bir iş bulamadığı için, sürekli olmayan bir işte çalışıyorsa bu seçenek 

işaretlenecektir. 

2. Sürekli bir iş istemediği için: Kişi sürekli bir işte çalışmayı tercih etmiyorsa bu 

seçenek işaretlenecektir. 

 

3. Sözleşmesi eğitim sürecini kapsadığı için (Stajyer, çırak vb.): Kişi belli bir 

eğitim sürecinin sonunda, uygun bulunursa sürekli olarak çalışmaya başlayacaksa 

veya eğitimine devam eden kişi eğitimi gereği stajyer olarak geçici süreli 

çalışıyorsa bu seçenek işaretlenecektir. 

4. Deneme süresinde olduğu için: Özellikle özel sektörde ücretli çalışacak kişiler, 

işe alınmadan önce belirli bir süre performans analizine tabii tutulduktan sonra 

işe alınmaktadır. Kişi bu süreçte bulunuyorsa ve süre bitiminde uygun bulunduğu 

taktirde sürekli olarak çalışmaya başlayacaksa ve bu nedenle ön sözleşmesi 

sadece deneme dönemi ile sınırlıysa bu seçenek işaretlenecektir. 

98. Diğer (Açıklayınız): Kişi yukarıda belirtilenlerin dışında bir nedenle sürekli 

olmayan bir işte çalışıyorsa bu seçenek işaretlenecek ve nedenin ne olduğu açıkça 

yazılacaktır. 

Soru 48- Çalıştığınız bu işin toplam süresi ne kadardır? 

Bu soruda kişinin geçici veya sınırlı süreli olarak çalıştığı işin toplam süresi 

belirtilecektir. Bu süre, kişinin bu işte referans haftasına kadar çalıştığı toplam süreye, 

geri kalan çalışacağı süre eklenerek hesaplanacaktır. Örneğin anket yapıldığında 2 aydır 
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bu işte çalışan kişi, 3 ay daha bu işte çalışacak ise, toplam süre olan 5 ayın karşılığı olan 

“4-6 ay” seçeneği işaretlenecektir. Seçimle iş başına gelen muhtarlar için “3 yıldan fazla” 

seçeneği işaretlenmelidir. 

Soru 49- Bu işte vardiyalı çalışıyor musunuz? 

Bu soru ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışanlara sorulmaktadır.  Vardiyalı çalışma, 

genelikle bir işyerinin, normal çalışma saatleri olarak kabul edilen sabah saat 8:00 ile 

akşam 18:00’in ötesinde faaliyet göstermesi, hizmet sunması durumunda geçerli olan 

düzenli bir çalışma şeklidir. Vardiyalı çalışma, farklı işçiler veya çalışma gruplarının farklı 

zamanlarda, aynı işleri yaptıkları bir çalışma organizasyonudur. Bir vardiya çalışması 

başladığında, diğer vardiyanın çalışması biter ve yeni gelen vardiyadaki çalışanlar bir 

önceki vardiyada yapılan işleri teslim alır ve kaldığı yerden devam ederler. Vardiyalı 

çalışma genellikle sabahın çok erken saatlerinde, gece veya hafta sonu olur ve vardiyalı 

çalışanların haftalık dinlenme günleri, normal dinlenme günleri ile uyuşmaz. Kişinin çalışma 

düzeni vardiyalı çalışmayı gerektiriyorsa “Evet”, böyle bir çalışma düzeni sözkonusu 

değilse “Hayır “cevabı verilecektir. 

Soru 50- Akşamları çalışıyor musunuz? 

Tüm ülkeler için geçerli olacak kesin bir tanım koymak kolay olmadığından, akşam 

çalışmasının kesinleşmiş bir tanımı olmamakla beraber, akşam çalışması genellikle normal 

çalışma saatlarinden sonra, fakat normal uyku saatinden önce gerçekleştirilen çalışma 

şekli olarak tanımlanmaktadır. Buna göre akşam çalışmasının saatlerini 18:00 ile 00:00 

arası şeklinde tanımlayabilmek mümkündür.  

1. Genellikle: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası 
dahil) çalıştığı günlerden en az yarısında akşamları çalışmış ise “Genellikle” 
seçeneği işaretlenmelidir. 

2. Bazen: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası dahil) 
çalıştığı günlerin yarısından azında akşamları çalışmış ise “Bazen” seçeneği 
işaretlenmelidir.  Kişi son 4 hafta içinde tek bir kez bile olsa akşam çalışmışsa 
“Bazen” olarak düşünülmelidir. 
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3. Hiç: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası dahil) 
çalıştığı günlerin hiç birinde akşam çalışmamış ise “Hiç” seçeneği işaretlenmelidir. 

Soru 51- Geceleri  çalışıyor musunuz? 

Gece çalışmasının kesinleşmiş bir tanımı olmamakla beraber, gece çalışması, normal uyku 

zamanında yapılan çalışma olarak kabul edilir. Bu da geceleri çalışan bir kişinin normal 

uyku saatlerinin dışında bir uyku düzeninin var olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin; 

gece bekçileri, barmenler, gece klüplerinde çalışanlar. Gece çalışma saatlerini 00:00 ve 

05:00 arası olarak tanımlayabiliriz. 

1. Genellikle: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası 

dahil) çalıştığı günlerden en az yarısında geceleri çalışmış ise “Genellikle” 

seçeneği işaretlenmelidir. 

2. Bazen: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası dahil) 

çalıştığı günlerin yarısından azında geceleri çalışmış ise “Bazen” seçeneği 

işaretlenmelidir.  Kişi son 4 hafta içinde tek bir kez bile olsa gece çalışmışsa 

“Bazen” olarak düşünülmelidir. 

3. Hiç: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası dahil) 

çalıştığı günlerin hiç birinde gece çalışmamış ise “Hiç” seçeneği işaretlenmelidir. 

Soru 52- Cumartesi günleri çalışıyor musunuz? 

Resmi çalışma düzenlemesi gereği Cumartesi günü çalışanların yanısıra, kendi insiyatifleri 

ile Cumartesi günleri çalışanlar da bu kapsama dahildir.  

1. Genellikle: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası 

dahil) iki veya daha fazla Cumartesi günü çalışmış ise “Genellikle” seçeneği 

işaretlenmelidir. 

2. Bazen: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası dahil) 

en az bir Cumartesi gün çalışmış ise “Bazen” seçeneği işaretlenmelidir.  
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3. Hiç: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası dahil) hiç 

bir Cumartesi günü çalışmamış ise “Hiç” seçeneği işaretlenmelidir. 

Soru 53- Pazar günleri çalışıyor musunuz? 

Resmi çalışma düzenlemesi gereği Pazar günü çalışanların yanısıra, kendi insiyatifleri ile 

Pazar günleri çalışanlar da bu kapsama dahildir.  

1. Genellikle: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası 

dahil) iki veya daha fazla Pazar günü çalışmış ise “Genellikle” seçeneği 

işaretlenmelidir. 

2. Bazen: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası dahil) 

en az bir Pazar gün çalışmış ise “Bazen” seçeneği işaretlenmelidir.  

3. Hiç: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası dahil) hiç 

bir Pazar günü çalışmamış ise “Hiç” seçeneği işaretlenmelidir. 

Soru 54- İşinizin tamamını veya belli bir bölümünü evinizde gerçekleştiriyor 

musunuz? 

Evde çalışma, kişinin esas işiyle ilgili herhangi bir üretken faaliyeti (bütünüyle veya 

kısmen) kendi evinde gerçekleştirmesi durumunu ifade etmektedir. 

Evde çalışma ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlarda görülebilmesine rağmen, daha çok 

kendi hesabına çalışanlarda görülen bir durumdur. Sanatsal veya profesyonel mesleki 

faaliyetleri sürdüren kişiler çalışmalarının tamamını veya bir kısmını evlerinde veya 

evlerinin bu amaç için ayrılmış bir bölümünde gerçekleştirebilirler. Örneğin; profesyonel 

bir ressam evinin bir odasını atölye olarak kullanıyorsa ya da bir diş hekimi evinin bir 

bölümünü muayenehane olarak düzenlemiş ise bu kişiler evlerinde çalışıyor kabul 

edilmelidir. Buna rağmen, kişinin faaliyetini sürdürdüğü yer, evine bitişik olmakla beraber 

ayrı bir girişi varsa, bu kişi evinde çalışıyor olarak değerlendirilemez. Benzer şekilde 

çiftçiler de, faaliyetlerini evlerine bitişik mekanlarda gerçekleştirseler bile (örneğin, 

kişinin evi ahırın üstünde olabilir) evde çalışıyor diye düşünülmemelidir. Ancak tarımsal 

faaliyet sonucu piyasaya yönelik ürün evde yapılıyor ise bu soruya “Genellikle” veya 
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“Bazen” seçeneği işaretlenebilir. Örneğin; kişi hayvanlarından elde ettiği sütü evinde 

peynir veya tereyağ yapıyor olabilir. Bu durumda “Genellikle” veya “Bazen” seçenekleri 

dikkatlice sorgulanmalıdır. 

Randevu alarak veya almadan müşterilerinin evine veya işyerine giderek belli bir firmaya 

ilişkin malın satışını kendi hesabına yapan kişiler evde çalışıyor olarak 

değerlendirilecektir.  

1. Genellikle: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası 

dahil) toplam çalışmış olduğu gün sayısının en az yarısı kadar kendi evinde çalışmış 

ise “Genellikle” seçeneği işaretlenmelidir. Örneğin; bir heykeltraş, çalışmak için 

hem evinin bir bölümünü atölye haline getirmiş ise hem de bağımsız bir atölyesi 

varsa ve son 4 hafta içinde çalışmış olduğu toplam 20 günün 15’inde kendi evinde 

çalışmış ise bu seçenek işaretlenmelidir. 

2. Bazen: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası dahil) 

toplam çalışmış olduğu gün sayısının yarısından azında kendi evinde çalışmış ise 

“Bazen” seçeneği işaretlenmelidir.  

3. Hiç: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde (referans haftası dahil)  

çalıştığı günlerden hiç birinde kendi evinde çalışmamış ise “Hiç” seçeneği 

işaretlenmelidir. 

Soru 55- Bu işinize ilaveten, … tarihleri arasında (referans haftası içinde) (nakdi 

veya ayni) gelir elde etmek amacıyla başka bir işte çalıştınız mı veya başında 

bulunmadığınız bir işiniz var mıydı? 

Ülkemizde ekonomik koşullar nedeniyle çalışanlar kimi durumda ek iş/işler yapmaktadır. 

Örneğin; memur, işçi gibi düzenli bir iş sahibi olan kişilerin  bile mesai saatlerinden arta 

kalan zamanlarda ikinci bir işte çalıştıkları sıkça görülen bir durumdur. Gerek kırsal, 

gerekse kentsel yerlerde ücretli çalışanlar veya kendi hesabına bir işi olanlar,  bu 

işlerine ilaveten seyyar satıcılık, şoförlük gibi ek işler yapabilmekte veya semt 

pazarlarında ya da evde ikinci bir işte çalışabilmektedir. 

Bu soruda hanehalkı ferdinin, referans haftasında çalıştığı esas işine ilave olarak bu 
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şekilde ayni (mal) ya da nakdi (para) gelir karşılığı, ek bir iş ya da işler yapıp yapmadığı 

sorulmaktadır. Esas iş için geçerli olan istihdamda olma kriterleri ek iş için de 

uygulanmalıdır.  

Kişi ek işinde kendi hesabına veya işveren olarak çalışıyor ve işi ile bağlantısı referans 

haftasında da devam ediyorsa fiilen çalışmasa dahi EK İŞ olarak gösterilecektir. Kişi ek 

işinde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışıyorsa ve referans haftasında fiilen 

çalışmamışsa, ancak işi ile bağlantısı devam ediyor ve ücretinin %50 ve fazlasını alıyorsa 

EK İŞİ var olarak kaydedilmelidir. Ek işinde ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlar referans 

haftasında fiilen çalışmamışlarsa EK İŞİ olarak kaydedilmemelidir. 

Hanehalkı ferdi memur, işçi gibi düzenli bir iş sahibi olsa bile, evinde elektrikli ev 

aletleri tamiri yapıyor veya haftasonları semt pazarlarında gelir getirici çeşitli 

faaliyetlerde bulunuyor olabilir. Bu ve benzeri tüm faaliyetleri yapanlar için "Evet" 

seçeneği işaretlenecektir. 

Kırsal kesimde, imam, öğretmen, bekçi, korucu vb. ücretli çalışanlar ile bakkal, manav, 

marangoz gibi kendi hesabına çalışan kişiler genellikle sahip oldukları tarlayı ekip, 

biçmekte ya da hayvancılık gibi ek bir iş yapmaktadırlar. Aynı durumla kentte de 

karşılaşılabilir. Kentte de genellikle ücretli çalışanlar gelirlerini arttırmak için, mesai 

saatleri dışında seyyar satıcılık, şoförlük, teşrifatçılık, vestiyercilik vb. işler yapabilirler. 

Öğretmenler, okulda çalıştıkları sürelerin haricinde, dersanelerde çalışabilir veya evde 

özel ders verebilirler. Bu kişiler için de yine ek işi var olarak kayıt yapılmalıdır. 

Hanehalkı ferdi profesyonel mesleğini ücretli olarak özel sektörde veya kamuda 

yapabildiği gibi aynı zamanda kendi hesabına/işveren olarak da icra edebilir. Bu durumda 

ferdin iki işi olduğu düşünülür. Örneğin; bir doktor hem hastanede çalışıyor, hem de 

muayenehanesi varsa asıl ve diğer iş sözkonusu olduğundan, bu soruda "Evet" seçeneği 

işaretlenecektir. Ancak, özellikle kırsal yerlerde tarım ve hayvancılığın ayrı işler olarak 

değil tek iş olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Önceki uygulamalarda ek işlerin 

eksik sorgulanabildiği gözlemlenmiştir. Örneğin; soru kağıdında kırsal kesimde ücretli 

olarak çalışan referans kişinin ikinci işi olmadığı anketör tarafından işaretlendiği halde 
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hanede ücretsiz aile işçisi olarak hayvancılık ve çiftçilikle uğraşanların olduğu durumlara 

rastlanmıştır. Hanede kendi hesabına veya işveren olarak aynı işi yapan fert yoksa 

ücretsiz aile işçisi de olamaz (istisna koşul hariç olmak üzere. Bkz. Sayfa 56). Bu yüzden, 

soru hanelere açıklanarak sorulmalı, gerekirse örneklendirilmelidir. 

Soru 56- a) Bu işyerinin temel faaliyetine yönelik olarak üretilen ürün ya da 

sunulan hizmete bir iki örnek veriniz.  

Bu soru, kişinin ek işi için Soru 34 d’nin açıklamaları doğrultusunda cevaplandırılacak. 

Soru 56- b)  Diğer işinizi yürüttüğünüz işyerinin ana faaliyeti nedir?  

(Buğday yetiştirilmesi, Bina inşaatı, Yün ipliği imalatı vb.) 

Kişinin ek işi olan yer, kuruluş veya işyerinin ana faaliyeti NACE Rev 2 kodlamasına imkan 

sağlayacak şekilde, Soru 34 e açıklamaları dikkate alınarak yazılacaktır.  

Soru 56- b_kod) Diğer işinizi yürüttüğünüz işyerinin ana faaliyet kodu  

    (NACE Rev.2)  

Bu soruda kişinin ek işi için işyerinin ana faaliyet açıklaması (Soru 56 b) dikkate alınarak 

NACE Rev.2 sınıflamasından uygun olan faaliyet kodu verilecektir.  

Soru 57- Diğer işinizde işteki durumunuz nedir? 

Kişinin diğer işindeki işteki durumu Soru 29’daki açıklamalar paralelinde belirlenecektir. 

Soru 58- a) Esas işinizde bir haftada genellikle kaç saat çalışırsınız?  

ILO, 18. Çalışma İstatistikçileri Konferansında (2008) kabul edilen “çalışma saatlerinin  

ölçümü” konulu düzenlemeye göre; genellikle çalışılan süre, uzun bir dönem süresince 

gerçekleşen fiili çalışma sürelerinin en yaygın değeridir.5 (tipik değer). Uzun dönem 

(kesintisiz olarak çalışılmış olan) en az 4 HAFTA, en fazla 3 AY olarak kabul 

edilmektedir.   

Bu soruda öğrenilmek istenen, kişinin normalde (genel olarak) bir haftada kaç saat 

çalıştığıdır. Ücretli-maaşlı/yevmiyeli çalışanlar için genellikle çalışılan süre; yazılı veya 
                                          
5 Eurostat, henüz onaylanmamış olan, işgücü anketi açıklayıcı notlarına dair revizelerinde, yaygın değerin 
hesaplatılamadığı durumlarda, medyan veya ortalamanın kullanılabileceğini ifade etmektedir. 
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sözlü olarak üzerinde anlaşmaya varılmış olan çalışma süresidir. Bu açıdan bakıldığında, 

istisnai bazı durumlar haricinde 657 sayılı yasaya tabi devlet memurları için genel 

çalışma saati 40 saat olarak alınacaktır.  

Genellikle çalışılan sürenin içine fazla mesailer katılmayacaktır. Ancak, günlük normal 

(yasal) çalışma süresi 8 saat olan bir fert düzenli olarak her gün 1 saat fazla mesai 

yapıyorsa (ücreti ödensin ya da ödenmesin) bu süre, kişinin normal çalışma düzeni olarak 

kabul edilecek ve bir haftada genellikle  çalışılan  süre buna göre hesaplanacaktır.  

Bir haftada genellikle çalışılan saat hesaplanırken, ev ile iş arasında gidiş geliş için 

geçirilen süre ile öğle tatili hariç tutulacaktır. 

Bazı durumlarda çalışma saatleri haftadan haftaya ya da aydan aya değişkenlik 

gösterebildiği için tipik/yaygın bir değer tespit etmek mümkün değildir. Bu gibi 

durumlarda  bir haftada genellikle  çalışılan  süre, SON 4 HAFTA (veya SON 3 AY) 

içinde fiilen çalışılan sürenin ortalaması olarak alınacaktır.  

Çalışma süreleri mevsimsel koşullara bağlı olarak değişen kişilerin bir haftada genellikle 

çalıştıkları süre ise, içinde bulunulan mevsime (sezona) göre belirlenir. Örneğin; yılın 8 

ayı boyunca haftada fiilen 56 saat çalışan, ancak 4 ay boyunca (Kasım-Şubat) hava 

koşulları nedeniyle hiç çalışması gerekmeyen bir çiftçi ile Şubat ayında anket 

yaptığımızda, genellikle çalışılan süre için yazılacak değer “0” olacaktır. 

Devlet memurları açısından istisnai bir durum olarak öğretmenlerin genel çalışma saati; 

sene başında öğretmenin okul yönetimi ile yaptığı anlaşma/görüşme neticesinde 

belirlenen haftalık ders saati (ek dersler de dahil olmak uzere) ve okulda kaldığı süreler 

dikkate alınarak belirlenecektir. Örneğin; bir öğretmenin 15 saat olan normal ders 

saatine ilave olarak haftada 8 saat ek ders alması ve haftada bir gün ders haricinde 5 

saat nöbet tutması ile birlikte bu öğretmenin bir haftada genellikle  çalıştığı süre  28 

saat olarak alınacaktır. Ancak, fiili çalışma saatine (Soru 60) evde veya okulda derse 

hazırlanma, program ve sınav soruları hazırlama ve sınav kağıdı okuma süreleri de dahil 

edilecektir. Ancak devlet okulunda yöneticilik (örn; okul müdürü) yapan kişilerin çalışma 

saatleri devlet memurları ile aynıdır.  
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Çırakların ve mesleki eğitimlerine devam eden diğer çalışanların, bir haftada genellikle 

çalıştıkları süre hesaplanırken, bu fertlerin okulda geçirdikleri süre hariç tutulacaktır.  

Uzun süredir iş başında olmamakla birlikte, istihdamda olma kriterlerine uyan fertlerin 

(örneğin; doğum izninde olan fertler) bir haftada genellikle çalıştıkları süre, işlerinden 

uzak kalma sürecinin başlangıcından hemen önceki duruma göre belirlenir. Örneğin; 

doğum izninde olan bir kişinin bir haftada genellikle  çalıştığı süre, doğum iznine 

ayrılmadan hemen önceki hafta anket yapılıyormuş gibi değerlendirilmelidir. 

Soru 58-b) Diğer işinizde/işlerinizde bir haftada genellikle kaç saat çalışırsınız?  

Soru 55’te “Ek işi” olduğunu belirten fertler için diğer işteki bir haftada genellikle  

çalıştığı süre, esas iş için verilen açıklamalar doğrultusunda cevaplandırılacaktır. Birden 

fazla ek işi olanlar için, bütün bu işlerde çalışılan toplam süre dikkate alınmalıdır. 

Soru 59- Size kalsa haftada toplam kaç saat çalışmak istersiniz? 

(Çalışma süresine bağlı olarak gelirinizin artış veya azalış göstereceğini gözönünde 

bulundurarak yanıt veriniz.) 

Bu soruda, kişinin haftalık çalışma süresine bakılmaksızın, kendisine kalsa haftada toplam  

kaç saat çalışmak isteyeceği sorulmaktadır. Örneğin; haftada 45 saat çalışmakta olan 

ücretli bir fert (hafta içi 8 saat, Cumartesi günleri 5 saat şeklinde) evine ve çocuklarına 

daha fazla vakit ayırabilmek için, Cumartesi günleri çalışmayarak, çalışma süresini 40 

saate indirmek isteyebileceği gibi, haftada 50 saat çalışmakta olan bir başka kişi, 

çalışma süresini 60 saate çıkarmak istediğini söyleyebilir. 

Kişinin soruya cevap verirken çalışma saatlerine bağlı olarak gelirinde meydana gelecek 

artış veya azalışı göz önüne alması gerekmektedir. Anketör cevaplayıcıya bu soruya 

cevap verirken, çalışmak istediği sürenin haftalık çalıştığı süreden daha fazla veya daha 

az olma durumuna bağlı olarak gelirinde artış veya azalış olacağını da dikkate alması 

gerektiğini hatırlatmalıdır! 
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Soru 60- … tarihleri arasında (referans haftası içinde) esas işinizde ve diğer 

işinizde FİİLİ olarak kaç saat çalıştınız? 

Fiili çalışma süresi referans haftası içinde iş ve işle ilgili faaliyetlerde geçirilen sürenin 

toplamıdır.  

Bu soru, kişinin cevabı daha doğru hatırlamasına yardımcı olmak amacıyla haftanın günleri 

tek tek ele alınmak suretiyle ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Kişiye haftanın her 

gününde esas işinde ve varsa diğer işinde fiilen ne kadar çalıştığı sorulacak ve ilgili 

günlere yazılacaktır. Çalışılmayan günlere “0“ (sıfır) rakamı yazılacaktır.  

Fiili çalışma  süresi şunları kapsamaktadır; 

- Üretken faaliyetler: Doğrudan mal ve hizmet üretimine yönelik faaliyetler 

- Yardımcı faaliyetler: Doğrudan mal ve hizmet üretimine yönelik olmamakla 

birlikte, mal ve hizmet üretimi için gerekli olan faaliyetler 

- Kısa duraklamalar: İşle ilgili bazı faaliyetlerin organizasyonu veya çalışanların 

bazı ihtiyaçları nedeniyle verilen kısa aralar (örneğin, çay ve sigara molası) 

- Atıl kalma süresi6 

- Doğrudan ya da dolaylı olarak işle ilgili olan veya katılımı işveren tarafından 

sağlanmış, karşılanmış veya onaylanmış olan eğitimde geçirilen süreler 

- Referans haftasında fazla mesai yapıldı ise fazla mesai süresi 

Fiili çalışma süresi şunları kapsamaz; 
                                          
6 Atıl kalma süresi”, “ilgili çalışma süresi” ve “doğrudan çalışılarak geçirilen süre” den ayrı olarak, kişinin 

işinde çalışmasına devam edebilecek durumda olmasına rağmen çalışma saatleri içinde bir makinanın 
bozulması veya üretim sürecindeki bir aksama, elektrik vb. enerji kesintisi veya internet bağlantısında 
yaşanan sorunlar vb. durumlar sebebiyle çalışamaz durumda kaldığı süredir. Bu şekilde geçirilen süreler, 
fiili çalışma süresine dahildir. 
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- Ev ile iş arasında geliş-gidiş süresi 

- Öğle yemeği arası  

- Üretken ve/veya yardımcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik olmayan 

eğitim 

- Kişisel bazı nedenlerle iş başında bulunulmayan süreler 

Çırakların fiili çalışma süreleri hesaplanırken, bu fertlerin okulda geçirdikleri süre hariç 

tutulacaktır.  

Uygulama prensipleri; 

- Fiili çalışma süresi işyerinde mekanın hazırlanması, tamir ve bakım işleri, araç ve 

gerecin hazırlanması ve temizlenmesi, faturaların düzenlenmesi vb. işlerle geçen 

zamanı kapsamaktadır (yardımcı faaliyetler).  

- Doktorların nöbette geçirdikleri süreler (arada uykuda geçirilen süreler de dahil 

olmak üzere) fazla mesai sürelerine dahil edilecektir. Ancak, belli günlerde 

doktorlar nöbete kalmamakla birlikte çağrıldıkları taktirde hastaneye gitme 

zorunluluğunda olmakta (icapçı) ve her an çağrılmaya hazırlıklı olarak beklemeleri 

gerekmektedir. Bu gibi durumlarda, doktorun hastaneye çağrılması söz konusu 

olmuş ise hastanede geçirmiş olduğu süre fiili çalışma süresine dahil edilecek, 

ancak çağrılmaya hazır olarak beklediği süreler fiili çalışma süresi olarak 

alınmayacaktır. 

- Ücreti ödensin ya da ödenmesin fazladan çalışılan tüm süreler fiili çalışma 

süresine dahil edilecektir.  

- İşveren tarafından talep edilen ya da gönüllü olarak gerçekleştirilen tüm süreler 

fiili çalışma süresine dahil edilecektir.  

- Doğrudan işle ilgili olarak evde, yolda veya işyeri dışında herhangi bir yerde 
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çalışarak geçirilen saatler fiili çalışma süresine dahil edilecektir. 

- Öğretmenlerin çalışma sözleşmeleri (normal çalışma sürelerini belirleyen) 

genellikle ders saati üzerinden belirlenmektedir. Bununla birlikte öğretmenlerin 

fiili çalışma süreleri belirlenirken, öğretme faaliyetine yönelik faaliyetlerde 

geçirilen tüm süreler dikkate alınmalıdır. Özellikle; sınıfta anlatılacak dersin 

planlanması ve gerekli materyallerin hazırlanması için harcanan saatler, sınav 

sorularının hazırlanması ve sınav kağıtlarının okunması için geçirilen süreler fiili 

çalışma sürelerine dahil edilecektir. 

 

- Ücretli çalışanlar için eğitimde geçirilen süreler, aşağıdaki koşullardan herhangi 

biri sağlanmış ise fiili çalışma süresi olarak değerlendirilecektir. 

 Eğitim doğrudan işle ilgiliyse (işin gerektirdiği bir eğitim ise) veya 

 Eğitime katılım işveren tarafından sağlanmış, karşılanmış veya 

onaylanmış ise. 

 

Eğer kişi Soru 27'ye “Evet” cevabı vermiş ise, yani bir işi olduğu halde referans 

haftası içinde çalışmamış ise Soru 60a, 61, 62 ve 63 sorulmayacaktır. 

 

NOT: Uluslararası Çalışma Örgütü’nce düzenlenen 18. Çalışma İstatistikçileri 

Konferansı’nda kabul edilen “Çalışma Saatlerinin Ölçümü” konulu düzenlemede yer alan 

fiili çalışma saatleri ile genellikle çalışılan saatlere dair çeviri metni EK 2‘de verilmiştir.   

Soru 61- … tarihleri arasında (referans haftası içinde), esas işinizde neden 
genellikle çalıştığınız süreden daha fazla çalıştınız?  

Bu soru, kişinin referans haftasında esas işindeki fiili çalışma süresi, yine esas işindeki 

genellikle çalışılan süreden fazla ise sorulacaktır. Bu soru ile kişinin referans haftasında, 
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neden  genellikle çalıştığı süreden fazla çalıştığı öğrenilmek istenmektedir. 

1. Değişen çalışma saatleri (Esnek çalışma): Kişinin genel çalışma süresinden fazla 

çalışmış olmasının nedeni, çalışma saatlerinin sabit olmayıp, haftadan haftaya 

değişkenlik gösterebiliyor olması ise bu seçenek işaretlenecektir. Kişiler, 

işverenleri ile ayda belli bir saat çalışmak üzere anlaşmış olabilirler. Örneğin; 

işvereni ile ayda toplam 160 saat çalışmak üzere sözleşme imzalamış olan bir 

kişinin, bir haftada genellikle çalıştığı süre 40 saat olmakla beraber, bu kişi ayın 

ilk üç haftasında çok yoğun çalışarak 150 saati doldurmuş ise, referans 

haftasındaki fiili çalışma süresi 40 saatin üstünde olacaktır. 

2. Fazla mesai: Kişi referans haftasında iş yoğunluğundan ötürü fazla mesai yapmış 

ise (fazla mesai ücreti alsın ya da almasın), bu seçenek işaretlenecektir. 

98. Diğer (Açıklayınız): Kişi yukarıda belirtilenlerin dışında bir sebeple referans 

haftasında genel çalışma saatlerinden fazla çalışmış ise bu seçenek işaretlenerek, 

sebebinin ne olduğu açıklanacaktır. 

Soru 62- … tarihleri arasında (referans haftası içinde), esas işinizde neden 
genellikle çalıştığınız süreden daha az çalıştınız?  

Bu soru, kişinin referans haftasında esas işindeki fiili çalışma süresi, yine esas işindeki 

genellikle çalışılan süreden az ise sorulacaktır. 

1. İşinin gereği: Kişi yapmakta olduğu işin özelliği nedeniyle referans haftasında bir 
haftada genelikle çalıştığı süreden veya 40 saatten daha az çalışmış ise bu 
seçenek işaretlenecektir. Örneğin; genelde haftada 30 saat çalışan bir öğretmen, 
Şubat tatiline denk gelen bir referans haftasında sadece 10 saat çalışmış ise bu 
seçenek işaretlenmelidir. 

2. Senelik izin vb.: Kişi yıllık izin hakkını kullanıyor olması nedeniyle referans 

haftasında, bir haftada genellikle çalıştığı süreden daha az çalışmış ise bu 

seçenek işaretlenecektir. Referans haftası içinde alınan saatlik idari izinler 

sebebiyle fiilen az çalışıldı ise bu seçenek işaretlenmelidir. 

3. Resmi tatil (Dini bayramlar, 23 Nisan, 19 Mayıs vb.): Referans haftasına 
resmi ya da dini bayram tatillerinin denk gelmesi nedeniyle, kişinin bir haftada 
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genellikle çalıştığı süreden daha az çalışmış olması durumunda  bu seçenek 
işaretlenmelidir.  

4. İş olmadığından: Kişi ürettiği mal ya da hizmete talep olmaması nedeniyle 

referans haftasında bir haftada genellikle çalıştığı süreden daha az çalışmış ise 

bu seçenek işaretlenecektir. Örneğin; turizm sektöründe faaliyet gösteren bir 

müteşebbis, kış sezonunda işlerinin çok az olması nedeniyle referans haftasında 

hiç çalışmamış ya da genelde çalıştığı süreden daha az çalışmış ise bu seçenek 

işaretlenecektir. 

5. Ailevi ve kişisel nedenler: Kişi ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek 

ya da kişisel işlerini yapabilmek için referans haftasında, bir haftada genellikle 

çalıştığı süreden daha az çalışmış ise bu seçenek işaretlenecektir. Örneğin; kendi 

hesabına tuhafiye dükkanı işleten bir kadın çocuğunun hasta olması nedeniyle, 

referans haftasında dükkanını sadece bir gün açabilmiş ise bu seçenek 

işaretlenmelidir. Bir yakınını kaybettiği için referans haftasında mazeret izni 

kullanmakta olan bir devlet memurunun, genel çalışma süresinden daha az 

çalışmasının sebebi olarak da bu seçenek işaretlenmelidir. 

6. Kötü hava koşulları: Kişi iklim şartlarının çalışmaya elverişli olmaması nedeniyle 

referans haftasında bir haftada genellikle çalıştığı süreden daha az çalışmış ise 

bu seçenek işaretlenecektir. 

7. Kendisinin hastalanması, yaralanması veya geçici rahatsızlanması: Kişi 

kendisinin hastalanması ya da kısa süreli rahatsızlanması nedeniyle referans 

haftasında bir haftada genellikle çalıştığı süreden daha az çalışmış ise bu seçenek 

işaretlenecektir. Bir başka ifadeyle, bu seçenek referans haftası içinde “raporlu 

hasta” durumunda olanları kapsamaktadır. 

8. Teknik veya ekonomik nedenlerle iş yavaşlatılması veya durdurulması: Kişi 

hammadde yokluğu, enerji kesintisi, bakım ve onarım, iç ve dış talep yetersizliği 

gibi nedenlerden ötürü referans haftasında bir haftada genellikle çalıştığı 
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süreden  daha az çalışmış ise bu seçenek işaretlenecektir.  

   

9. İş uyuşmazlığı (Grev, lokavt): Kişi grev veya lokavt gibi nedenlerle referans 

haftasında bir haftada genellikle çalıştığı süreden daha az çalışmış ise bu seçenek 

işaretlenecektir. Ancak bu seçenek sadece doğrudan greve dahil olan kişiler için 

geçerli olmalıdır. İş uyuşmazlığına bağlı olarak, işyerindeki üretimin engellenmiş 

olması nedeniyle çalışamayanlar için “Teknik veya ekonomik nedenlerle iş yavaşlatıl-

ması veya durdurulması” seçeneği işaretlenmelidir.  

10. Eğitim / öğretim: Kişi referans haftasında eğitime devam etmesi nedeniyle bir 

haftada genellikle çalıştığı süreden daha az çalışmış ise bu seçenek 

işaretlenecektir. Ancak eğitim ve öğretim nedeniyle kişinin genellikle çalıştığı 

süreden daha az çalışmış olabilmesi için bu eğitimin, fiili çalışma süresi 

kapsamında yer almayan nitelikte bir eğitim olması gerekmektedir. Aksi halde, 

kişi doğrudan işiyle ilgili bir eğitime katıldıysa, bu eğitimde geçirdiği süreler 

zaten fiili çalışma süresine dahil edilecektir (Bakınız fiili çalışma süresi ile ilgili 

açıklamalar). Örneğin; işyerinden yüksek lisans programına devam için veya 

açıköğretim sınavlarına hazırlanmak için 2 hafta izin almış olan bir kişi, bu nedenle 

genellikle çalıştığı süreden az çalışmış ise bu seçenek işaretlenecektir. 

11. Değişen çalışma saatleri (Esnek çalışma): Kişinin bir haftada genellikle 

çalıştığı süreden daha az çalışmış olmasının nedeni, çalışma saatlerinin sabit 

olmayıp, haftadan haftaya değişkenlik gösterebiliyor olması ise bu seçenek 

işaretlenecektir. Kişiler işverenleri ile ayda belli bir saat çalışmak üzere anlaşmış 

olabilirler. Örneğin; işvereni ile ayda toplam 160 saat çalışmak üzere sözleşme 

imzalamış olan bir kişinin, normal haftalık çalışma süresi 40 saat olmakla beraber, 

bu kişi referans haftasında 30 saat çalışmış ise, bu seçenek işaretlenmelidir. 

12. Doğum izninden döndü veya doğum iznine ayrıldı: Annelerin doğum öncesi ve 

sonrası yeterli dinlenme süreçlerini kapsayan, kanunla belirlenen izindir. Kişi yasal 
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doğum iznini kullanıyor olması nedeniyle bir haftada genellikle çalıştığı süreden 

daha az çalışmış ise bu seçenek işaretlenmelidir. Doğum sonrasında yasal izin 

hakkını tamamlamış, ancak bebeğini büyütmek amacıyla, kanuni izin ya da rapor 

kullanmakta olan kişiler için bu seçeneğin işaretlenmemesine özellikle dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Doğum iznini kullanmakta olduğu için, referans 

haftasında hiç çalışmamış olan fertler için Soru 60a, 61, 62 ve 63 

sorulmamaktadır. Bu seçeneğin işaretlenebilmesi için ferdin, doğum iznine 

referans haftası içinde ayrılmış olması gerekir.   

13. İşe yeni başladı veya iş değiştirdi: Kişi referans haftası içinde işe başlamış 

veya işini değiştirmiş olması nedeniyle bir haftada genellikle çalıştığı süreden 

daha az çalışmış ise bu seçenek işaretlenmelidir. 

14. İş referans haftası içinde bitti: Kişinin çalışmakta olduğu iş referans 

haftasında sona erdiği için kişi bir haftada genellikle çalıştığı süreden daha az 

çalışmış ise bu seçenek işaretlenmelidir. Ziraat ya da tarım ile uğraşan kişiler, 

referans döneminde işlerinin gereği ya da mevsim koşulları nedeniyle fiilen genel 

çalışma süresinden daha az çalışmış iseler bu durumda, bu seçenek değil, yukarıda 

açıklanmış olan "işinin gereği” seçeneği işaretlenecektir. 

98. Diğer (Açıklayınız): Kişi son hafta içinde yıkarıda belirtilenlerin dışında bir 

nedenle, bir haftada genellikle çalıştığı süreden az çalışmış ise bu seçenek 

işaretlenmeli ve sebebinin ne olduğu açıkça belirtilmelidir. 

Soru 63- a) … tarihleri arasında (referans haftası içinde) esas işinizle ilgili olarak 

ücret karşılığı olsun veya olmasın genellikle çalıştığınız sürenin dışında çalıştınız mı? 

Yani fazla mesai yaptınız mı?  

Fazla mesai, kişinin yazılı ya da sözlü çalışma sözleşmesinde tanımlanan çalışma 

süresinden fazla çalışma durumudur. Bu soruda, ücret karşılığı olsun ya da olmasın, 

gönüllü veya zorunlu olarak kişinin esas işi ile ilgili fazladan çalışarak geçirmiş olduğu tüm 

süreler dikkate alınacaktır. Bu sürelere, işyerindeki yasal olarak tanımlanmış (sözlü veya 
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yazılı olarak üzerinde anlaşmaya varılmış) çalışma sürelerinin haricinde çalışılan saatler 

dahil edileceği gibi, işyeri dışında (örneğin evde) bu iş için ayrılan süreler de 

eklenecektir.   

Örneğin; yasal çalışma süresi 40 saat olan bir devlet memuru, gönüllü ve düzenli olarak 

her gün fazladan 1 saat fazla çalışıyorsa (bu kişi için genellikle çalışma süresi 45 saattir), 

yasal çalışma süresinden fazla çalıştığı 5 saat, fazla mesai olarak da kayıtlanacaktır. 

Bu sorunun amacı, iş yaşamının ve çalışma saatlerinin, aile hayatını ve sosyal yaşamı 

olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi noktasından hareketle, özellikle Avrupa 

Birliği’nde son yıllarda gündemde olan “iş hayatı ile aile yaşamının uyumlaştırılması 

konusunda” veri elde edilmesini sağlamaktır. Özellikle bazı meslek gruplarında ve 

pozisyonlarda yer alan kişiler için çalışmanın mesai saatleri ile sona ermediği, hatta işyeri 

dışında da devam ettiği bir gerçektir. Bu noktada, sadece işyerinde çalışılan saatlerin 

ölçülmesi de, gerçekte çalışmakla geçen sürenin tespiti açısından yeterli olmamaktadır. 

NOT: İlk bakışta, kişinin esas işindeki bir haftada genellikle çalıştığı süre ile yine esas 

işindeki fiili çalışma süresi arasındaki farktan yola çıkılarak fazla çalışılan saatlerin 

hesaplanabileceği düşünülse de, fiili çalışma süresi ile genel çalışma süresi arasındaki 

pozitif fark her durumda fazla mesai süresi toplamına eşit değildir. Bu durumu 

örneklerle açıklamak gerekirse;  

Örnek 1) Bir haftada genellikle çalıştığı süre 40 saat olan bir devlet memurunun, 

referans haftası içinde 2 saat izin kullandığını ve bir işin yetişmesi için Cumartesi günü 5 

saat süresince çalışmak durumunda olduğunu düşünelim. Bu kişinin referans haftası 

içinde fiili çalışma süresi 40-2+5=43 saattir. Ancak, bu ferdin fazla çalışma süresi “5” 

saattir.  

Örnek 2) Bilindiği gibi yeni iş kanunu esnek çalışmayı ülkemiz için de mümkün kılmaktadır. 

Esnek çalışma saatlerine sahip bir ferdin ayda 160 saat çalışmak üzere işvereniyle 

anlaşma yaptığını düşünelim. Bu fert, esnek çalışma sözleşmesi gereği ayda 160 saati 

dolduracak şekilde günlük ve haftalık çalışma saatlerini bazı koşullara bağlı kalmak 
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kaydıyla kendi belirleyebilir. Böyle bir durumda bir haftada genellikle çalıştığı süre 40 

saat (160/4=40) olan bu fert 2009 yılı Eylül ayının ilk haftasında kişisel bazı nedenlerle 

30 saat çalışıp, ayın ikinci haftasında (yani referans haftasında) 50 saat çalışmış olsun. 

Bu durumda kişi, esnek çalışma sözleşmesi gereği 50 saat çalışmış olduğundan, genel 

çalışma süresinin 10 saat üzerinde çalışmış gibi görünse de fazla mesai yapmış kabul 

edilmeyecektir. 

Soru 63- b) Ücret karşılığı olsun veya olmasın … tarihleri arasında (referans haftası 

içinde) toplam kaç saat fazla mesai yaptınız? 

Sorunun (a) seçeneğinde ücret karşılığı olsun veya olmasın referans haftası içinde fazla 

mesai yaptığını ifade eden fertler için, bu soruda fazladan çalışılan saatlerin toplamı 

kaydedilecektir. Buraya yazılan saat Soru 60a da yani referans haftasında fiilen çalışan 

sürede haftanın günlerinde gösterilmelidir. Örneğin, fert burada 5 saat fazla mesai 

yaptığını belirtmiş ise Soru 60a da haftanın hangi günü kaç saat fazla mesai yaptığı 

belirtilmelidir.  

Diğer bir durum ise, referans haftasında fiili çalışma süresi genellikle çalışılan süreden 

fazla olan fert için sorulan Soru 61’de “2-fazla mesai” cevabı verilmiş ise Soru 63a “1-

evet” cevabı almalı ve 63b’ye yapılan fazla mesai süresi yazılmalıdır. 

Soru 64- a) … haftasında (referans haftasında), daha fazla gelir elde etmek 

amacıyla daha fazla çalışmak ister miydiniz?  

Bu soru, referans haftasında kişinin ne kadar süre çalıştığına bakılmaksızın tüm fertlere 

(referans haftasında çalışsın/çalışmasın istihdamda olan herkese) sorulmaktadır. Daha 

fazla gelir elde etmek amacıyla daha fazla çalışabileceğini ifade eden fertler için “Evet” 

seçeneği işaretlenecektir.  

Soru 64- b) Ne şekilde daha fazla çalışmak isterdiniz? 

Bu soruda, referans haftasında daha fazla gelir elde etmek için daha fazla çalışmak 

istediğini ifade eden kişinin, ne şekilde daha fazla çalışmak istediği belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Kişi mevcut işinde daha fazla çalışmak isteyebileceği gibi, tamamen 
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başka bir işte daha fazla çalışma arzusunda olabilir. Bunların dışında, kişi mevcut işine 

ilave olarak başka bir işte çalışmayı da düşünebilir.  

 

1. Mevcut işinde/işlerinde: Referans haftasında daha fazla çalışmak istediğini 

belirten fert, mevcut işinde daha fazla çalışarak çalışma saatlerini arttırmak 

istediğini beyan ediyorsa bu seçenek işaretlenmelidir. 

2. Başka bir işte/işlerde: Referans haftasında, daha fazla çalışmak istediğini 

belirten fert, bunu mevcut işini değiştirip, daha uzun süre çalışabileceği başka bir 

iş bulmak suretiyle yapmak istediğini beyan ediyorsa, bu seçenek işaretlenmelidir. 

Örneğin; tam zamanlı bir iş bulamadığı için yarı zamanlı bir işte çalışan kişi, 

referans haftasında tam zamanlı bir işte çalışabileceğini söylüyorsa bu seçenek 

işaretlenmelidir. 

3. Ek bir işte/işlerde: Referans haftasında  daha fazla çalışmak istediğini belirten 

fert, çalışma saatlerini esas işinin yanısıra  ek bir işte çalışmak suretiyle 

arttırmak istediğini ifade ediyorsa bu seçenek işaretlenmelidir. Örneğin; haftada 

40 saat çalışan bir devlet memuru, referans haftasında ek bir işte çalışarak 

çalışma saatlerini arttırmak isteyeceğini beyan ediyorsa bu seçenek 

işaretlenmelidir.  

4. Farketmez: Kişi referans haftasında gerek mevcut işinde gerekse ek bir işte 

çalışmak suretiyle çalışma saatlerini arttırmak istediğini söylüyorsa bu seçenek 

işaretlenmelidir.  

Soru 64- c) Kaç saat daha fazla çalışabilirdiniz? 

Kişi referans haftasında daha fazla gelir elde etmek amacıyla daha fazla çalışabileceğini 

belirttiyse, fazladan kaç saat çalışabileceğini bu soruda ifade etmelidir.  

Soru 65-  Daha fazla süre çalışma imkanı söz konusu olsa, … haftasını (referans 

haftasını) takip eden 2 HAFTA içerisinde bu şekilde çalışmaya başlayabilir 

misiniz/başlayabilir miydiniz? 
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Bu soruda, daha fazla çalışmak istediğini beyan eden kişilere, böyle bir imkan sözkonusu 

olduğu taktirde referans haftasını takip eden 2 hafta içerisinde bu yeni çalışma 

düzenine geçip geçemeyeceği sorulmaktadır. 

Soru 66- … haftası (referans haftası) ile biten SON 4 HAFTA içinde mevcut işinizi 

değiştirmek üzere ya da mevcut işinize ek olarak bir iş aradınız mı? 

Referans haftasında istihdamda olan hanehalkı ferdi, referans haftası ile biten son 4 

hafta içinde mevcut işini değiştirmek için ya da bu işine ilave olarak ikinci bir iş aramış 

ise "Evet" seçeneği işaretlenecektir. 

Soru 67- Niçin başka bir iş aradınız / arıyorsunuz? 

Bu soru, Soru 66'ya “Evet” cevabı vermiş olanlara sorulacaktır. Aşağıdaki açıklamalar 

ışığında uygun olan bir şık işaretlenecektir. 

1. Daha fazla çalışmaksızın, daha fazla gelir elde etmek için: Kişi çalışmakta 

olduğu işten elde ettiği gelirin yetersiz olması ya da daha fazla gelir elde etmek 

istemesi nedeniyle çalışma saatlerini artırmaksızın daha fazla gelir elde 

edebileceği, başka bir iş aramış ise bu seçenek işaretlenmelidir. Örneğin, haftada 

55 saat çalışan bir fert, yine bu kadar çalışıp, daha fazla gelir elde etmeyi 

istiyorsa bu seçenek işaretlenmelidir.   

2. Mevcut işine ilave olarak, başka bir işte daha çalışmak istediği için: Kişi 

mevcut işinin yanısıra çalışabileceği ilave bir iş arıyorsa bu seçenek 

işaretlenmelidir. Örneğin;  günlük 8 saat çalışan bir kişi, geri kalan zamanlarında 

da çalışabileceğini düşünüp, ilave bir iş aramışsa bu seçenek işaretlenmelidir.  

3. Daha fazla süre çalışabileceği başka bir iş istediği için: Kişi mevcut işindeki 

çalışma saatlerinin yetersiz olduğunu düşündüğü için (daha fazla çalışmaya bağlı 

olarak, daha fazla gelir elde edeceğini de düşünebilir) başka bir iş aramışsa bu 

seçenek işaretlenmelidir. Örneğin; yarım günlük bir işte çalışan kişi, tam gün 

çalışabileceği bir iş arıyorsa bu seçenek işaretlenmelidir. Bu seçeneğin 

işaretlenmiş olması kişinin, daha fazla çalışmak suretiyle, daha fazla gelir elde 
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etmeyi istiyor olması anlamına gelmektedir.  

4. Daha kısa süre çalışabileceği başka bir iş istediği için: Kişi mevcut işindeki 

çalışma saatlerinin fazla olduğunu düşündüğü için daha kısa süreli çalışabileceği 

bir iş aramışsa bu seçenek işaretlenmelidir.  

5. Çalışma koşullarından memnun olmadığı için (işyerinin sağlık ve güvenlik 

koşulları, çalışan ve amirlerle ilişkiler, işyerinin uzaklığı vb.): Kişi mevcut işinin 

çalışma şartlarından memnun olmadığı için (çalışma ortamının hijyenik olmaması, 

çok gürültülü olması, çalışma arkadaşları veya amiri ile sorun yaşaması, işyerinin 

çok uzak olması vb.) başka bir iş aramış ise bu seçenek işaretlenecektir. 

6. Kendi mesleğinde çalışmadığı için: Kişi kendi mesleğinde çalışmadığı için kendi 

mesleğini icra edebileceği başka bir iş aramış ise bu seçenek işaretlenmelidir. 

7. İşini kaybetme riski olduğu için: Kişi herhangi bir sebeple işten çıkarılacağından 

endişe ettiği için iş aramış ise, bu seçenek işaretlenecektir. Örneğin; kişinin 

çalıştığı şirkette mali sorunlar yaşanıyorsa ve bu süreçte bazı çalışanlar işten 

çıkarılmışsa, kişi kendisinin de benzeri bir durumla karşılaşabileceğini düşündüğü 

için iş aramış olabilir.  

8. Yaptığı iş geçici veya mevsimlik olduğu için: Kişi geçici veya mevsimlik bir işte 

çalışıyorsa ve sürekli bir işe geçmek için iş aramışsa bu seçenek işaretlenmelidir. 

98. Diğer (Açıklayınız): Kişinin başka bir iş araması yukarıda belirtilenlerden farklı 

bir nedene dayanıyorsa, bu seçenek işaretlenerek nedenin ne olduğu açıkça 

belirtilecektir. 

Soru 68- a) Ücretli olarak çalışabileceğiniz bir iş mi arıyorsunuz, yoksa kendi işinizi 

mi kurmak istiyorsunuz?  

Bu soru, istihdamda olup, Soru 66’da iş aradığını belirten kişilere yöneltilmektedir. Kişi 

kendi hesabına ya da işveren olarak çalışabileceği bir iş kurmak istiyorsa “1. Kendi işini 

kurmak istiyor” seçeneği işaretlenecektir. Bu seçenek daha çok, mevcut işinde ücretli, 
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maaşlı, yevmiyeli olarak çalışmakta olan, ancak bundan sonra kendi işini yapmak 

isteyenler için geçerlidir. Kişi ücretli olarak çalışabileceği bir iş aramış ise “2. Ücretli 

olarak çalışabileceği bir iş arıyor” seçeneği işaretlenecektir. 

 

Soru 68- b) Tam zamanlı mı, yarı zamanlı mı bir iş arıyorsunuz? 

Bu soruda referans haftasında istihdamda olan ve ücretli olarak çalışabileceği bir iş 

aradığını belirten fertlerin, aradıkları işin türü (tam zamanlı/yarı zamanlı) öğrenilmek 

istenmektedir. 

Sorunun seçeneklerinde geçen tam zamanlı/yarı zamanlı ayrımı tamamen kişinin vereceği 

cevaba göre belirlenecektir. Ancak uluslararası uygulamalarda yarı zamanlı çalışmanın 

haftalık “35 saati” geçmediği, tam zamanlı çalışmanın da haftalık “30 saat”ten  başladığı 

dikkate alınmalıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 6’da kısmi çalışma, “işyerinde tam 

süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Seçeneklerde geçen “tam zamanlı” ve “yarı zamanlı” 

kavramları bu çerçevede, yasada geçen “tam süreli” ve “kısmi süreli” kavramlarına uygun 

olarak değerlendirilmelidir. 

1. Tam zamanlı: Kişi tam zamanlı olarak çalışabileceği bir iş aramış ise bu seçenek 

işaretlenecektir.  

2. Tam zamanlı, ancak bulamazsa yarı zamanlı olabilir: Kişinin ilk tercihi tam gün 

çalışacağı bir iş olduğu halde, böyle bir iş bulamaması durumunda yarı zamanlı bir 

işte çalışmaya da razı ise bu seçenek işaretlenecektir.  

3. Yarı zamanlı: Kişi yarı zamanlı çalışacağı bir iş aramış ise bu seçenek 

işaretlenecektir.  

4. Yarı zamanlı, ancak bulamazsa tam zamanlı olabilir: Kişinin ilk tercihi yarı 

zamanlı çalışmak üzere bir iş olduğu halde, böyle bir iş bulamaması durumunda 
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tam zamanlı bir işte çalışmaya da razı ise bu seçenek işaretlenecektir.  

5. Tam zamanlı ya da yarı zamanlı farketmez: Kişi tam zamanlı ya da yarı zamanlı 

bir işte çalışmanın kendisi için farketmediğini belirtiyorsa, bu seçenek 

işaretlenecektir. 

Soru 69- Kaç aydır mevcut işinizi değiştirmek için ya da mevcut işinize ek olarak 

bir iş arıyorsunuz? 

Bu soru, halihazırda çalışıyor olup mevcut işini değiştirmek amacıyla ya da mevcut işine 

ek olarak başka bir iş aradığını söyleyenler için söz konusu “iş arama süresi”nin 

ölçülmesine yöneliktir.  

Bu soruya alınan yanıt AY olarak kaydedilecektir. Yanıt, yıl olarak verildiğinde aya 

dönüştürülecektir. Örneğin; cevaplayıcı “bir yıldır iş arıyorum” şeklinde cevap vermişse, 

“yani, 12 aydan bu yana mı iş arıyorsunuz?” şeklinde teyid almaya yönelik ikinci bir 

soruyla, alınan yanıt ay cinsine çevrilecektir. Kişi bir aydan daha az süreden bu yana 

(örneğin son 10 günde) iş aradığını belirtiyorsa da bu soru, “0” olarak kodlanacaktır.  

Soru 70- … haftası (referans haftası) ile biten SON 4 HAFTA içinde, iş aramak 

için;  

Bu başlık altında aşağıda sıralanan tüm sorular ayrı ayrı ve herbirinin başına “Referans 

haftası ile biten SON 4 HAFTA içinde” ibaresi eklenerek sorulacaktır. Her bir soru için 

“Evet” ya da “Hayır” seçeneklerinden biri işaretlenecektir.  

1. Doğrudan bir işverene başvurdunuz mu?: Kişi referans haftası ile biten son 4 

haftada bir başka tanıdığını araya katmadan, bizzat kendisi iş bulmayı umduğu işçi 

pazarlarına gitmiş veya işverene doğrudan başvurmuş ise bu soru için “Evet” 

cevabı verilecektir. Kişinin bir işyerine özgeçmişini yazarak bırakması da, 

doğrudan işverene yapılan başvuru olarak kabul edilmelidir. Kişi internet 

aracılığıyla herhangi bir işverene doğrudan başvurmuş ise bu soru için “Evet” 

seçeneği işaretlenecektir. 
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2. Size iş bulmaları için eşe dosta ricada bulundunuz mu?:  Kişi  referans haftası 

ile biten son 4 haftada, tanıdıklarına, arkadaşlarına, aile dostlarına iş aramakta 

olduğunu söylemiş, bu konuda kendisine yardımcı olmalarını istemiş ise bu soru için 

“Evet” cevabı verilecektir. 

3. İŞKUR veya özel istihdam ofislerine (internetteki "kariyer.net", 

"yenibiris.com" vb. dahil) başvurdunuz mu?: Kişi iş bulma umuduyla, referans 

haftası ile biten son 4 haftada Türkiye İş Kurumuna ya da  İŞKUR kanunu ile 

kurulmasına izin verilen özel istihdam ofislerine kaydını yaptırmış ise “Evet” 

cevabı verilecektir. Ancak kişi İŞKUR’a veya özel istihdam ofislerine referans 

haftası ile biten son 4 HAFTADAN önce kaydını yaptırmışsa, bu soru “Hayır” 

olarak yanıtlanacaktır.  Kişinin iş başvurusunun cevabını bekleyip, beklemediği 8. 

seçenekte ayrıca sorgulanmaktadır. İŞKUR veya özel istihdam ofislerine internet 

üzerinden (İŞKUR’un resmi web sayfasını kullanarak) başvuru yapan bir kişi 

mutlaka 3. seçenekte “Evet” yanıtı vermiş olmalıdır.  

4. Gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarına baktınız veya cevaplandırdınız 

mı?: Kişi referans haftası ile biten son 4 haftada gazete, dergi veya interneti iş 

bulabilmek amacıyla incelemiş (İŞKUR’un internet sayfası hariç), iş aradığını 

belirten ilanlar vermiş veya gazete veya dergilerdeki açık iş ilanlarına başvurmuş 

ise bu soru için “Evet” cevabı verilecektir.  

5. Sözlü ya da yazılı iş sınavına/mülakata girdiniz mi?: Kişi bir işe yerleştirilmek 

amacıyla, sözlü ya da yazılı iş sınavına/mülakata girmişse bu soru için “Evet” 

cevabı verilecektir. Bu seçenekte kamunun açtığı iş sınavlarının yanısıra (KPSS 

vb.), özel sektörün açmış olduğu yazılı sınavlar ve mülakatlar da kapsanmaktadır. 

Ancak kişi yazılı iş sınavına/mülakata referans haftası ile biten son 4 haftadan 

önce girmiş ise bu soru “Hayır” olarak yanıtlanacaktır. Kişinin iş başvurusunun 

cevabını bekleyip, beklemediği 8. seçenekte ayrıca sorgulanmaktadır. 

6. Kendi iş yerinizi kurmak amacıyla, mekan veya araç-gereç, kredi, lisans vb. 

temin etmek için bir araştırmada bulundunuz mu?: Kişi son 4 haftada kendi 
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hesabına veya işveren olarak, kendi başına ya da ortaklık kurmak suretiyle, bir iş 

kurmak amacıyla mekan, araç-gereç edinmek için bir araştırmada  bulundu ise bu 

soru için “Evet” seçeneği işaretlenecektir.  

 

7. İş başvurunuzun sonucunu beklediniz mi?: Kişi referans haftası ile biten son 4 

haftadan daha önce iş başvurusunda bulunmuş ve son 4 haftada bu başvurusunun 

sonucunu beklemiş ise bu soru için “Evet” cevabı verilecektir. Bu seçenekte iş 

başvurusu ile son 4 haftadan daha uzun bir süre önce İŞKUR’a veya doğrudan bir 

işyerine yapılan başvurular kapsanmaktadır. Ayrıca son 4 haftadan daha uzun süre 

öncesinde, kamunun ya da özel sektörün açmış olduğu iş sınavlarına girmiş, sonuç 

bekleyen kişiler için de bu soruda “Evet” cevabı verilmelidir.   

8. İş bulmak amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında bir girişimde bulundunuz 

mu?: Kişi referans haftası ile biten son 4 hafta içinde yukarıda sorgulanan iş 

arama kanalları dışında bir kanal kullanmak suretiyle iş aradığını belirtiyorsa, bu 

seçenekte “Evet” cevabı verilecektir.   

Soru 71- a) İş bulmuş olsaydınız … haftasını (referans haftasını) takip eden 2 

HAFTA içerisinde bu işte çalışmaya başlayabilir miydiniz /başlayabilir misiniz ?  

Bu soruda, mevcut işini değiştirmek için ya da mevcut işine ek olarak bir iş aradığını 

belirten fertlere, iş bulmuş olsalardı referans haftasını takip eden 2 hafta içerisinde bu 

işe başlayıp başlayamayacakları sorulmaktadır. Referans haftasını takip eden 2 hafta 

içinde bulduğu yeni işe başlayabileceğini söyleyenler için “Evet” cevabı verilecektir. 

Soru 71- b) Neden çalışmaya başlayamazsınız?:  

Bu soru, Soru 71a’ya “2-Hayır” cevabı verenlere sorulmaktadır. Fert için işe başlayamama 

sebebine en uygun cevap verilmelidir.  

 



120 
 

                                        TÜİK, 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi El Kitabı 
 

 

 

BÖLÜM IV- GELİR 

Gelir sorularında SADECE NAKDİ GELİRLER esas alınacaktır. Ayni gelirler dahil 

edilmeyecektir. Örneğin; sadece kendi tüketimine yönelik üretim yapan çiftçilerin 

gelirleri bu sorularda kapsanmayacaktır. 

Eğer fert ürettiği ürünü nakde çevirmeden başka bir ürün ile takas ediyor ise gelir 

kısmına kendi ürettiği ürünün nakit karşılığı yazılmalıdır. Örneğin; yetiştirdiği buğday 

karşılığında, başka bir mal alan fert için gelir kısmına, değişim yaptığı buğdayın nakdi 

değeri yazılmalıdır.  

 

 

DİKKAT: 

Gelirle ilgili sorular, referans haftasında çalışılan esas iş ile bağlantılı olarak 

sorulmalıdır. Anketin referans haftasında çalışılan iş ile geçen ay içinde gelir elde 

edilen iş farklı ise (kişi şu anda çalışmakta olduğu işe anket yapılan ayda başlamış 

ise), Soru 72-75 arası boş bırakılacak, Soru 76’da kişinin bu işinden elde etmeyi 

beklediği gelir kayıtlanacaktır.  

 

 

Soru 72- Geçen ay içinde esas işinizde toplam kaç gün çalıştınız? 

(Ücretli çalışanlar için aylık çalışılan gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.) 

Bu soru, esas işinde ücretli/maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına ve işveren olarak 
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çalışanlara sorulmaktadır. Bu soruda, esas olarak kişilerin geçen ay içinde fiilen işyerinde 

kaç gün süreyle çalıştıkları sorulmakla birlikte, sorunun işteki duruma göre farklı 

şekillerde sorgulanması gerekmektedir. Anket ayında işe başlayanlara bu soru 

sorulmayacaktır.  

Ücretli, maaşlılar için;  Devlete veya bir işverene bağlı olarak çalışan düzenli ücretliler 

için çalışılan gün sayısı hesaplanırken, fiilen çalışılan gün sayısı değil, maaş veya ücrete 

esas teşkil eden gün sayısı dikkate alınacaktır. Örneğin; bir Devlet memurunun fiilen 

haftada beş günden ayda 20-24 gün çalışması sözkonusu iken, bu şekilde çalışanlar için 

çalışılan gün sayısı 30 gün olarak belirtilecektir.  

Düzenli ücretliler geçen ay içinde izin veya rapor kullanmış bile olsalar 

ücretlerini/maaşlarını almaya devam ettikleri için çalışılan gün sayısı 30 gün üzerinden 

hesaplanacaktır. Yani düzenli ücretli, maaşlılar için ücrete esas gün dikkate alınarak 

çalışılan gün kaydedilmelidir. Örneğin; geçen ay içinde 12 gün senelik izin kullanmış olan 

bir devlet memuru, izinli olduğu bu süre zarfında ücretini almaya devam edeceği için, 

çalışılan gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır. 

Öğretmenler için de aynı durum söz konusudur. Yaz tatili ve sömestr tatilinde çalışmayan 

öğretmenler işlerinin başında olmasalar dahi çalışılan gün sayısı 30 gün olarak 

yazılacaktır. Aynı şekilde doğum iznini kullanan kişilerde ücretlerini yine 30 gün 

üzerinden almaya devam ettikleri için, çalışılan gün sayısı 30 gün olacaktır.  

Ancak ücretsiz izin kullanmakta olan düzenli ücretliler için, çalışılan gün sayısı geçen 

ay içinde fiilen çalışılan gün sayısı üzerinden hesaplanacaktır.  

Stajyer için çalışılan gün yazılırken, eğitimde geçirdikleri günler hariç tutularak fiilen 

çalıştıkları günler dikkate alınmalıdır. Örneğin; haftanın 3 günü staja, 2 gün okula devam 

eden stajyer için bu soruya 12 gün (haftada 3*4 hafta=12 gün) yazılmalıdır. 

Yevmiyeliler için; Bir işverene bağlı olarak, düzenli ve sürekli olmadan günü birlik veya iş 

buldukça çalışanlar için çalışılan gün sayısı hesaplanırken geçen ay içinde fiilen çalışılmış 
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olan gün sayısı dikkate alınacaktır. Örneğin; yevmiyeli olarak çalışan bir inşaat işçisi 

geçen ay içinde 10 günlük bir işte çalışmışsa, çalışılan gün sayısı 10 gün olarak alınacaktır. 

 

 

Kendi hesabına ve işverenler için; Kendi hesabına veya işverenler için çalışılan gün 

sayısı hesaplanırken, işyerinin açık olduğu (faaliyette bulunduğu) gün sayısı dikkate 

alınacaktır. Bilindiği gibi işyeri sahibinin bizzat işinin başında bulunmadığı durumlarda 

işyerinin faaliyette bulunduğu gün sayısı ile işyeri sahibinin çalıştığı gün sayısı farklı 

olabilmektedir. Ancak işyeri açık olduğu sürece işyeri sahibi kazanç elde etmeye devam 

edeceği için, çalışılan gün sayısında geçen ay içinde işyerinin faaliyette bulunduğu gün 

sayısı esas alınacaktır. Örneğin; yanında ücretli işçi çalıştıran bir butik sahibi, geçen ay 

içinde işyerine ayda sadece 5 gün uğramış ise ve işyeri Pazar günleri hariç her gün 

açıksa, çalışılan gün sayısı 26 gün olarak belirtilecektir. Aynı şekilde bakkal dükkanını 

ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta olan oğlu ile birlikte işleten bir fert, geçen ay içinde 

hasta olduğu için işyerine sadece 10 gün uğradıysa ve oğlu her gün bakkal dükkanını 

açtıysa, kendi hesabına çalışan bu bakkal sahibi için çalışılan gün sayısı 30 gün olarak 

alınacaktır. 

Soru 73- Geçen ay içinde esas işinizden elde ettiğiniz toplam net nakdi geliriniz ne 

kadardı? (TL) 

Ücret/maaş veya yevmiye geliri: Bu soruda ücret/maaş veya yevmiye geliri elde eden 

fertlerin geçen ay içinde elde ettikleri net nakdi gelir (kişisel aylık kullanılabilir gelir) 

sorulmaktadır. Ücretli/maaşlı veya yevmiyeli çalışan fertlerin elde ettikleri ikramiye, 

prim, bayram harçlığı gibi dönemsel gelirler bu soruda kapsanmamaktadır.  

Öğretmenlerin ek ders ücretleri de aylık maaş, ücret gelirine dahil edilecektir. Kişisel 

kullanılabilir gelir, kişisel gelirden dolaysız vergiler ve devlete ödenen tek taraflı 

transferler düşülerek hesaplanmaktadır: 
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Bilindiği gibi ücretli/maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışanlar gelirlerini genellikle o ay 

içinde düzenli olarak almaktadır. Ancak bazı durumlarda (özellikle özel sektörde çalışan 

ücretliler için), o ay için elde edilmesi gereken gelir, herhangi bir sebeple işveren 

tarafından zamanında ödenmemiş olabilir. Böyle bir durum sözkonusu ise, ücretli çalışan 

fert geçen ay içinde alması gereken parayı alamamış veya alması gerekenden daha azını 

almış ise (gelir tahakkuk etmiş, ancak nakden elde edilmemiş ise), normalde alınması 

gereken miktar, aylık gelir olarak kaydedilecektir. Örneğin; bir avukat yanında 

sekreterlik yapan ferde, geçen ay içinde işlerinin çok kötü olması nedeniyle ödeme 

yapamamış ise, sekreterin normalde alması gereken ücret, geçen ay için gelir olarak 

kaydedilecektir. 

Ücretli/maaşlı olarak çalışan fert her ay (fazla mesai yapsın/yapmasın veya fazla 

çalışılan süreden bağımsız şekilde) düzenli olarak ücrete ilave bir fazla çalışma ücreti 

alıyorsa bu tutar net nakdi gelir kapsamında değerlendirilecektir (Soru 73’e ilave 

edilecektir). 

Müteşebbis geliri (Kendi hesabına veya işveren olarak çalışanların geliri): Bu soruda 

kendi hesabına veya işveren olarak çalışan fertlerin geçen ay içinde elde ettikleri 

gelirler sorulmaktadır. Bilindiği gibi bazı sektörler ve bazı dönemler için müteşebbis 

gelirlerinin süreklilik ve düzenliliği sözkonusu olmayabilir. Örneğin; mevsim şartlarına 

doğrudan bağlı olan inşaat, turizm gibi bazı sektörlerde gelirler yoğun olarak yaz 

aylarında elde edildiğinden; kış mevsimine denk gelen bazı aylarda, bu sektörlerde 

faaliyet gösteren kendi hesabına veya işverenler herhangi bir gelir elde etmemiş veya 

zarar etmiş olabilirler. Böyle bir durumda bu soru boş bırakılacaktır. Zarar söz konusu 

olduğunda (-) gelir asla kaydedilmeyecek ve “0”(sıfır) olarak kodlanacaktır. 

Tarım sektöründe kendi hesabına veya işveren olarak çalışan fertler için hasat dönemine 

rastlayan aylarda elde edilen gelirlerin tamamı bu soruya kayıtlanmamalı, aya düşen 

miktar burada gösterilmeli ya da bu soru boş bırakılmalıdır. (Böyle durumlarda, aylık ele 

geçen gelir sorusu boş bırakılmış olsa dahi, müteşebbisler için yıllık gelir/12 

formülasyonu ile aylık gelir hesaplanabilmektedir).  
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Soru 74- Esas işinizde elde ettiğiniz maaş, ücret, yevmiye gelirinize ilave olarak 

ikramiye, prim vb. her ay almadığınız geliriniz var mı? 

Bu soruda esas işinde ücretli/maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışan fertlerin aylık düzenli 

ücret, maaş veya yevmiye gelirlerinin yanısıra dönemsel olarak elde ettikleri ikramiye, 

prim gibi gelirlerinin olup olmadığı sorulmaktadır. Fazla çalışmaya bağlı olarak 

(gerçekleşme durumunda ödenen) fazla mesai ücreti elde eden fertler ve sağlık 

sektöründe çalışıp döner sermayeden gelir elde edenler de bu soruya “Evet” cevabı 

vermelidir.  

Soru 75- Bu gelirin geçen aya düşen miktarı ne kadardır? (TL) 

Bu soruda esas işinde ücretli/maaşlı veya yevmiyeli çalışıp, Soru 74’te ikramiye, prim, 

fazla mesai ücreti vb. gelir elde ettiğini belirten fertler için, bu gelirin miktarı 

sorulmaktadır.  

Örneğin; yılda dört defa Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ikramiye geliri elde 

eden bir fert ile Mart ayında anket uygulanıyorsa (bu durumda gelir soruları için 

referans dönemi Şubat ayıdır), Ocak ayında alınan en son ikramiye gelirinden Şubat ayına 

düşen miktar kaydedilecektir. Ocak ayında alınan ikramiye gelirinin 600 TL olduğunu 

varsayarsak, Şubat ayı için kayıtlanacak değer 200 TL olacaktır.  

Soru 76- Esas işinizde aylık ne kadar ücret elde etmeyi bekliyorsunuz? (TL) 

Bu soru esas işinde ücretli/maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışan ve bu işine anket ayında 

başlayanlar için sorulmaktadır. Kişinin işe başlarken, işvereni ile elde edeceği ücret 

miktarını konuşmamış olması düşünülemez. Bu nedenle, kişi henüz bir gelir elde etmese 

de, ne kadar gelir elde edeceğini bilmektedir. Bu soruda kişinin bir ay çalışması 

karşılığında elde edeceği gelirin kayıtlanması gerekmektedir. 

Soru 77- Son bir yıl içinde esas işinizde toplam kaç gün çalıştınız? 

Bu soru, esas işinde kendi hesabına veya işveren olarak çalışanlara sorulmaktadır. Soru 
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72’nin açıklamalarında da belirtildiği gibi, kendi hesabına veya işverenler için çalışılan gün 

sayısı hesaplanırken, işyerinin açık olduğu (faaliyette bulunduğu) gün sayısı dikkate 

alınacaktır. Tarımsal faaliyet için (özellikle de hayvancılık faaliyeti hiç yoksa), bitkisel 

üretimin tüm süreçleri düşünülerek yıllık çalışılan gün sayısı belirlenecektir. 

 

Soru 78- Son bir yıl içinde esas işinizden elde ettiğiniz toplam net nakdi geliriniz ne 

kadardı? (TL) 

Bu soruda, esas işinde kendi hesabına veya işveren olarak çalışanlara sorulmaktadır. 

Kendi hesabına veya işveren olarak çalışan fertlerin son bir yıl içinde elde ettikleri 

gelirler sorulmaktadır. Bazı sektörlerde faaliyet gösteren müteşebbisler için referans 

ayında gelir gerçekleşmemiş olabileceği için son bir yılda elde edilen gelirler de ayrıca 

sorgulanmaktadır. Örneğin, tarım sektöründe gelir, özellikle sadece bitkisel üretim 

sözkonusuysa sadece hasat tamamlandıktan sonra elde edilmektedir. Böyle bir durum söz 

konusu ise, hasat neticesinde yapılan satıştan elde edilen gelir bu soruda kayıtlanacaktır.  
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BÖLÜM V- İŞSİZLİK VE FAAL OLMAMA 

Bu bölümde istihdamda olmadığı tespit edilen kişilerin işsiz ya da iktisaden faal olmama 

sınıflandırmalarından hangisine girdiği tespit edilmekte ve bu sınıflandırmalara ilişkin 

diğer değişkenlere ait bilgi derlenmektedir.  

Soru 79- … haftası (referans haftası) ile biten SON 4 HAFTA içinde herhangi bir 

iş aradınız mı veya kendi işinizi kurmak için çaba gösterdiniz mi?  

(Bu süre içinde, herhangi bir zamanda iş aramaya yönelik olarak yapılan, sürekliliği 

olsun olmasın tüm faaliyetler dikkate alınmalıdır). 

Referans döneminde istihdamda olmadığı tespit edilen kişilerin işsiz olup olmadığını 

tespit etmek üzere ilk olarak iş arayıp aramadığı sorgulanmaktadır. Kişi referans haftası 

ile biten son dört hafta içinde ücretli/maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışabileceği bir iş 

arayabileceği gibi, işveren ya da kendi hesabına işini kurmak amacıyla girişimde bulunmuş 

da olabilir. Tüm bu kişiler için  "Evet" seçeneği işaretlenecektir. 

ILO iş aramada esas alınacak süreyi “belirli güncel dönem” olarak tanımlamakta ve bu 

sürenin anketin standart referans dönemi olan bir haftadan daha uzun olmasını 

önermektedir (4 hafta, 3 ay ...) Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) iş arama sorusu 

için bu süreyi 4 hafta olarak belirlemiştir. Yeni ulusal işsizlik rakamı, “son 4 haftada” iş 

arama kriteri dikkate alınarak hesaplanacaktır. 
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Soru 79E- Son 4 hafta içinde iş aramaya yönelik bir çabanız olmadığını belirttiniz. 

Peki, … haftası (referans haftası) ile biten SON 3 AY içinde herhangi bir iş 

aradınız veya kendi işinizi kurmak için çaba gösterdiniz mi? 

 Bu soru halihazırda çalıştığı bir işi olmadığı halde referans haftası ile biten son 4 hafta  

içinde iş aramayan veya kendi işini kurmak için çaba göstermeyen kişilere 

yöneltilmektedir. Kişi son 4 hafta içinde iş aramamış olsa bile, son 3 ay içinde aramış 

olabilir. SON 3 AY kriteri, yeni uygulamanın işsizlik tanımı üzerinde etkisi olup olmadığını 

görmek için sorulmaya devam edilecektir.  

Soru 80- İş aramaya başladığınızdaki durumunuz neydi? 

Bu soru ile derlenen bilgi, işsizlerin daha önce istihdamda olup ayrılmış olma ya da işgücü 

piyasasına yeni girmiş olma gibi iş aramaya başladıkları zamandaki durumlarına göre 

sınıflandırılmalarına imkan vermektedir.    

Dolayısıyla, kişiye iş aramak için ilk girişimini yaptığı andaki durumu sorulmaktadır. 

Örneğin; kişi sekiz ay önce iş aramak için ilk girişimini yapmış ise, sekiz ay önceki durumu 

sorulmaktadır. Buna göre belirtilen seçeneklerden uygun olan işaretlenecektir.    

1. Geçici bir işte çalışıyordu/iş bitti: Kişi daha önceden kısa süreli ve geçici bir 

işte çalışmaktayken işin bitmesi nedeniyle boşta kalmış ve hemen ardından iş 

aramaya başlamış ise bu seçenek işaretlenecektir.  

2. İşten çıkartıldı: Kişi ücretli,maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışmakta olduğu 

işinden kendi rızası dışında çıkartılmış, işine son verilmiş ve hemen ardından iş 

aramaya başlamış ise bu seçenek işaretlenecektir. 

3. Kendi isteğiyle işten ayrıldı: Kişi ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışmakta 

olduğu işinden ücretinin yetersiz olması, çalışma koşullarından memnun olmaması 

gibi çeşitli nedenlerle kendi rızası ile ayrılmış ve hemen ardından iş aramaya 

başlamış ise bu seçenek işaretlenecektir. 
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4. İşyerini kapattı/iflas etti: Kişi işveren veya kendi hesabına olarak çalışırken, 

işyerinin kapanması veya iflas etmesi sonucu işinden olmuş ise bu seçenek 

işaretlenecektir. 

5. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyordu: Kişi ailesinin işletmesinde ücretsiz aile 

işçisi olarak çalışmakta iken; bu işi bırakıp işveren, kendi hesabına, ücretli ya da 

yevmiyeli olarak iş aramaya başlamış ise bu seçenek işaretlenecektir.  

6. Emekliydi: Kişi emekli olduktan sonra (hemen veya belli bir zaman geçtikten 

sonra) yeni bir iş için girişimde bulunmuş ise bu seçenek işaretlenecektir. 

7. Düzenli (örgün) eğitime devam ediyordu veya yeni mezun olmuştu: Kişi bir 

öğrenim kurumuna (ulusal eğitim programı çerçevesinde bir kamu veya özel eğitim 

kurumuna; ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul veya üniversiteye) devam 

etmekteyken veya bunlardan birini yeni tamamlamışken iş aramaya başlamış ise bu 

seçenek işaretlenecektir. 

8. Kursa veya bir eğitim programına devam ediyordu: Kişi örgün eğitim dışında bir 

eğitim programına veya kursa (üniversiteye hazırlık, bilgisayar, dikiş-nakış vb.) 

devam etmekteyken iş aramaya başlamış ise bu seçenek işaretlenecektir. 

9. Askerden gelmişti: Kişi iş aramak için girişimde bulunduğu sırada askerden yeni 

terhis olmuş ise bu seçenek işaretlenecektir. 

10. Ev işleriyle meşguldü: Kişi ev işleriyle meşgul iken (evde yemek pişirme, bulaşık 

yıkama, çocuk bakma gibi işler) iş aramaya başlamış ise bu seçenek 

işaretlenecektir.  

98. Diğer (Açıklayınız): Kişinin iş aramaya başladığındaki durumu yukarıda 

sıralanların dışında ise bu seçenek işaretlenecek ve durumu açıkça yazılacaktır.  

Soru 81- … haftası (referans haftası) ile biten SON 4 HAFTA içinde iş aramak 

için;  
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Bu soru ile, kişinin SON 4 HAFTA içinde iş aramak için iş arama kanalı kullanıp 

kullanmadığı tespit edilmek istenmektedir. Bu başlık altında aşağıda sıralanan ve 

açıklamaları verilen 13 adet soru ayrı ayrı ve herbirinin başına soruya ilişkin referans 

dönemi olan “SON 4 HAFTA içinde” ibaresi eklenerek sorulacaktır. Her bir soru için “1-

Evet” ya da “2-Hayır” seçeneklerinden biri mutlaka işaretlenecektir.  

“Son 4 haftada iş aramak için hangi kanalları kullandınız?” sorusu yerine, iş aradığını 

belirten kişilere iş arama kanallarının tek tek hatırlatılması yöntemiyle daha doğru 

bilgiye ulaşılabilecektir. Kişinin sözkonusu kanalları bu referans dönemi içerisinde 

kullanmış ya da kullanmamış olmasının tespit edilmesi çok önemlidir. Tüm seçenekler için 

“2-Hayır” yanıtı işaretlenmiş ise Soru 85’e geçilecektir.  

1. Doğrudan bir işverene başvurdunuz mu? Kişi son dört hafta içinde iş aramak için 

bir tanıdığını araya katmadan, bizzat kendisi iş bulmayı umduğu işçi pazarlarına 

gitmiş veya işverene doğrudan başvurmuş ise bu soru için “Evet” seçeneği 

işaretlenecektir. Kişi internet aracılığıyla herhangi bir işverene doğrudan 

başvurmuş ise bu soru için “Evet” seçeneği işaretlenecektir. 

2. Size iş bulmaları için eşe, dosta ricada bulundunuz mu? Kişi son dört hafta 

içinde iş aramak için tanıdıklarına, arkadaşlarına, aile dostlarına iş aramakta 

olduğunu söylemiş, bu konuda kendisine yardımcı olmalarını istemiş ise bu soru için 

“Evet” seçeneği işaretlenecektir. 

3. Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvurdunuz mu? Kişi iş bulma umuduyla, son 

dört hafta içinde Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) kaydını yaptırmış ise bu soru için 

“Evet” seçeneği işaretlenecektir. Kişi İŞKUR’a son dört haftadan daha önce 

kaydını yaptırmışsa, bu soru “Hayır” olarak yanıtlanacaktır. Kişinin İŞKUR’dan 

yanıt bekleyip beklemediği 10. seçenekte ayrıca sorgulanmaktadır.  İŞKUR’a 

internet üzerinden (İŞKUR’un resmi web sayfasını kullanarak) başvuru yapan bir 

kişi için bu  seçenekte “Evet” cevabı verilecektir. 

4. Özel istihdam ofislerine başvurdunuz mu? (İnternetteki “kariyer.net”, 
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“yenibiris.com” vb. dahil) Kişi Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yenilenen kanunu 

ile açılmasına yasal olarak izin verilen, özel istihdam ofislerine (internetteki 

“kariyer.net”, “yenibiris.com” vb. dahil)  SON 4 HAFTA içinde başvurmuş ise bu 

seçenek işaretlenecektir. Bu soruda kastedilen özel istihdam ofislerininin, 

İŞKUR’dan izin almak kaydıyla açılan yerler olduğu unutulmamalı ve kişi iş veya 

işçi sağlayan çeşitli simsar ya da aracılara başvurmuş ise, (örneğin; Doğu ve Güney 

Doğu Anadolu Bölgesinde elçi “işçi ve işveren arasında aracılık yapan kişi” gibi) bu 

soru için “Evet” seçeneği işaretlenmemelidir. Öte yandan özel istihdam ofislerine 

internet üzerinden başvuru yapan bir kişi için bu seçenekte “Evet” cevabı 

verilecektir. 

5. Gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarına baktınız mı? Kişi son dört hafta 

içinde gazete veya dergileri iş bulabilmek amacıyla incelemiş veya internette 

(İŞKUR’un internet sayfası hariç) iş ilanlarına bakmış ise bu soru için “Evet” 

seçeneği işaretlenecektir. 

6. Gazeteye ilan verdiniz veya cevaplandırdınız mı? Kişi son dört hafta içinde 

gazete veya dergilere iş aradığını belirten ilanlar vermiş veya gazete ve 

dergilerdeki açık iş ilanlarına başvurmuş ise bu soru için “Evet” seçeneği 

işaretlenecektir.  

7. Sözlü ya da yazılı iş sınavına/mülakata girdiniz mi? Kişi son dört haftada bir 

işe yerleştirilmek amacıyla sözlü ya da yazılı iş sınavına/mülakata girmişse bu soru 

için “Evet” seçeneği işaretlenecektir. Ancak kişi sözlü veya yazılı iş 

sınavına/mülakata referans haftası ile biten son dört haftadan önce girmiş ise bu 

soru “Hayır” olarak yanıtlanacaktır. Kişinin girdiği sınavın veya iş başvurusunun 

sonucunu bekleyip, beklemediği 11. ve 12. seçenekte ayrıca sorgulanmaktadır. 

8. Kendi iş yerinizi kurmak amacıyla, mekan veya araç gereç baktınız mı?  Kişi 

son dört haftada kendi hesabına veya işveren olarak; kendi başına ya da ortaklık 

kurmak suretiyle, bir iş kurmak amacıyla mekan, araç-gereç edinmek için bir 
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araştırmada  bulundu ise bu soru için “Evet” seçeneği işaretlenecektir. Kişi kendi 

hesabına ya da işveren olarak bir iş kurmak amacıyla yasal girişimde bulunmuş 

veya işyerinin kurulması için herhangi bir süreç başlatılmış ise “referans 

döneminde geçici olarak başında bulunmadığı bir işyeri var” olarak kabul edilecek 

(Soru 27=1) ve bu kişi için istihdam bölümü sorgulanacaktır. Örneğin; bir işyeri 

açma niyetinde olan kişi kiralık dükkan ilanlarını araştırmış, birkaç emlakçıyla 

görüşmüş ise henüz iş arama aşamasındadır. Ancak kişi dükkanı kiralamış ve kira 

kontratı imzalanmış ise bu kişi artık istihdamdadır ve Soru 27=1 şeklinde 

cevaplanmalıdır.    

 

 

9. Kendi işyerinizi kurmak amacıyla kredi, lisans vb. araştırmalar yaptınız mı?  

Kişi son dört haftada kendi hesabına veya işveren olarak; kendi başına ya da 

ortaklık kurmak suretiyle, bir iş kurmak amacıyla kredi, lisans vb. temin etmek 

için herhangi bir araştırma yapmış ise bu soru için “Evet” seçeneği 

işaretlenecektir. Kişi kendi hesabına ya da işveren olarak bir iş kurmak amacıyla 

yasal girişimde bulunmuş ise “referans döneminde geçici olarak başında 

bulunmadığı bir işyeri var” olarak kabul edilecek (Soru 27=1) ve bu kişi için 

istihdam bölümü sorgulanacaktır. Örneğin; kredi kullanarak işyeri açmayı düşünen 

bir fert, henüz kredi faizlerini araştırıyorsa iş arama sürecindedir. Ancak 

kuracağı iş için kredi temin etmiş (kredi sözleşmesi imzalamış) olan kişi artık 

istihdamdadır. 

Bundan sonraki kanallar pasif iş arama kanallarıdır. Son dört haftada pasif iş arama 

kanallarından birini kullanan kişiler, kendilerini iş aramış olarak değerlendirmeyip 79. 

soruya “Hayır” demiş olabilirler. Bu durumdaki kişiler soru kağıdı akışı nedeniyle bu 

soruya gelemeyeceklerdir. Ancak bu durumda olan kişilerin aslında pasif olarak iş 

aradıkları Soru 86’da tespit edilebilir. Örneğin, son dört haftada iş aramadığını belirten 

kişi iş aramama nedeni sorulduğunda, halen girdiği iş sınavının sonucunu beklediğini beyan 

edebilir. Bu durumda, geriye dönerek kişinin durumuna uygun olarak Soru 79 “Evet” 

olarak düzeltilecek ve Soru 81’in seçenekleri sorgulanacaktır.    
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10. İŞKUR’dan başvurunuza cevap beklediniz mi?  Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) 

işe yerleştirilmek amacıyla kayıt yaptıran kişiler, kurum kayıtlarında iki yıl aktif 

olarak kalmaktadır. Dolayısıyla kişi, İŞKUR’a son dört haftadan daha önce kayıt 

yaptırmış olsa bile, son dört hafta içinde halen İŞKUR tarafından çağrılmayı 

bekliyor olabilir. Kişinin durumu buna uygunsa, bu soruya “Evet” yanıtı 

verilecektir.  

11. İş başvurunuzun sonucunu beklediniz mi? Kişi son dört haftadan daha önce iş 

başvurusunda bulunduğu halde, son dört haftada halen bu başvurusunun sonucunu 

beklemiş ise, “Evet” seçeneği işaretlenecektir. Kişi iş başvurusunu son dört hafta 

içinde yapmış ise, iş başvurusunu yapma türüne göre yukarıda sıralanan aktif iş 

arama kanallarından uygun olanına “Evet” yanıtı verilmiş olmalıdır.  

12. Kamunun açtığı iş sınavına girdiyseniz, sonucunu beklediniz mi? Kişi kamunun 

açtığı herhangi bir iş sınavına (KPSS vb.) girmiş ve son dört hafta içinde bu 

sınavın sonucunu beklemiş ise “Evet” seçeneği işaretlenecektir. Bu sınavlardan 

birini kazanmış, herhangi bir kuruma yerleştirilmek için bekleyen kişiler için de 

“Evet” seçeneği işaretlenecektir. 

13. İş bulmak amacıyla, yukarıda belirtilenlerin dışında herhangi bir girişimde 

bulundunuz mu? Kişi son dört hafta içinde yukarıda sorgulanan iş arama kanalları 

dışında bir kanal kullanmak suretiyle iş aradığını belirtiyorsa, bu soruya “Evet” 

yanıtı verilecek ve sözkonusu kanal açıkça belirtilecektir. 

Soru 82- Hangi iş ya da meslekte iş arıyorsunuz?  

(Sınıf öğretmeni, Elektrik tesisatçısı, Muhasebe müdürü, Koyun yetiştiricisi, Buğday 

üreticisi vb.) (Kendi işini kurma dahil) 

Kişinin iş aradağı mesleğin açıklaması ISCO-08 kodlamasına imkan sağlayacak şekilde, 

Soru 38 açıklamaları dikkate alınarak yazılacaktır.  

Alanda “Ne iş olursa yaparım.” gibi bir cevapla karşılaşılırsa aranılan iş anket anında yan 

sorularla tespit edilmeye çalışılıp tercih edilen iş öğrenilmeye çalışılmalıdır. Aranılan iş 
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kişinin BÖLÜM-II'de belirtilen yaş, eğitim vb. niteliklerine uygun olmalıdır. 

Soru 82_KOD) Aranılan iş ya da mesleğin kodu (ISCO-08)  

Bu soruda kişinin aradığı iş için meslek açıklaması (Soru 82) dikkate alınarak ISCO-08 

sınıflamasından uygun olan meslek kodu verilecektir.  

Soru 82 b) Bu işinizi tarım sektöründe mi, yoksa tarım dışı bir sektörde mi 

arıyorsunuz? 

Burada kişinin tarım sektöründe mi, tarım dışı bir sektörde mi iş aradığı öğrenilmek 

istenmektedir. Sektör belirlenirken Soru 34 e’de yer alan açıklamalar da dikkate 

alınmalıdır. 

Soru 83- a) Ücretli olarak çalışabileceğiniz bir iş mi arıyorsunuz, yoksa kendi işinizi 
mi kurmak istiyorsunuz? 

Bu soru aranılan iş için Soru 68-a’nın açıklamaları doğrultusunda cevaplandırılacaktır.  

Soru 83- b) Tam zamanlı mı, yarı zamanlı mı bir iş arıyorsunuz? 

Bu soru aranılan iş için Soru 68-b’nin açıklamaları doğrultusunda cevaplandırılacaktır.  

Soru 84-Kaç aydır iş arıyorsunuz?  

Bu soru, kişilerin hem “iş arama süresi”, hem de “işsiz kalma süresi” kavramlarının 
ölçülmesine yöneliktir.  

İşsiz kalma süresi; Daha önce herhangi bir işte çalışmış ve son işinden ayrılmış olan 

kişinin son işinden ayrıldıktan sonra fiilen iş aramaya başladığı andan itibaren geçen 

süredir. Bu dönemde iş arama süresinin süreklilik arz etmesi gerekmekte ve bu süre “en 

son süreklilik arz eden periyod” olarak tanımlanmaktadır. Kişinin arada düzensiz nitelikte 

işlerde çalıştığı süreler, askerde geçirilen süre vb. iş arama süresine dahil 

edilmeyecektir. İlk kez iş arayanlar için, iş aramaya başladıkları andan itibaren geçen 

süre esas alınacaktır. 

İş arama süresi; İlk kez iş arayanlar için, iş aramaya başladıkları andan itibaren geçen 

süredir. Daha önce herhangi bir işte çalışmış ve son işinden ayrılmış olan kişiler için ise 



134 
 

                                        TÜİK, 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi El Kitabı 
 

eğer kişi son işinden ayrılmadan önce iş aramaya başlamış ise iş aramaya başladığı o 

andan itibaren geçen süredir. Yani kişinin son işinde çalışırken iş aramaya başladı ve o 

andan itibaren aralıksız iş aramaya başladı ise iş aramaya başladığı andan işten ayrıldığı 

süreye kadar geçen süre ile işsiz kaldığı sürenin toplamı, “iş arama süresi”dir.  

Bu soruya alınan yanıt AY olarak kaydedilecektir. Yanıt, yıl olarak verildiğinde aya 

dönüştürülecektir. Örneğin, cevaplayıcı “bir yıldır iş arıyorum” şeklinde cevap vermişse, 

“yani, 12 aydan bu yana mı iş arıyorsunuz?” şeklinde teyid almaya yönelik ikinci bir 

soruyla, alınan yanıt ay cinsine çevrilecektir. Kişi bir aydan daha az süreden bu yana 

(örneğin son 10 günde) iş aradığını belirtiyorsa da bu yanıt, “00” olarak iki digitli olarak 

kodlanacaktır.  

Soru 85-… haftası (referans haftası) ile biten SON 4 HAFTA içinde iş aramak için 

bir çaba göstermediğiniz halde, iş imkanı olsa çalışmak ister miydiniz? 

Bu soru, halihazırda çalıştığı bir işi olmadığı halde referans haftası ile biten SON 4 

HAFTA içinde iş aramayan kişilere yöneltilmektedir.  

Soru 86-… haftası (referans haftası) ile biten SON 4 HAFTADA iş aramama 

nedeniniz nedir? 

İş aramadığını belirten ya da iş aradığını beyan ettiği halde referans haftası ile biten 

son dört hafta içinde Soru 81’de sıralanan iş arama kanallarından hiçbirini kullanmamış 

olan kişilere bunun nedeni sorulmaktadır. Bu soruya alınan yanıtla (ilk seçenek hariç) 

işgücüne dahil olmayan kişilerin, nedenlerine göre sınıflandırılması mümkün olacaktır.   

1. İş buldu-işini kurdu, başlamak için bekliyor: Kişi referans haftası içinde 

çalışmamış olmasına rağmen bir işyeri ya da işveren ile ücretli ya da yevmiyeli 

olarak çalışmak üzere yazılı ya da sözlü iş akdinde bulunmuş, eksik belgelerinin 

tamamlanmasını bekliyor olması nedeniyle iş aramıyor ise bu seçenek işa-

retlenecektir.  

Askerliğini tamamlayıp hanehalkına katılan hanehalkı ferdi; askere gitmeden önce 
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bir işte çalışıyor iken, askerlik dönüşü tekrar bu iş yerinde işe başlamak üzere 

ayrılarak askere gitmiş ve askerliğini bitirip haneye döndükten sonra işe 

başlaması garanti olan bu işi bekliyorsa bu seçenek işaretlenecektir. 

Kırsal kesimde, kendi hesabına veya işveren olarak tarımla uğraşan kişi, eğer 

referans döneminde  havaların  kötü oluşu ya da  benzeri herhangi bir nedenle iş 

başında olmadığı için Soru 25, 26 ve 27 ’de "Hayır" demiş ise, burada "İşim var, 

başlamak için bekliyorum" cevabını verebilir. Bu durumda olduğu tespit edilen kişi 

için, Soru 27 "Evet" olarak düzeltilecek ve istihdamla ilgili bölüm (BÖLÜM III) 

sorgulanacaktır. 

 

2. Mevsimlik çalışıyor/Eski işine geri çağrılmayı bekliyor: İşveren tarafından 

işinden uzaklaştırılmış, ancak eski işine tekrar çağrılmayı bekleyen kişiler için bu 

seçenek işaretlenecektir. İstihdam bölümünde açıklandığı gibi, bu kişinin 

işvereninden ücret veya maaşının yarısı veya daha fazlasını almaya devam ediyor 

olması durumunda, bu kişi istihdamda olarak değerlendirilmektedir. Kişi herhangi 

bir işte işin özelliği nedeniyle belirli dönemlerde, iş mevsimi geldiğinde çalışılıyor 

(inşaat işçisi, soğuk demirci, tarlada çapa yapanlar, pamuk toplama işçiliği vb.) ve 

bu nedenle iş aramıyor ise bu seçenek işaretlenecektir. 

3. Daha önce çok aradı, ancak bulamadı: Kişi geçmişte bir süre iş aradığı ve 

bulamadığı için artık  çalışabileceği bir iş  bulamayacağına  inanıyor ve iş aramıyor 

ise bu seçenek işaretlenecektir.   

4. Kendi vasıflarına uygun bir iş bulabileceğine inanmıyor: Kişi işgücü piyasasında 

mevcut olan açık işler için yeterli eğitim ve/veya donanıma sahip olmadığını 

düşünüyor ve bu nedenle iş aramıyorsa bu seçenek işaretlenecektir. Bu seçenek 

daha çok düşük eğitimli/eğitimsiz kişileri ifade etmekle birlikte, işgücü piyasası 

için gerekli olan niteliklerin daha ötesinde vasıflara sahip olduğunu düşünerek iş 

aramayan kişileri de kapsamaktadır.  

5. Eğitim/öğretime devam ediyor (Dersane, sınava hazırlık vb.) : Kişi bir öğrenim 

kurumuna, eğitim programına veya kursa devam ettiği için iş aramıyor ise bu 
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seçenek işaretlenecektir. Üniversiteye hazırlık, yabancı dil, KPSS, Açık Öğretim, 

sürücü kursu, dersane, bilgisayar, dikiş-nakış kursuna gidenler, mastıra devam 

edenler vb. bu grupta yer almaktadır. Ayrıca herhangi bir kursa gitmeksizin kendi 

gayretiyle üniversite sınavlarına, KPSS ye hazırlanan kişiler için de bu seçenek 

işaretlenmelidir. 

6.1. Ev işleri ile meşgul (Temizlik, bulaşık, çamaşır, yemek, ütü vb.): Kişi ev 

işleri ile meşgul (evde temizlik yapma, çamaşır yıkama, yemek pişirme, ütü yapma 

gibi işlerini yapmak durumunda) olduğu için iş aramıyor ise bu seçenek 

işaretlenecektir. Ancak iş aramama nedeni ev işlerinin dışında ve temelde çocuk 

veya bakıma muhtaç hanehalkı fertlerinin bakımı ise bu soruda “62, 63 veya 64” 

seçeneklerinden uygun olan işaretlenmiş olmalıdır.  

6.2. Ailedeki çocuklara bakıyor: Kişi kendi çocuklarına ya da ücret karşılığı 

olmaksızın aile üyesi diğer çocuklara bakmak zorunda olduğu için iş aramıyor ise 

bu seçenek işaretlenecektir. 

6.3. Ailedeki bakıma muhtaç yetişkinlere bakıyor: Kişi ücret karşılığı olmaksızın 

ailesindeki bakıma muhtaç yetişkinlere bakmak zorunda olduğu için iş aramıyor ise 

bu seçenek işaretlenecektir. 

6.4. Hem ailedeki çocuklara hem de bakıma muhtaç yetişkinlere bakıyor: Kişi 

hem kendi çocuklarına hem de ücret karşılığı olmaksızın aile üyesi diğer çocuklara 

hem de ailesindeki bakıma muhtaç yetişkinlere bakmak zorunda olduğu için iş 

aramıyor ise bu seçenek işaretlenecektir. 

6.5. Diğer ailevi ve kişisel nedenler (Askerden yeni gelmesi, ailesinin izin 

vermemesi vb.) : Kişi 62. 63. ve 64. seçenekler dışında, başka nedenlerle iş 

aramıyor ise bu seçenek işaretlenecektir. Örneğin; eşinin izin vermemesi, ailesinin 

karşı çıkması, evlenecek veya askere gidecek üzere olması, askerden yeni gelmiş 

olması, hapishaneden yeni çıkmış olması, ailesinden bir kişinin veya bir yakınının 

sağlık, düğün gibi özel bir durumu nedeniyle, hamile olması vb. 

7. Emekli(Erken emeklilik dahil): Kişi bir işten normal emeklilik yaşında, erken ya da 
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malulen emekli olmuş ve iş aramıyor ise bu seçenek işaretlenecektir. Kişi bir işten 

normal emeklilik yaşında, erken ya da malulen emekli olmuş ise “Emekli” seçeneği 

işaretlenebilir. Bir süre çalıştıktan sonra işten  ayrılanlar dışardan prim ödemek 

yolu ile emekli olmuşlarsa yine “Emekli” olduklarını beyan edebilirler. Ancak 

bireysel emeklilik fonuna prim ödemek suretiyle emekli olanlar, çalışmadıkları 

halde üzerlerine işyeri açılan ve bu sebeple emekli olma hakkı kazananlar “Emekli” 

olarak değerlendirilmemelidirler.  

8. Engelli veya hasta: Kişi çalışamayacak derecede bedensel ya da ruhsal engelli 

(bunlar toplumda "sakat" olarak nitelendirilen kişilerdir) ise ya da kişinin sağlık 

durumu çalışmasına engel olacak kadar kötü olduğu için iş aramıyor ise bu seçenek 

işaretlenecektir. 

9. Yaşlı (Engelli değil, ancak çalışmak için yaşlı olduğunu düşünüyor, 65+ yaş): 

Kişi 65 yaş ve üzerinde olup emekli değilse  ve çalışmak için yaşlı olduğu için iş 

aramadığını belirtiyorsa bu seçenek işaretlenecektir.  

98. Diğer (Açıklayınız): Yukarıda belirtilen nedenlerin dışında ve nedenden dolayı 

kişi iş aramıyor ise bu seçenek işaretlenecektir ve nedeni açıkça yazılacaktır.   

Soru 87- Ailedeki çocuklara veya bakıma muhtaç diğer yetişkinlere neden kendiniz 

bakıyorsunuz? 

Bu soru, ailedeki çoculara veya bakıma muhtaç yetişkinlere bakıyor olmaktan ötürü iş 

aramadığını belirten fertlere sorulmaktadır. Sorunun amacı, kişinin çocuklara ve/veya 

bakıma muhtaç yetişkenlere yönelik olarak bakım hizmeti sunan yerlerden destek almak 

yerine, neden kendisinin bu tür aile fertlerine bakmakta olduğunun belirlenebilmesidir. 

1. Bu tür bakım hizmetleri çok pahalı olduğu için: Kişi Soru 86’da verdiği cevaba 

bağlı olarak, çocuklara ve/veya bakıma muhtaç kişilere yönelik hizmet sunan 

yerlerin çok pahalı olmasından ötürü, bu tür yerleri tercih etmek yerine, ilgili aile 

fertlerine kendisinin bakmasını tercih ettiğini beyan ediyorsa bu seçenek 

işaretlenecektir.  
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2. Bu tür bakım hizmetlerinin kalitesine güvenmediği için: Kişi Soru 86’da verdiği 

cevaba bağlı olarak, çocuklara ve/veya bakıma muhtaç kişilere yönelik hizmet 

sunan yerlerin kalitesine güvenmediği için bu tür yerleri tercih etmek yerine, ilgili 

aile fertlerine bizzat bakmayı tercih ettiğini beyan ediyorsa bu seçenek 

işaretlenecektir.  

3. Evine yakın mesafede bu tür hizmet sunan yerler olmadığı için: Kişi Soru 

86’da verdiği cevaba bağlı olarak, evine yakın mesafede çocuklara ve/veya bakıma 

muhtaç kişilere yönelik hizmet sunan yerlerin olmamasından ötürü, ilgili aile 

fertlerine kendisinin bakmasını tercih ettiğini beyan ediyorsa bu seçenek 

işaretlenecektir. Bu seçeneğin işaretlenmesi, kişinin evine yakın mesafede bu tür 

hizmet sunan bir yer bulacak olması durumunda, tam zamanlı olarak çalışmayı 

tercih edebileceği anlamına gelmektedir. 

4. Kişisel tercihi: Kişi tamamen kendi isteği ile bu tür aile fertlerine bakıyor ise bu 

seçenek işaretlenecektir.  

98. Diğer (Açıklayınız): Kişi yukarıda sıralanan seçenekler haricinde bir sebepten 

ötürü, ailedeki çocuklara ve/veya bakıma muhtaç yetişkinlere kendisi bakıyor ise 

bu seçenek işaretlenecek ve bunun ne olduğu belirtilecektir. 

Soru 88-a) İş bulmuş veya kendi işinizi kurmuş olsaydınız … haftasını (referans 

haftasını) takip eden 2 HAFTA içerisinde bu işte çalışmaya başlayabilir miydiniz? 

İş arayan kişinin işsiz sayılabilmesi için belli bir süre içinde işbaşı yapabilecek durumda  

olması gerekmektedir. Burada geçen “belli bir sürede işbaşı yapabilme” bir iş bulunmuş 

olması durumunda, kişinin referans haftasını takip eden iki hafta içinde işbaşı 

yapabilmesidir. Bu soruda sadece referans haftasını takip eden 2 haftanın kapsanmasının 

nedeni, kişilerin iş buldukları takdirde başlayabilmek için bazı işlerini yola koymak 

amacıyla belli bir süreye ihtiyaç duyabilecek olmalarıdır.  

Soru 88-b) Bulduğunuz bu işte … haftasını (referans haftasını) takip eden 2 HAFTA 

içerisinde çalışmaya başlayabilir misiniz? 
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Soru 86’da “1-İş buldu-işini kurdu, başlamak için bekliyor” cevabını veren kişilerin 

referans haftasını takip eden 2 hafta içinde bulmuş oldukları bu işine başlayıp 

başlayamayacağı sorgulanmaktadır.  

Soru 89- Neden çalışmaya başlayamazsınız?  

Bu soru, Soru 85’e “Evet” ve Soru 88’e “Hayır” yanıtı veren kişilere yöneltilecektir. 

Kişinin vereceği cevaba uygun olan tek bir seçenek işaretlenecektir. Burada yeralan 

seçenekler genellikle Soru 86'nın seçenekleriyle örtüşmektedir. Bu nedenle, örtüşen 

seçenekler Soru 86’da açıklandığı şekilde yorumlanmalıdır. Öte yandan, Soru 86’da 

yeralan 6.2., 6.3. ve 6.4. seçenekleri burada yer almadığından, bu durumda olan kişiler 

için bu soruda “Ailevi ve kişisel nedenler (Çocuk ve hasta bakımı dahil)” seçeneği 

işaretlenecektir. 

Soru 90-91-92 ve 93’e yönelik açıklama; 

Bu sorular sadece iş bulmuş başlamak için bekleyenlere, yani Soru 86’da “1” kodu 

alanlara sorulmaktadır. Bu soruların, iş bulmuş başlamak için bekleyenlere de 

sorulmasıyla birlikte bu değişkenlere göre hazırlanan çapraz tabloların  işsizlerin 

tümüne ilişkin dağılımları yansıtması mümkün olmaktadır. 

 

Soru 90- Ne tür bir iş buldunuz? 

Bulunan işin türü Soru 68-b’deki tam zamanlı ve yarı zamanlı iş  açıklamaları dikkate 

alınarak yazılacaktır.  

Soru 91. Bu işi buluncaya kadar kaç ay boyunca iş aradınız? 

Bu soruda, kişinin bulduğu ve başlamak için beklediği işini buluncaya kadar iş aramak için 

geçirdiği süre sorulmaktadır ve Soru 69 ve 84’teki açıklamalar dikkate alınarak 

yazılmalıdır. Daha önce çalışmış olanlar için, kişinin en son işinden ayrıldıktan sonra fiilen 

iş aramaya başladığı andan itibaren geçen süre dikkate alınacaktır. 
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Soru 92- Hangi iş ya da meslekte iş buldunuz?  

(Sınıf öğretmeni, Elektrik tesisatçısı, Muhasebe müdürü, Koyun yetiştiricisi, Buğday 

üreticisi vb.) 

(Kendi işini kurma dahil) 

Kişinin iş bulduğu mesleğin açıklaması ISCO-08 kodlamasına imkan sağlayacak şekilde, 

Soru 38 açıklamaları dikkate alınarak yazılacaktır.  

Soru 92_KOD) Bulunan iş ya da mesleğin kodu (ISCO-08)  

Bu soruda kişinin bulduğu iş için meslek açıklaması (Soru 92) dikkate alınarak ISCO 08 

sınıflamasından uygun olan meslek kodu verilecektir.  

Soru 92 b) Bu işinizi tarım sektöründe mi, yoksa tarım dışı bir sektörde mi 

buldunuz? 

Burada kişinin tarım sektöründe mi, tarım dışı bir sektörde mi iş bulduğu öğrenilmek 

istenmektedir. Sektör belirlenirken Soru 34 e’de yer alan açıklamalar da dikkate 

alınmalıdır. 

Soru 93- ÜÇ AY içinde işbaşı yapacak mısınız? 

Bu soru, iş aramama nedenine ilişkin soruda “İş buldu-işini kurdu, başlamak için bekliyor” 

yanıtı veren kişilere yöneltilecektir. Bu durumda olan kişiler, ancak üç ay içinde işbaşı 

yapacak olmaları durumunda işsiz olarak kabul edileceklerinden, soruya alınacak yanıt çok 

önemlidir. “Üç ay” dönemi, referans haftasını takip eden üç ay olarak tanımlanmaktadır.   
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BÖLÜM VI- GEÇMİŞTEKİ İŞ DENEYİMİ  

Bu bölümdeki sorular ile istihdamda olmayan kişilerin, daha önce bir iktisadi faaliyette 

bulunup bulunmadığı, bulunmuş ise bu faaliyetinin niteliği araştırılmaktadır. 

Soru 94- Hayatınız boyunca bir işte çalıştınız mı? 

Geçmişte çok kısa süre de olsa ücretsiz aile işçisi, ücretli/maaşlı, kendi hesabına 

gibi yapılmış olan tüm işler dahil edilmelidir. 

(Tarım, evde örgü örme, günübirlik işler vb.) 

Bu soru, istihdamda olmayan kişilerin (işsiz ya da iktisaden faal olmayan kişiler) geçmişte 

bir iş deneyimi olup olmadığını saptamak amacıyla sorulmaktadır.  

Daha önce hayatı boyunca herhangi bir zamanda çalışmış olan kişiler, bu işin süresi ne 

olursa olsun bu soruda “Evet” yanıtını vermelidir. Bu sorunun, Soru 80 ve Soru 86’da 

alınan cevaplarla ilişkisinin kurulması önemlidir.   

Örneğin; kişi Soru 80’de "Geçici bir işte çalışıyordu/iş bitti", "İşten çıkartıldı", “Kendi 

isteğiyle işten ayrıldı”, "İşyerini kapattı/iflas etti", “Ücretsiz aile işçisi olarak 

çalışıyordu”, “Emekliydi” veya Soru 86’da " Mevsimlik çalışıyor /Eski işine geri çağrılmayı 
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bekliyor/” veya "Emekli"  gibi cevaplar vermiş ise mutlaka daha önce çalıştığı bir işi 

vardır ve bu durumda Soru 94’te mutlaka “Evet” cevabı verilmesi gerekir. 

Soru 95-a) En son işinizden hangi yıl ayrıldınız? 

Geçmişte bir iş deneyimi olan kişiye, yani daha önce bir işte çalışmış ve herhangi bir 

nedenle bu işinden ayrılmış olduğu 94. soruda tespit edilen kişiye, bu işinden ayrıldığı yıl 

sorusu yöneltilmektedir. Kişinin daha önce çalıştığı iş sayısı birden çoksa en son çalıştığı 

iş dikkate alınacak, işten ayrıldığı yıl sorusu bu son iş için sorulacaktır. Burada sadece 

düzenli işler değil günübirlik çalışılan işler de dikkate alınmalıdır. 

 

Soru 95-b) En son işinizden hangi ay ayrıldınız? 

Soru 95-a’ya alınan yanıt, kişinin en son işinden son dört yılda ayrıldığını gösteriyorsa, 

kişinin son işinden ayrıldığı ay sorusu yöneltilmektedir. Burada sadece düzenli işler değil 

günübirlik çalışılan işler de dikkate alınmalıdır.  

Olası hatırlama güçlüklerinden dolayı, bu sorunun hedef kitlesi, işinden son dört yılda 

ayrılmış olanlarla sınırlandırılmıştır.  

 

Soru 96-99 arası daha önce bir işte çalışmış ve en son işinden SON 8 YIL içinde 

ayrılmış olanlara sorulmaktadır. 

Soru 96- En son çalıştığınız bu işinizden ayrılmanızdaki esas neden neydi?  

Kişinin son işten ayrılma nedeni konusunda vereceği cevaba uygun olan tek bir seçenek 
işaretlenecektir.  

1. Geçici bir işti, bitti: Kişi daha önceden kısa süreli ve geçici bir işte 
çalışmaktayken kendi isteği dışında, işin bitmesi nedeniyle işinden ayrılmış ise bu 
seçenek işaretlenecektir.  

2. Mevsimlik çalışıyordu: Kişinin son işinden ayrılma nedeni, bu işte mevsimlik 

(inşaat işçisi, soğuk demirci, tarlada çapa yapanlar, pamuk toplama işçiliği gibi, işin 
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özelliği nedeniyle belirli dönemlerde, iş mevsimi geldiğinde) çalışması ise bu 

seçenek işaretlenecektir. 

3. İşten çıkartıldı/işyeri kapandı/iflas etti: Kişi işveren, kendi hesabına, ücretsiz 

aile işçisi veya ücretli olarak bir işyerinde çalışırken bu işyerinin kapanması veya 

iflas etmesi sonucu işinden olmuş ise bu seçenek işaretlenecektir. 

4. İşinden memnun değildi: Kişi son işinden gelirinin az olması, işyerinin uzak olması, 

çalışma koşullarını yetersiz bulması vb. nedenlerle memnun olmadığı için, kendi 

isteği ile işinden ayrılmış ise bu seçenek işaretlenecektir.   

5. Kendisinin hastalanması veya sakatlanması: Kişi çalışmasına engel olacak şekilde 

sürekliliği olan bir sağlık problemi olduğu için ya da sakatlandığı için işinden 

ayrılmış ise bu seçenek işaretlenecektir.   

6. Ailedeki çocuklara veya bakıma muhtaç yetişkinlere bakmak için: Kişi kendi 
çocuklarına ya da ücret karşılığı olmaksızın aile üyesi diğer çocuklara veya 
ailesindeki bakıma muhtaç yetişkinlere bakmak zorunda olduğu için son işinden 
ayrılmış ise bu seçenek işaretlenecektir. 

7. Eşinin isteği üzerine/evlilik nedeniyle: Kişi son işinden kendi isteği dışında, 
eşinin isteği üzerine veya evlenmesi nedeniyle ayrılmış ise bu seçenek 
işaretlenecektir. 

8. Eğitim/öğretim: Kişi eğitim ve öğrenimine devam etmek için son işinden 

ayrıldığını beyan ediyorsa bu seçenek işaretlenecektir. 

9. Emeklilik (Erken emeklilik dahil): Kişinin son işinden ayrılma nedeni normal 

emeklilik yaşında emekli olması ise bu seçenek işaretlenecektir. Kişi son işinden 

erken emekli olmak suretiyle ayrılmışsa, yine bu seçenek işaretlenecektir. Ayrıca 

kişinin son işinden ayrılma nedeni, normal emeklilik yaşı dolmamasına rağmen, 

malulen emekli olması ise de bu seçenek işaretlenecektir. 

10. Askere gitti: Kişi son işinden askere gitmek için ayrılmış ise bu seçenek 

işaretlenecektir. 

98. Diğer (Açıklayınız): Kişinin son işinden ayrılma nedeni, yukarıda sıralananların 



144 
 

                                        TÜİK, 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi El Kitabı 
 

dışında ise bu seçenek işaretlenerek nedeni açıklanacaktır.  

Soru 97-a) En son çalıştığınız yer, kuruluş veya işyerinin unvanı neydi?  

Kişinin son işi olan yer, kuruluş veya işyerinin unvanı, Soru 34-a açıklamaları dikkate 

alınarak yazılacaktır. 

Soru 97-b) Bu işyerinin temel faaliyetine yönelik olarak üretilen ürün ya da sunulan 
hizmete bir iki örnek veriniz 

Bu soru, kişinin son işi için Soru 34-d açıklamaları dikkate alınarak yanıtlanacaktır. 

Soru 97-c) Bu yer, kuruluş veya işyerinin ana faaliyeti neydi? 

(Buğday yetiştirilmesi, Bina inşaatı, Yün ipliği imalatı vb.) 

Kişinin son işi olan yer, kuruluş veya işyerinin ana faaliyeti NACE Rev 2 kodlamasına 

imkan sağlayacak şekilde, Soru 34-e açıklamaları dikkate alınarak yazılacaktır.  

Soru 97- c_kod) En son çalışılan bu yer, kuruluş veya işyerinin ana faaliyet kodu 

     (NACE Rev 2)  

Bu soruda kişinin en son işi için işyerinin ana faaliyet açıklaması (Soru 97-c) dikkate 

alınarak NACE Rev 2 sınıflamasından uygun olan faaliyet kodu verilecektir.  

Soru 98- En son çalıştığınız bu yer, kuruluş veya işyerinde yaptığınız işi açıkça 

belirtiniz. 

(Sınıf öğretmeni, Elektrik tesisatçısı, Muhasebe müdürü, Koyun yetiştiricisi, Buğday 

üreticisi vb.) 

Kişinin geçmişte yapmış olduğu en son iş bilgisi Soru 38’deki açıklamalar dikkate alınarak 

açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. 

Soru 98_KOD) Kişinin en son yaptığı işe uygun kod (ISCO-08)  

Bu soruda kişinin en son yapmış olduğu iş için meslek açıklaması (Soru 98) dikkate 

alınarak ISCO 08 sınıflamasından uygun olan meslek kodu verilecektir.  

Soru 99- Bu yer, kuruluş veya işyerinde işteki durumunuz neydi? 
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Bu soruda, kişinin son yaptığı iş için işteki durum bilgisi Soru 29 açıklamaları dikkate 

alınarak uygun seçenek işaretlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM VII- BİR YIL ÖNCEKİ İŞGÜCÜ DURUMU  

Bu bölümde elde edilecek bilgi işgücü kategorilerinden; istihdam, işsiz ve iktisaden faal 

olmama durumları arasındaki zaman içindeki geçişleri ölçmede kullanılmaktadır. Bu tür 

hareketlilik ölçütlerini kullanabilmek için cevaplayıcının iki farklı zamandaki durumunu 

tespit etmek gerekir.  Ancak kişilerin beyanına göre alınan bilgilerin, standart istihdam 

ve işsiz tanımlarıyla birebir örtüşmesine imkan olmadığını da gözönünde bulundurmak 

gerekir.  

Soru 100- Şimdi sayacaklarımdan hangisi sizin geçen yıl bu aydaki durumunuzu en 

iyi açıklıyor?  

Bu soruya alınan yanıt ile, kişinin anket döneminden 12 ay önce; istihdam, işsiz ya da 

iktisaden faal olmama sınıflamalarından hangisine girdiği belirlenmektedir. Kişi bir yıl 

önce aynı tarihlerde referans haftasındaki işinde çalışıyor ise; “Şu anki işinde 

çalışıyordu”, bir yıl önce aynı tarihlerde referans haftasındakinden farklı bir işte 
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çalışmış ise “Bir işte çalışıyordu”, kişi bir yıl önce işsiz ise “İş arıyordu” seçeneği, kişi bir 

yıl önce iktisaden faal değilse; “Emekli”, “Ev işleriyle meşguldü”, “Eğitim/öğretime devam 

ediyordu (Stajyer, çırak dahil)”, “Engelli ve/veya çalışmaya uygun değil”, “Askerdeydi” 

veya “Yaşlı” seçeneklerinden biri işaretlenecektir. 

Üniversiteye hazırlık, yabancı dil, KPSS, Açık Öğretim, sürücü kursu, dersane, bilgisayar, 

dikiş-nakış kursuna gidenler, staj yapanlar, evde sınava hazırlananlar vb. de “3-

Eğitim/öğretime devam ediyordu (Stajyer, çırak dahil)” seçeneğinde 

değerlendirilmelidir.  

Ailedeki çocuklara ve/veya bakıma muhtaç yetişkinlere bakılması, temizlik, çamaşır, 

yemek vb. faaliyetler “7-Ev işleriyle meşguldü” seçeneğinde değerlendirilmelidir.  

Kişinin durumu sayılan seçeneklerden hiçbirine uymuyor ise “Diğer” seçeneği 

işaretlenecek ve kişinin bir yıl önceki durumu açıkça belirtilecektir.  

Soru 101-a) Bu işyerinin temel faaliyetine yönelik olarak üretilen ürün ya da sunulan 

hizmete bir iki örnek veriniz. 

Bu soru, kişinin geçen yılki esas işi için Soru 34-d açıklamaları dikkate alınarak 

yanıtlanacaktır. 

Soru 101-b) Bir yıl önceki esas işinizde çalıştığınız bu yer, kuruluş veya işyerinin 

ana faaliyeti neydi?  

(Buğday yetiştirilmesi, Bina inşaatı, Yün ipliği imalatı vb.) 

Kişinin geçen yılki esas işi olan yer, kuruluş veya işyerinin ana faaliyeti NACE Rev 2 

kodlamasına imkan sağlayacak şekilde, Soru 34-e açıklamaları dikkate alınarak 

yazılacaktır.  

Soru 101- b_kod) Bir yıl önceki esas işinde çalışılan bu yer, kuruluş veya işyerinin 

ana faaliyet kodu (NACE Rev 2)  

Bu soruda kişinin bir yıl önceki işi için işyerinin ana faaliyet açıklaması (Soru 101-b) 
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dikkate alınarak NACE Rev 2 sınıflamasından uygun olan faaliyet kodu verilecektir.  

Soru 102- Bir yıl önce çalıştığınız bu yer, kuruluş veya işyerinde işteki durumunuz 

neydi?  

Bu soruda, kişinin geçen yılki esas işi için Soru 29 açıklamaları dikkate alınarak uygun 

seçenek işaretlenecektir. 

 

 

 

 

 

BÖLÜM VIII- BEYANA DAYALI MEVCUT İŞGÜCÜ 

DURUMU  

Soru 103- Şimdi sayacaklarımdan hangisi sizin … tarihleri arasındaki (referans 

haftasındaki) durumunuzu en iyi açıklıyor?  

Bu soru Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat’ın) tüzüğünde yer alan değişkenlerden 

biridir ve kişinin işgücü durumunu kendisinin nasıl değerlendirdiğini görmek amacıyla 

sorulmaktadır.  

Bu sorudan elde edilecek cevaplar ile daha önce sorulan, kişinin işgücü durumunu ILO 

tanımlarına göre belirleyen sorular arasında tutarlılık koşulu aranmayacaktır. Çünkü 

sorunun amaçlarından biri de tanımlar ile kişinin kendi algısı arasında fark olup olmadığını 

görmektir.  

Tanımlara göre belirlenen işgücü durumu ile kişinin kendi işgücü durumuna ilişkin algısının 
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farklı olabildiği durumlara ilişkin şu örnekler verilebilir: 

- Arasıra küçük işlerde çalışan bir öğrenci kendisi genel olarak “öğrenci” olarak 

tanımlayabilir. Öğrenci olan fert referans haftasında kısa süreliğine geçici bir 

işte çalışmış olabilir. Bu durumda kendisini istihdamda değil, öğrenci olarak 

değerlendirebilir. Fert kendisi için bu soruda “öğrenci” cevabını verirse 

“Eğitim/Öğretime devam ediyor” seçeneği işaretlenmelidir.  

- Benzer şekilde iş buldukça bir-iki günlük işlerde çalışan bir fert referans 

haftasında bu işinden dolayı istihdamda kaydedilmiş olabilir. Ancak bu kişi 

kendisinin “işsiz” olduğunu düşünüyor olabilir. Bu durumdaki kişi “işsiz” 

cevabını vermişse “İş arıyor” seçeneği işaretlenmelidir.  

- Evde fırsat buldukça bir-iki dantel-oya yapan bir ev hanımına işgücü durumu 

sorulduğunda “ev hanımı” cevabını verebilir. Böyle bir örnekte fert bu soruda 

“ev hanımı” olduğunu söylerse “Ev işleriyle uğraşıyor” seçeneği 

işaretlenecektir. 

- İş arayan ve bu doğrultuda iş arama kanallarını da kullanan bir genç, iş 

buluncaya dek ailesine tarım işinde ücretsiz aile işçisi olarak yardımcı olmuş 

ise bu kişi bu soruda “işsiz” olarak değerlendirebilir. Fert “işsiz” cevabı 

verirse “İş arıyor” seçeneği işaretlenecektir. 

- Referans haftasında hiçbir işle uğraşmayan ve iş olsa çalışırım diyen, ancak iş 

aramak için hiçbir kanalı kullanmayan bir kişi, bu soruda kendisini “işsiz” olarak 

değerlendirebilir. Kendisinin işsiz olduğunu söyleyen bu kişi için bu soruda “İş 

arıyor” seçeneği işaretlenecektir. 

Üniversiteye hazırlık, yabancı dil, KPSS, Açık Öğretim, sürücü kursu, dersane, bilgisayar, 

dikiş-nakış kursuna gidenler, staj yapanlar, evde sınava hazırlananlar vb. de “3-

Eğitim/öğretime devam ediyor (Stajyer, çırak dahil)” seçeneğinde değerlendirilmelidir.  

Ailedeki çocuklara ve/veya bakıma muhtaç yetişkinlere bakılması, temizlik, çamaşır, 
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yemek vb. faaliyetler “7-Ev işleriyle meşgul” seçeneğinde değerlendirilmelidir.  

Kişinin durumu sayılan seçeneklerden hiçbirine uymuyor ise “Diğer” seçeneği 

işaretlenecek ve kişinin mevcut durumu açıkça belirtilecektir. 

Soru 104- Eğer varsa size ulaşabileceğimiz cep telefon numarasını alabilirmiyiz? 

(Cep telefon numarasını başında “0” olmadan 10 haneli olarak yazınız? 

Ferdin cep telefon numarası varsa buraya yazılmalıdır. 

 

 

 

 

FORM 3- CEVAPSIZLIK FORMU AÇIKLAMALARI 

Anketörün tüm çabasına rağmen, örnek hanehalkı ile herhangi bir nedenle anket 

yapılamaması durumunda FORM C doldurulacaktır. 

Anketör, örnek hanehalkını evde bulamaması durumunda mutlaka ikinci ve üçüncü ziyareti 

de gerçekleştirecektir. Bu ziyaretlerin ise hanehalkını evde bulabileceği (akşam saati 

veya hafta sonu gibi) zamanlarda yapılması gerekmektedir. Üçüncü ziyarette de 

hanehalkı bulunamamış ise FORM C doldurulacak ve form da yeralan ilgili sorular 

hanehalkının komşularından, kapıcıdan vb. alınacaktır. 

Anketör, hanehalkını ilk ziyaretinde ankete cevap alamamış veya hanehalkı anketi ret 

etmiş ise, bu durumu kontrolörüne bildirecek ve ikinci ziyareti kontrolörüyle birlikte 

gerçekleştirecektir. Kontrolör hanehalkını ikna etmek için elinden gelen gayreti 

gösterecektir. Hanehalkı yine ret cevabı verdiği taktirde, 5429 sayılı Türkiye İstatistik 

Kanunu’na göre, ankete katılımın zorunlu olduğu, aksi halde idari para cezası 
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uygulanabileceği hanehalklarına hatırlatılmalıdır. 

 Anket için gidilen adresin; gidilen tarihte yıkılmış, boşaltılmış veya işyeri v.b. olması 

durumlarında da mutlaka FORM C doldurulacaktır. 

Görüşülen kişinin adı ve soyadı: Ankete cevap alınamayacağı bilgisi netleştiğinde, bu 

bilginin elde edildiği ferdin adı soyadı yazılacaktır. Eğer bilgi ferdin komşusundan, 

akrabasından elde edilmişse bu bölüme cevap veren ferdin haneye yakınlık durumu da 

yazılabilir. 

Soru 1- Anketin gerçekleşmeme nedeninini belirtiniz.  

1. Hanehalkı evde bulunamadı: Örnek hanehalkı; seyahatte olması veya eve geliş 

gidiş saatlerinin düzensiz olması gibi nedenlerde alan uygulaması süresince adrese 

yapılan ziyeretlerde (en az biri akşam veya hafta sonu olmak üzere en az üç kez 

ziyaret edildiği halde) evde bulunamamış ise bu seçenek işaretlenecektir. 

 

2. Hanehalkı görüşmeyi reddetti: Örnek hanehalkının meşgul olması, anketin 

yararına inanmaması veya bilgi vermekten çekinmesi gibi nedenlerle anket 

gerçekleştirmeyi reddetmesi ve kontrolör ile birlikte tekrar ziyarete gidildiğinde de 

görüşmeyi yine reddetmesi durumunda bu seçenek işaretlenecektir. 

3. Hanehalkı üyelerinden cevap verebilecek nitelikte kimse bulunamadı (Hasta, 

yaşlı, engelli vb.): Hanehalkında ulaşılabilen kişi/kişiler ile hastalık, yaşlılık, sağır 

olma, konuşamama, zihinsel engelli olma gibi nedenlerden dolayı iletişim kurulamaması 

durumunda bu seçenek işaretlenecektir. Hastanede hastası olup diğer hanehalkı 

üyesinin de hastaya refakat etmesi durumunda da bu seçenek işaretlenecektir. 

Hanede yetişkin bir hanehalkı ferdi bulunamadığı durumda yetişkin bir hanehalkı 

ferdine ulaşmak için tekrar ziyaret gerçekleştirilecektir. 

4. Görüşmeyi yarıda bıraktı: Cevaplayıcının, görüşme tümüyle tamamlanmadan 

görüşmeyi yarıda bırakması durumunda bu seçenek işaretlenecektir. Hanehalkı soru 

formu doldurulurken, tüm sorulara cevap alınamadan görüşme çeşitli nedenlerle 
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yarıda kalabilir. Örneğin; cevaplayıcının anketten sıkılması ya da benzer bir nedenle 

anket yarıda kalmışsa bu seçenek işaretlenecektir. 

5. Adres ikinci konut, sürekli ikamet eden yok (Yazlık, mevsimlik): Örnek 

hanehalkı, sözkonusu adresin sürekli ikametgah olmaması nedeniyle (Örneğin, örnek 

adres yazlık ev, yayla evi vb. ise) adreste bulunamıyor ise bu seçenek 

işaretlenecektir. 

6. Boş konut: Örnek adres boş konut ise bu seçenek işaretlenecektir. 

7. Adres bulunamadı: Verilen örnek adres hatalı olduğundan dolayı veya adres ile 

alanın uyuşmamasından dolayı adres bulunamadı ise ve belediye ve/veya muhtarlıktan 

adresin bulunması amacıyla yardım alınmasına rağmen adres bulunamadı ise bu 

seçenek işaretlenecektir. 

8. Adres konut değil (İnşaat, işyeri, resmi daire, arsa, ahır, harabe, tahsis 

vb.) ve sürekli ikamet eden kimse yok : Örnek adresin inşaat, işyeri, resmi daire, 

boş arsa, tarla, ahır, garaj, depo, harabe vb. olması ve sürekli ikamet eden kişilerin 

olmaması durumunda bu seçenek işaretlenecektir.  

98. Diğer (Açıklayınız): Yukarıdaki nedenlerin dışında başka bir nedenden dolayı 

örnek adreste anket gerçekleştirilememiş ise (adres mükerrer vb.) açıklanarak bu 

seçenek işaretlenecek ve nedeni yazılacaktır. Bu seçenek olağanüstü durumlarla 

karşılaşılması durumunda da işaretlenecektir. Örneğin hava koşulları nedeniyle 

alan uygulaması süresince örnek adrese ulaşılamaması, seçilen kümede örneğe 

çıkan adreslerin bir kısmına deprem, sel, çığ düşmesi gibi doğal afetler nedeniyle 

ya da buna benzer nedenlerden dolayı adrese ulaşılamaması durumlarında bu 

seçenek işaretlenerek konu ile ilgili neden açıkça belirtilmelidir. Diğer seçeneği 

işaretlendiğinde neden açıkça yazılmalı ve 1 ile 9 arasında yer alabilecek 

seçeneklerden herhangi biri burada belirtilmemeli, ilgili seçenek işaretlenmelidir. 

Soru 2- Hanehalkının evde bulunamama nedeni nedir?  

Eğer anketin gerçekleşmeme nedeni hanehalkının evde bulunamaması ise bu soruda 

hanenin evde bulunamama nedeni belirtilecektir. 

1. Hanehalkı üyeleri seyahatte: Hanehalkının kısa süreli bir seyahatte olması 
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nedeniyle evde kimse bulunamıyor ise bu seçenek işaretlenecektir.  

2. Hanehalkı fertlerinin eve gidiş geliş saatleri çok düzensiz: Hanehalkı 

fertlerinin eve gidiş/geliş saatleri düzensiz olduğu için anketör hanehalkı 

fertlerini evde bulamıyorsa bu seçenek işaretlenecektir.  

3. Evde bulunamama nedeni alınamadı: Hanehalkına yapılan ziyaretler neticesinde 

hanehalkı üyelerinin tamamına ulaşılamaması ve herhangi bir kaynaktan bilgi 

alınamaması durumunda bu seçenek işaretlenecektir. 

98. Diğer (Açıklayınız): Bunların dışında bir neden varsa bu seçnek işaretlenip, 

açıkça belirtilecektir. 

Soru 3- Hanehalkının anketi reddetme nedeni nedir?  

Eğer anketin gerçekleşmeme nedeni hanehalkının anketi reddetmesiyse bu soruda 

hanenin anketi reddetme nedeni belirtilecektir. 

1. Meşgul, vakti yok: Cevaplayıcının, meşgul olması ya da vakit ayıramaması 

nedeniyle cevap alınamaması durumunda bu seçenek işaretlenecektir. 

 

2. Anketin yararına inanmıyor: Cevaplayıcının, anketin yararı olmadığını belirterek 

cevap vermeyi reddetmesi durumunda bu seçenek işaretlenecektir.   

3. Bilgi vermekten kaçınıyor: Cevaplayıcının, kişisel nedenlerle (eşinden ya da 

ailesinden, çevresinden çekinmesi vb.) bilgi vermekten kaçınması durumunda bu 

seçenek işaretlenecektir. 

4. Mazeret göstermeksizin görüşmeyi reddetti: Cevaplayıcının, herhangi bir 

mazeret göstermeksizin görüşmeyi reddetmesi durumunda bu seçenek 

işaretlenecektir. 

98. Diğer (Açıklayınız): Bunların dışında bir neden varsa bu seçnek 

işaretlenip,açıkça belirtilecektir. 

 

Soru 4-Haneyi kaç kez ziyaret ettiniz?:  

Buraya anketör ve gerekli olduğu durumda kontrolör tarafından haneye yapılan toplam 
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ziyaret sayısı yazılacaktır. 

 

Soru 5- Hanenin en son ziyaret edildiği tarihi belirtiniz: 

 (Gün/Ay/Yıl olarak yazınız.) 

Bu kısıma haneye yapılan en son ziyaretin tarihi yazılmalıdır. Hane birkaç kez ziyaret 

edilmiş ise en son ziyaret edilen tarih esas alınmalıdır. 

Soru 6- Hanehalkını kontrolörünüz ile birlikte ziyaret ettiniz mi?  

Daha önce de belirtildiği gibi anketör anketi reddeden, cevap vermek istemeyen 

hanehalklarını bir kez de kontrolörü ile birlikte ziyaret etmek durumundadır. Bu soruda, 

kontrolörle birlikte yapılması gereken bu ziyaretin gerçekleşip, gerçekleşmediği 

öğrenilmek istenmektedir. Anketör, anketi reddeden hanehalkını kontrolörü ile ziyaret 

ettiyse “1-Evet”, etmediyse “2-Hayır” seçeneği işaretlenecektir. 

Soru 7- Anketörün adı ve soyadı: Örnek adrese ziyaretleri gerçekleştiren ve nihai 

bilgiye ulaşan anketörün adı ve soyadı yazılacaktır. 

Soru 8- Anketör T.C. Kimlik no: Örnek adrese ziyaretleri gerçekleştiren ve nihai 

bilgiye ulaşan anketörün “on bir” haneli T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 

Soru 9- Anketör daha önce bu ankette görev aldı mı?  

Bu soruda, örnek adrese ziyaretleri gerçekleştiren ve nihai bilgiye ulaşan anketörün daha 

önce Hanehalkı İşgücü Anketinde görev alıp almadığı sorulmaktadır.    

                                         

Soru 10- Kontrolörün adı ve soyadı: Örnek adrese ziyaretleri gerçekleştiren veya 

cevapsızlık durumu ile ilgilenen kontrolörün adı ve soyadı yazılacaktır. 

 

Soru 8- Kontrolör T.C. Kimlik no: Örnek adrese ziyaretleri gerçekleştiren veya 

cevapsızlık durumu ile ilgilenen kontrolörün “on bir” haneli T.C. kimlik numarası 

yazılacaktır. 

 

Soru 9- Kontrolör daha önce bu ankette görev aldı mı?  



154 
 

                                        TÜİK, 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi El Kitabı 
 

Bu soruda, örnek adrese ziyaretleri gerçekleştiren veya cevapsızlık durumu ile ilgilenen 

kontrolörün daha önce Hanehalkı İşgücü Anketinde görev alıp almadığı sorulmaktadır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 1 

NACE REV 2 KODLAMASINA İLİŞKİN BAZI ÖNEMLİ 

HUSUSLAR 

Ana faaliyet: İstatistiki birimin birden fazla faaliyeti (mal veya hizmet üretimi) söz 

konusu ise birimin toplam katma değerine en fazla katkıda bulunan faaliyet ana 

faaliyettir.  Ana faaliyet, yukarıdan aşağıya (top-down) metoduyla belirlenir ve birimin 

toplam katma değerinin % 50 veya daha fazlasını oluşturması gerekmez. 

İkincil faaliyet: Üçüncü şahıslara (pazara/piyasaya) sunulmak üzere mal veya hizmet 

üretimi yapılan herhangi bir diğer faaliyettir. İkincil faaliyetin katma değeri, ana 

faaliyetin katma değerinden daha az olmalıdır. 

Yardımcı faaliyetler: Ana faaliyetler ile ikincil faaliyetler; genellikle muhasebe, 
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ulaştırma, depolama, satın alma, satış, tamir ve bakım gibi birçok yardımcı faaliyetin 

desteği ile yürütülür. Bu nedenle yardımcı faaliyetler, sadece o birimin kullanımı için mal 

ya da hizmet sağlayarak, ana veya ikincil ekonomik faaliyeti yalnızca destekleyen 

faaliyetlerdir. 

BİR İSTATİSTİKİ BİRİMDE BİRDEN FAZLA FAALİYET SÖZ KONUSU 

OLABİLECEĞİ GİBİ, YARDIMCI FAALİYETLER DE MEVCUT OLABİLİR. ANCAK, 

FAALİYET KODU, İSTATİSTİKİ BİRİMİN ANA FAALİYETİ ESAS ALINARAK 

BELİRLENİR.  

Örneğin;  bir işletmede mutfak mobilyaları imalatı yapılıyor olsun. Sadece bu işletmeye 

bağlı bir taşıma birimi veya bir muhasebe birimi varsa, bu tür bir işletmenin ana 

faaliyeti, birimin ana faaliyet kodunu alması gerektiğinden “mutfak mobilyası imalatı” 

olacaktır.  

 

 

1) DİKEY OLARAK BÜTÜNLEŞİK FAALİYETLER 

Aynı birimin üretim aşamalarını silsile yoluyla uyguladığı durumlarda ve bir işlemin 

çıktısının sonraki işlemin girdisi olarak kullanıldığı durumlarda ortaya çıkar. Bu gibi 

durumlarda üretilen nihai ürün dikkate alınarak, istatistiki birimin ana faaliyet kodu 

belirlenir (Tarım sektörü hariç). Örneğin; ahşap mobilya üretimi yapan bir işletmede aynı 

zamanda kullanılacak tahta, lata, beşon vb. (bunlar sadece işletme tarafından 

kullanılıyor) için ağaçların biçilmesi işlemleri de yapılıyor olabilir. Bu durumda, ağaçların 

biçilmesi de dahil, yapılan tüm faaliyetler nihai ürünün üretim faaliyeti olan ahşap 

mobilya üretimi olarak değerlendirilir ve kodlama buna göre yapılmalıdır.  

Tarımın istisnai durumu; 

Tarımda, birimlerin hem üzüm ürettiği, hem de kendi ürettiği üzümlerden pekmez, şarap 

imal ettiği veya hem zeytin ürettiği, hem de kendi ürettiği zeytinlerden yağ imal ettiği 

durumlar söz konusudur. Bu gibi durumlarda katma değer yönteminin kullanılması oldukça 
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zordur. 

Bu nedenle, bu durumlarda en uygun olan “çalışılan saat”in ikame değişken olarak   

alınmasıdır. Bu da tarım sektörü için dikey olarak bütünleşik faaliyetler söz konusu 

olduğunda, genellikle bu birimlerin tarımda sınıflandırılmasına neden olacaktır. Bu 

nedenle tarım sektöründe, temel faaliyetin (üretilen ilk ürünün) esas alınması ve faaliyet 

kodunun buna göre verilmesi gerekmektedir. Örneğin; kendi ürettiği üzümden hem üzüm, 

hem pekmez, hem de şarap üretimi varsa, faaliyet kodu “üzüm yetiştiriciliği” olacaktır.  

Karma çiftçilik;  

Karma çiftçilik, 01.50’de sınıflandırılmaktadır. Bu sınıf, bitkisel ürünler veya hayvansal 

üretim konusunda bir uzmanlaşma olmaksızın bu ürünlerin bir arada üretiminin yapıldığı 

durumları kapsamaktadır. Eğer, bir birimde bitkisel ürün veya hayvansal üretimin 

herhangi biri standart brüt karın yüzde 66`sına eşit veya fazlaysa birleşik faaliyet 

buraya dahil edilmemeli, tarımsal ürün yetiştiriciliğine ya da hayvan çiftçiliğine 

dağıtılmalıdır. 

 

Bu faaliyetlerin her birinden elde edilen gelir %66’yı geçmemelidir. Yani; bitkisel 

üretimden elde edilen gelir toplam tarımsal gelirin %66’sından fazlaysa bu kişi için 

“bitkisel üretime” ilişkin kod verilecektir. Aynı şekilde hayvancılıktan elde edilen gelir 

toplam tarımsal gelirin %66’sından fazlaysa bu kişi için “hayvancılığa ilişkin kod 

verilecektir. Ancak, iki faaliyetten birinin toplam tarım geliri içindeki payı %66’yı 

aşmıyorsa (örneğin, her iki faaliyetten elde edilen gelir aynı “% 50” ise) bu durumda 

“karma çiftçilik” kodu verilecektir. 

2) YATAY OLARAK BÜTÜNLEŞİK FAALİYETLER 

Yatay bütünleşme, faaliyetler eş zamanlı olarak aynı üretim faktörleri (insan gücü, 

makine/teçhizat vb.) kullanılarak yapıldığında ortaya çıkmaktadır. Bu tür faaliyetler söz 

konusu olduğunda da nihai (piyasaya sunulmak üzere üretilen) ürün dikkate alınarak 

faaliyet kodu verilmektedir. Örneğin; motorlu kara taşıtı üretimi yapan bir fabrikada 
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aynı zamanda ürettiği taşıtların motor, kaporta gibi parçalarının üretimi de yapılsa bu 

fabrikanın ana faaliyeti “motorlu kara taşıtı imalatı” olmalıdır. 

3) TİCARETTE UZMANLAŞMIŞ-UZMANLAŞMAMIŞ AYRIMI 

Nace Rev.2’de ticaret sektörü için verilecek kodlar, uzmanlaşma durumuna göre farklılık 

göstermektedir. Hem toptan hem de perakende ticarette “uzmanlaşmış” ve 

“uzmanlaşmamış” arasındaki ayrım satılan malları oluşturan, her birinin katma değerinin 

en az % 5’inin (ve % 50’den azının) açıkladığı göz önünde bulundurulan sınıfların sayısına 

bağlıdır. Alanda bu ayrımı yapabilmenin yolu ise tamamıyla o işyerinin içerisindeki 

faaliyet (ürün grubu) sayısıyla ilintilidir. İşyeri 5 ya da daha fazla faaliyet yapıyorsa 

“uzmanlaşmamış”, faaliyet sayısı 5’in altında ise “uzmanlaşmış” mağazalarda perakende 

ticaret olarak değerlendirilmektedir.  

Bir çok reyonun bulunduğu (kasap, manav, giyim, gıda, unlu mamuller, ayakkabı, şarküteri, 

vb.) ve perakende satış işi ile uğraşan büyük mağazalardan birinin ana faaliyeti, NACE 

Rev.2 faaliyet sayısı 5 ya da daha fazla olması durumunda, uzmanlaşmamış faaliyet (ya 

47.11 ya da 47.19) kodlarından biri verilecektir. Perakende ticaretle uğraşan bu tür 

işyerlerinin ana faaliyeti gıda, içecek, ve tütün katma değerin en az % 35’ini 

oluşturuyorsa 47.11 (Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya 

tütün ağırlıklı perakende ticaret), diğer durumlarda 47.19 (Belirli bir mala tahsis 

edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret) kodunda sınıflandırılacaktır.  

Tek bir ürün grubunda perakende ticaret yapan mağazaların (4 veya daha az faaliyeti 

olanlar dahil) ana faaliyeti 47.11 ve 47.19 dışındaki ilgili perakende ticaret kodlarından 

birinde sınıflandırılması gerekir. Örneğin; sadece perakende ayakkabı ticareti ile 

uğraşan mağazanın faaliyeti uzmanlaşmış faaliyettir ve 47.72 (Belirli bir mala tahsis 

edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti) kodunu alacaktır. 

4) KISIM O - KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK  

Bu kısım, genel olarak kamu idaresi tarafından yerine getirilen, hükümet ile ilgili 
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faaliyetleri kapsamaktadır. Bu yasama faaliyetleri, vergilendirme, ulusal savunma, kamu 

düzeni ve güvenliği ile dışişleri ve hükümet programlarının yanı sıra kanunların ve bunlara 

uygun düzenlemelerin yasalaştırılması ve hukuki olarak yorumlanması faaliyetlerini 

kapsamaktadır.  

Ancak NACE içerisinde başka bir yerde sınıflandırılan bir faaliyet, kamu birimlerince 

yerine getirilse dahi, bu kısıma dahil edilmemesi gerekmektedir. Örneğin, okul sisteminin 

(düzenlemeler, denetimler, müfredat programı gibi) idaresi (Milli Eğitim Bakanlığı) bu 

kısıma dahil edilirken, öğretimin kendisi (ilköğretim, orta öğretim) dahil değildir (bkz. 

kısım P). Sağlık hizmetleri içinde aynı durum söz konusudur. Ancak Askeri hastaneler 

sağlık (bkz. kısım Q) içerisinde sınıflandırılmaktadır.   

 

 

 

 

EK 2 

18. ULUSLARARASI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKÇİLERİ  

KONFERANSINDA ONAYLANAN  

“ÇALIŞMA SAATLERİNİN ÖLÇÜMÜ”NE DAİR DÜZENLEME 

 

Fiili çalışma süresi (Soru 60):  

11.  (1)  Fiili çalışma süresi, belli bir kısa veya uzun referans periyodu içerisinde mal 

ve/veya hizmetlerin üretimine katkı sağlamak vb. amacıyla işyerinde/işte bilfiil 
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emek harcanan, çalışılan zamandır. 

(2) Ulusal hesaplar üretim sınırı kapsamında ölçülen fiili çalışma süresi, doğrudan 

doğruya üretken faaliyetlere harcanan süreleri, üretken faaliyetlerle dolaylı olarak 

ilişkili süreleri, atıl kalma süresini ve kısa dinlenme ve mola zamanları için harcanan 

süreleri içerir. Bu sürelerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. 

a) “Doğrudan çalışılarak geçirilen süre”, bir işe ait görevlerin ve hizmetlerin 

bilfiil icrası için harcanan süredir. Bu görev ve hizmetler için harcanan süreler 

herhangi bir mekan veya yerde, (iktisadi amaçlı bir bölge veya yerde, 

işyerinde, sokakta veya evde vb.) normal çalışma süresinde, fazla mesai 

süresinde ve fiilen çalışmaya tahsis edilmemiş diğer zamanlarda da (örneğin; 

öğle yemeği arasında, işe geliş gidiş esnasında vb.) icra edilmiş olabilir.  

b) “İlgili süreler”, bakım-onarım, üretken faaliyetleri geliştirme veya 

kolaylaştırma için harcanan süredir ve aşağıdaki faaliyetler için harcanan 

sürelerden oluşmaktadır; 

 

(i) Kullanılan araçların, süreçlerin, işyerinin temizliği, tamiratı, 

düzenlemesi, hazırlanması veya bakımı, dezenfektesi veya yıkanması, 

işyeri kıyafetlerinin giyilmesi, çıkarılması gibi faaliyetlerde geçen 

süreler, 

(ii) Malların veya temel materyallerin satın alınması, pazardan veya pazara 

nakledilmesi gibi faaliyetlerde geçen süreler, 

(iii) İş, müşteri veya hasta beklemekle geçen süreler, 

(iv) Çağrıya dayalı görev; ücretli veya ücretsiz olarak işyerinde (sağlık ve 

diğer zaruri hizmetler) veya işyeri dışında (örneğin evde) 

gerçekleşebilir. Çağrıya dayalı görev işyeri dışında gerçekleşiyorsa, 
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göreve çağrılan andan itibaren, ilgili iş için doğrudan çalışılarak 

geçirilen süreyi içerir. 

(v) İşyerinin farklı çalışma alanları arasında veya alan/saha çalışmalarına, 

konferanslara veya müşteri ve ortaklar ile toplantıya (kapıdan kapıya 

satışlar ve seyyar/gezici faaliyetler vb.) ulaşım esnasında geçen 

süreler,  

(vi) İşyerinde veya işyeri dışında, aynı ekonomik birimdeki diğer bir iş için 

veya mevcut iş için istenen staj ve beceri kazandırma eğitimlerinde 

geçen süreler. Bu imkanlar, ücretli veya maaşlı bir işte, işveren veya 

diğer birimler tarafından sağlanmış olabilirler.  

c) “Atıl kalma süresi”, “ilgili çalışma süresi” ve “doğrudan çalışılarak geçirilen 

süre” den ayrı olarak, kişinin işinde bilfiil çalışmasına devam edebilecek 

durumda olmasına rağmen normal çalışma saatleri içinde bir makinanın 

bozulması veya üretim sürecindeki bir aksama, iş kazası, arz veya elektrik vb. 

enerji gücü yetersizliği/kesintisi veya internet bağlantısında yaşanan sorunlar 

vb. gibi durumlar sebebiyle çalışılamaz durumda kalınan süredir. Bu süre, 

geçici olarak ortaya çıkan teknik bir problemi, maddi veya iktisadi nitelik 

taşıyan bir aksamayı ve bir işin doğası/yapısı gereği kaçınılması/giderilmesi 

olanaksız durumları kapsar. Bu süreler fiili çalışma süresine dahildir. 

d) “Dinlenme süresi” ulusal şartlar ve/veya belirlenmiş normlara göre şekillenmiş 

sözleşme veya gelenek/kurallar/temayüllere göre işyerinde kısa süreli olmak 

üzere dinlenme aralarını, çay ve kahve molalarını, dini faaliyetler 

doğrultusunda verilen kısa araları içeren süredir. 

(3)  Ulusal hesaplar üretim sınırı kapsamında ölçülen fiili çalışma süresine, aşağıda 

belirtilmiş olan faaliyetler için geçen süreler dahil değildir.  



161 
 

                                        TÜİK, 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi El Kitabı 
 

(a) Yıllık izinler, resmi tatiller, hastalık izni, gebelik izni veya ebeveynlik izni 

(mazeret izni), ailevi sebeplerle alınan izinler veya diğer kişisel izinler, 

vatandaşlık görevleri nedeniyle alınan izinler. Bilfiil çalışılmayan bu süreler 

işten uzak kalınan sürelerdir. 

(b) İş için herhangi bir üretken/verimli faaliyet içermeyen ev ile iş arasında gidiş-

geliş esnasında geçen süreler fiili çalışma süresine dahil değildir. Ulaşım 

masrafı işveren tarafından ödenmiş olsa da olmasa da bu süre fiili çalışma 

süresine dahil edilmeyecektir. 

(c) Paragraf 11. (2) (b) (vi) de kapsanan faaliyetlerden (iş ile ilişkili olan eğitimler) 

ayrı olmak üzere bunların dışındaki eğitim faaliyetlerinde (iş ile 

doğrudan/dolaylı ilişkili olmayan) harcanan süre; bu eğitim imkanı işveren 

tarafından sağlansa hatta ücreti/masrafları işveren tarafından karşılansa bile 

fiili çalışma süresine dahil değildir. 

(d) Kısa dinlenme araları/molalarından ayrı olmak üzere, herhangi bir üretim 

faaliyetinin söz konusu olmadığı uzun süreli aralar/molalar (yemek molası, uzun 

seyahat esnasında gereken istirahat ihtiyacı vb.) işveren tarafından ücreti 

ödense bile fiili çalışma süresine dahil değildir.  

Genellikle çalışılan süre (Soru 58): 

(1)  Genellikle çalışılan süre, bir aylık, üçer aylık, mevsimlik veya yıllık gibi uzun bir 

gözlem periyodu üzerinden hareketle bir hafta gibi kısa bir referans periyodu 

için hesaplanan fiili çalışma süresinin tipik bir değeridir. Genellikle çalışılan 

süre, bütün iş türleri için geçerlidir. 

(2)  Bu süre, anlamlı olabilecek uzun bir gözlem periyodu üzerinden hareketle 

özelikle kısa bir zaman periyodu için fiili çalışma sürelerinin dağılımının en sık 

gerçekleşen değerine ilişkin bir değer olabilir. 

(3)  Genellikle çalışılan süre, sözleşmeye bağlanmış olan çalışma süresi üzerinden 
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düzenli çalışılan süre bilgisini elde edebileceğimiz bir imkan sağlar.  

(4)   Genellikle çalışılan sürenin belirlenmesi için kısa referans periyodu diye tabir 

edilen süre, istihdamın ölçümü için kullanılan referans süresi ile aynı olmalıdır. 

Dolayısıyla, bu periyot, hanehalkı işgücü anketi’nde tanımladığımız referans 

haftasını kapsamaktadır. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


