
T.C FORM 1
BAŞBAKANLIK
TÜRKİYE İSTATİSTİK 
KURUMU

YIL   |__|__|__|__|  REFERANS HAFTASI |__|__|

AY  |__|__|  UYGULAMA HAFTASI |__|__|

NUTS 1  ...........................................................................   |__|__| CADDE VEYA SOKAK .................................................................. a
NUTS 2 .............................................................................   |__|__| BİNA VE MESKEN NO .................................................................. a
NÜFUS GRUBU ................................................................   |__| BLOK NO .......................................................................................... |__|__|__|__|
İL .......................................................................................   |__|__|__| ALT ÖRNEK NO .................................................................................   |__|__|
İLÇE .................................................................................   |__|__|__| HANE SIRA NO ................................................................................   |__|__|__|__|
BELEDİYE ........................................................................   |__|__|__| ROTASYON YAPISI

KÖY .................................................................................   |__|__|__|       1. SABİT    2. ROTASYON   |__|
MAHALLE ..........................................................   |__|__|__| ZİYARET SAYISI ...................................................................................   |__|

1. Evet                   2. Hayır        3. Cevap alınamadı       1. Evet                          FORM 1A    2. Hayır         

BÖLÜM II- HANEHALKI FERTLERİNİN KİŞİSEL NİTELİKLERİ

Nerede 
doğdunuz?
1.Türkiye'de
2.Yurt dışında

(TR'de doğduysa 
1-81 arası il 
kodu,  ülke 
dışında 
doğduysa ilgili 
ülke kodu 
verilecektir).

Kaç yıldır 
Türkiye'de 
yaşıyorsunuz?
1. Doğduğumdan
   beri  
2. 1 yıldan az
3. 1-4 yıl
4. 5-10 yıl
5. 11+ yıl

Şu anda 
oturduğunuz 
ilde kaç yıldır 
yaşıyorsunuz?
1. Doğduğumdan
    beri       S 11
2. 1 yıldan az
3. 1-4 yıl
4. 5-10 yıl
5. 11+yıl

Bu ilden önce 
ikamet ettiğiniz 
yeri belirtiniz.
1.Türkiye'de
2.Yurt dışında       

      S 11
(TR ise 1-81 
arası il kodu,  
ülke dışı ise ilgili 
ülke kodu 
verilecektir).

Daha önce 
ikamet 
ettiğiniz bu 
yerleşim yeri;
1. İl merkezi
2. İlçe merkezi
3. Bucak
   veya köy

1 3 7 8 9  10 A  10 B
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|__|__| |__| |__|
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|__|
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................
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|__|__| |__| |__|
|__|
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|__|

|__|
................

|__|

|__|__| |__| |__|
|__|

................
|__|

|__|
................
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|__|__| |__| |__|
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|__|

|__|
................
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|__|__| |__| |__|
|__|

................
|__|

|__|
................

|__|

|__|__| |__| |__|
|__|

................
|__|

|__|
................

|__|

Hanenizde telefon var mı?   1. Evet             2. Hayır     Hane telefon no ........................................ |__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|

Anket sonuçlarının size elektronik posta ile ulaştırılmasını ister misiniz?        1. Evet             2. Hayır     

Anket sonuçlarının gönderilmesini istediğiniz e-mail adresinizi belirtiniz. .............................................@..............................

Anketörün adı, soyadı ...............................................................Sicil no .........  |__|__|__|__| Anketin başlama saati ................................................................ |__|__|__|__|

Kontrolörün adı, soyadı ............................................................................................................Sicil no.........  |__|__|__|__| Anketin bitiş saati ....................................................................... |__|__|__|__|

Görüşülen kişinin adı, soyadı .......................................................................................................

|__|__|__|__
|

|__|__| |__|__|

|__|__|__|__
|

|__|__| |__|__|

|__|__|__|__
|

|__|__| |__|__|

|__|__|__|__
|

|__|__| |__|__|

|__|__|__|__
|

|__|__| |__|__|

|__|__|__|__
|

|__|__| |__|__|

|__|__|__|__
|

|__|__| |__|__|

|__|__|__|__
|

|__|__| |__|__|

|__|__|__|__
|

|__|__| |__|__|

2 4 5 6
|__|__|__|__

|
|__|__| |__|__|

Tüm fertlere sorulacaktır.

Fert sıra 
no

Adınız ve soyadınız

- Referans kişiden 
başlayarak, bu evde 
yaşayanların ad ve 
soyadlarını yaş sırasına göre 
kaydediniz.
- Genellikle bu evde yaşayan 
ancak şu sıralarda geçici 
olarak başka bir yerde 
bulunanları,
- Yeni doğan bebek, küçük 
çocuk vb. kişileri,
- Sizin ailenizden olmayan 
ancak, burada yaşayan 
hizmetçi, arkadaş vb. fertleri 
kaydetmeyi unutmayınız.

Cinsiyeti
1. Erkek
2. Kadın

Doğum yılınız
Doğduğunuz 
ay 

Soru 4 veya 
Soru 5 boş 
ise 
sorunuz!
Bitirdiğiniz 
yaş
(1 yaşını 
doldurmayan 
bebekler için 
"00" yazınız)

SADECE İLK ZİYARETTE SORULACAKTIR

Anketin uygulandığı;

FORM NO      |__|__|__|__|__|__|

ADRES BİLGİSİ ÖRNEKLEME BİLGİSİ

1.1- TÜİK tarafından size gönderilen hanehalkı mektubunu 
       aldınız mı?

1.2- Bu adreste daha önce sizin hanenizle işgücü anketi 
yapıldı mı? (İkinci ve sonraki ziyaretlerde sorulacaktır.)

2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ
SORU KAĞIDI

DİKKAT: Bu anket ülkedeki işgücünün yapısını ortaya koymak, istihdam edilenlerin; ekonomik faaliyet, meslek, işteki durum ve çalışma süresi, işsizlerin
ise; iş arama süresi ve aradıkları meslek ve benzer özellikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla ile 10.11.2005 tarih ve 5429 Sayılı Kanun uyarınca
yapılmaktadır. Toplanan bilgiler GİZLİ kalacak olup, istatistik dışında başka hiçbir amaçla kullanılamaz, açıklanamaz, ispat aracı yapılamaz. Bu soru
kağıdına zamanında veya doğru cevap vermeyenler ile toplanan kişisel bilgileri açıklayanlar 5429 Sayılı Kanunun 53 ve 54 üncü maddeleri hükümlerine
göre cezalandırılırlar.

Hanehalkı İşgücü Anketi'nde okul, yurt, çocuk yuvası, huzurevi, hastane, hapishane kışla ve orduevlerinde ikamet edenler kapsam dışıdır. Anket sadece
kurumsal olmayan sivil nüfus kapsamında yer alan "ÖZEL HANEHALKLARI" ile uygulanmaktadır.

BÖLÜM I- ADRES VE ÖRNEKLEME BİLGİLERİ



FORM 1A

BÖLÜM 2.A- DAHA ÖNCE ANKET YAPILAN FERTLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

Fert sıra 
no

Cinsiyeti
1. Erkek
2. Kadın

Doğum yılı Doğduğu ay

Bitirdiği yaş
(1 yaşını 
doldurmayan 
bebekler için 
"00" yazınız)

Bu kişi hala 
hanehalkı üyesi 
mi?
1. Evet
2. Hayır

Haneden ayrılmasının 
esas nedeni nedir?
1. Evlendi
2. Eşinden ayrıldı/boşandı
3. Askere gitti
4. Eğitim için ayrıldı
5. Hastalık, yaşlılık
6. Çalışmaya gitti
7. Öldü
8. Diğer
    (Açıklayınız)

A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|
|__|

...........................

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|
|__|

...........................

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|
|__|

...........................

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|
|__|

...........................

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|
|__|

...........................

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|
|__|

...........................

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|
|__|

...........................

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|
|__|

...........................

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|
|__|

...........................

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|
|__|

...........................

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|
|__|

...........................

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|
|__|

...........................

A.9- Son görüşmeden sonra hanenize katılan fert oldu mu?

               1. Evet              2. Hayır S8A

BÖLÜM 2.B- HANEHALKINA YENİ KATILAN FERTLERE İLİŞKİN BİLGİLER 
Fert sıra numaralarına, Bölüm 2.A'da kaldığı yerden devam ediniz.

Fert sıra 
no

B1

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Haneye katılmanızın esas
nedeni nedir?
1. Evlendi
2. Eşinden ayrıldı/boşandı
3. Askerlik görevini tamamladı
4. Eğitim için geldi
5. Eğitimini tamamladı
6. Hastalık, yaşlılık
7. Çalışmak için geldi
8. Doğum
9. Anne babayla birlikte gelme
10. Diğer (Açıklayınız)

BU FORMU TAMAMLADIKTAN SONRA HANEHALKI ÜYESİ OLAN TÜM FERTLER İÇİN, AYNI FERT SIRA 
NUMARALARINI KULLANARAK, FORM 1, BÖLÜM 2'Yİ DOLDURUNUZ.

|__|__|
................................

B3

Haneye katılan kişinin adı ve soyadı
(Önce referans kişiden başlayarak, tüm 
hanehalkı fertlerini sırayla yazınız. Misafirleri, 
askerde ve hapiste olanları yazmayınız.)

B2

|__|__|
................................

|__|__|
................................

HANEHALKINA KATILAN VE AYRILAN FERTLERE İLİŞKİN BİLGİLER 
(İKİNCİ VE SONRAKİ ZİYARETLERDE SORULACAKTIR.)

Bir önceki dönemde hanede 
bulunan kişilerin adı ve 
soyadı
(Önce referans kişiden 
başlayarak, tüm hanehalkı 
fertlerini sırayla yazınız. 
Misafirleri, askerde ve hapiste 
olanları yazmayınız.)

A2



BÖLÜM II- HANEHALKI FERTLERİNİN KİŞİSEL NİTELİKLERİ (Devamı)

Eşinizin 
(varsa) fert 
sıra 
numarasını 
belirtiniz.

Annenizin 
(varsa) fert 
sıra 
numarasını 
belirtiniz.

Babanızın 
(varsa) fert 
sıra 
numarasını 
belirtiniz.

1 11 12 12A 12B 12C 13 14 16 17 18A 18B 19 20 21 22 23 24

|__|__| |__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__|

..............
|__|

..............
|__|__|__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__|

..............
|__|

..............
|__|__|__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__|

..............
|__|

..............
|__|__|__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__|

..............
|__|

..............
|__|__|__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__|

..............
|__|

..............
|__|__|__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__|

..............
|__|

..............
|__|__|__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__|

..............
|__|

..............
|__|__|__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__|

..............
|__|

..............
|__|__|__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__|

..............
|__|

..............
|__|__|__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__|

..............
|__|

..............
|__|__|__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__|

..............
|__|

..............
|__|__|__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|__|

..............
|__|

..............
|__|__|__|

|__|__|__|
..............

|__|__|__|
..............

|__|__|__|
..............

|__|__|__|
..............

|__|__|__|
..............

|__|__|__|
..............

|__|__|__|
..............

|__|__|__|
..............

Bir öğrenim 
kurumuna 
devam       
ediyor 
musunuz?

1. Evet
2. Hayır

Yaş >=15 
ise S19'a 
geçiniz. 
Yaş<15 ise 
BİTTİ.

Bu okulun 
hangi 
sınıfına 
devam 
ediyor-
sunuz? 
(Hazırlık 
sınıfına 
devam 
edenler 
için 9 
kodu 
veriniz)

|__|__|__|
..............

|__|__|__|
..............

|__|__|__|
..............

|__|__|__|
..............

Katılmış 
olduğunuz 
bu eğitim/ 
kurs kim   
tarafından 
finanse 
edildi?
 
1. Kendisi
2. İşveren
3. Devlet
4. Özel 
    kurum 
    veya kişi
5. Ailesi
6. Diğer 
(Açıklayınız)

15 ve daha yukarı yaştaki fertlere sorunuz.

Referans kişiye 
yakınlık 
durumunuz
1. Referansı 
    kişi
2.Eşi
3. Çocuğu
4. Gelini veya 
    damadı
5. Torunu
6. Kendi veya 
    eşinin anne/ 
    babası
7. Diğer 
    akrabası
8. Akraba 
    olmayan

Genellikle nerede 
kalıyorsunuz?
1.Bu evde
2.Öğrenci yurtta veya 
yurtdışında  kalıyor
3.Öğrenci, başka evde 
kalıyor
4.Asker, kışlada kalıyor
5.Ceza ve tutukevinde 
kalıyor
6.Huzurevinde kalıyor
7.En az 1 yıldır 
hastanede kalıyor
8.Ülke içinde veya 
dışında başka bir yerde 
yaşıyor
9.Çoğunlukla bu evde 
yaşamayıp, başka bir 
konutta veya yerde 
yaşıyor

(Bu soru cevaplayıcıya 
sorulmayacak, anketör 

tarafından, Bölüm II 
Soru 1'de yer alan fert sıra 

numaraları dikkate alınarak, 
cevaplayıcının da yardımıyla 

doldurulacaktır.)

15

Medeni 
durumunuz 
nedir?

1. Hiç evlen-
    medi
2. Evli
3. Birlikte 
    yaşıyor
4. Evli, fakat 
    ayrı 
    yaşıyor
5. Boşandı
6. Eşi öldü

(15-25 yaş 
arası fertlere
sorulacaktır.)

SON 4 HAFTA 
içinde Milli 
Eğitim 
Bakanlığı 
tarafından 
düzenlenen 
herhangi bir 
çıraklık 
eğitimine 
katıldınız mı?

1. Evet
2. Hayır       

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, 
seminer vb.)

1. Evet
2. Hayır        S 25

Bu okulu hangi 
yıl bitirdiniz?

SON 4 
HAFTA 
içinde 
aldığınız 
tüm       
eğitimlerin 
toplam 
süresi kaç 
saatti?

Okuma, 
yazma 
biliyor 
musunuz?

1. Evet
2. Hayır

En son hangi okulu bitirdiniz?
1. Bir okul bitirmedi      S 17
2. İlkokul
3. İlköğretim
4. Ortaokul veya
    mesleki ortaokul
5. Genel lise
6. Mesleki veya teknik lise
7. 2 veya 3 yıllık yüksekokul
8. 4 yıllık yüksekokul veya 
    fakülte
9. 5 veya 6 yıllık fakülte
10. Yüksek lisans
11. Doktora

En son 
bitirdiğiniz 
okulun hangi 
bölümünden 
mezun 
oldunuz?  

Hangi okula 
devam 
ediyorsunuz?

1. İlköğretim
2. Genel lise
3. Mesleki 
    veya 
    teknik lise
4. Açıköğretim
    (Açık ilk-
    öğretim, açık 
    lise, AÖF)
5. Fakülte 
    veya 
    yüksekokul
6. Master/ 
    Doktora

Fert 
sıra no

Tüm fertlere sorunuz. 6 ve daha yukarı yaştaki fertlere sorunuz.

Katılmış 
olduğunuz bu 
eğitimin/  
kursun 
amacı neydi?

1. Çoğunlukla 
    iş amaçlı
2. Çoğunlukla 
    kişisel veya 
    sosyal
3. Diğer 
    (Açıklayınız)

Hanehalkında bulunan;

S 17

S 16



FORM 2

Fert sıra numarası Form Numarası

BÖLÜM III- İSTİHDAM DURUMU (15 ve daha yukarı yaştaki fertler için sorulacaktır.)

25.  Cevap veren ferdin sıra numarası

1. Kendisinin hastalanması, yaralanması 4. Vakıf, dernek, kooperatif
    veya geçici rahatsızlanması 5. Uluslararası örgüt/yabancı elçilik
2. Doğum izni 6. Diğer (Açıklayınız)
3. Tatil veya  izin
4. Kötü hava koşulları
5. İş uyuşmazlığı (grev, lokavt)
6. İşinin gereği
7. Eğitim ve öğretim 
8. Teknik veya ekonomik nedenlerle
    iş yavaşlatılması veya durdurulması 4. 50-249
9. İş olmadığından 5. 250-499
10. Diğer (ücretsiz izin vb.) 6. 500 ve daha fazla

1. Ücretli veya maaşlı

5. Ücretsiz aile işçisi

.......................

|__|

    37. a) Bu yer, kuruluş veya işyerinin büyüklük grubunu 
           belirtiniz.

    38. a) Bu yer, kuruluş veya işyerinde işinizin tam 
           ünvanı nedir?

3. Vergiden muaf

4. Vergi vermiyor

|__|__|__|__|

|__|
36. Çalıştığınız bu işyerinin hukuki durumu nedir?

|__|

           1. Evet              2. Hayır              S 86

40. Sahip olduğunuz bu işyeri hangi usulde 
       vergilendiriliyor?

1. Tarla, bahçe
2. Düzenli işyeri
3. Pazar yeri
4. Seyyar veya sabit olmayan işyeri
5. Evde

29. Referans haftası içinde bu işinizde/işyerinizde niçin 
       çalışmadınız? 

          1. Ücretli veya maaşlı                   

          2. Kendi işi                 S 33
      3. Yevmiyeli (günü birlik, mevsimlik işler)

      4. Ücretsiz aile işçisi                  

          1. Üç aydan az 

    30. Bu işinizdeki durumunuz nedir?

          2. Üç ay ve daha fazla

27. 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?

28. Referans haftası içinde geçici olarak başında 
       bulunmadığınız bir işyeriniz veya çalışmadığınız bir 
       işiniz var mı?

          1. Evet               S 33         2. Hayır

.........................
.....................

    39. Bu yer, kuruluş veya işyerinde işteki durumunuz 
           nedir?

3. İşveren

4. Kendi hesabına

|__|

           b) Bu işinizdeki görev ve sorumluluklarınız nedir? 
          (ISCO-88)

|__|

    42. Bu işinizden dolayı herhangi bir sendikaya üye 
           misiniz? 
           1. Evet                2. Hayır

    41. Bu işinizde idari sorumluluklarınız var mı?
           1. Evet                2. Hayır

|__|

|__|__|

|__|__| 34. Çalıştığınız bu işyerinin yasal statüsü nedir?

|__|

|__|

            1. Kamu               S 37         2. Özel

   35. Çalıştığınız bu işyerinin durumu aşağıdakilerden 
          hangisine uygundur? 

|__|__|__|__|__|__|

|__|

1. Basit usulde
2. Gerçek usulde

4. Kayıtlı değil
5. Diğer (Açıklayınız)

43. Bu işinizden dolayı herhangi  bir sosyal güvenlik 
       kuruluşuna kayıtlı mısınız?

3. Bağ-Kur

1. Sosyal Sigortalar Kurumu
2. Emekli Sandığı

DiKKAT: Referans haftası içerisinde birden fazla işi olanlar için, referans haftasında en fazla ZAMAN harcanan iş,
ESAS İŞ olarak alınacaktır.
REFERANS HAFTASI: Her ayın PAZARTESİ ile başlayıp, PAZAR ile biten İLK haftasıdır.

          1. Evet               S 33         2. Hayır

26. Referans haftası içinde ayni (mal) ya da nakdi 
       (para) gelir elde etmek amacıyla bir işte 
       çalıştınız mı?
      (Maaşlı, ücretli, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren 
      ya da ücretsiz aile işçisi olarak)

31. Bu işinizden toplam olarak uzak kalma süreniz 
       ne kadardır?

1. Ferdi mülkiyet

......................
.......................

32. Bu süre içerisinde işvereninizden ücret veya maaş 
      almaya devam ediyor musunuz?

|__|

         (Belirli bir işyerine bağlı olarak çalışmıyorsanız, çalışılan 
         mekan ev, sokak bile olsa nerede çalıştığınızı açıkça 
        yazınız. Çalışılan işyeri sayısı birden çoksa zamanınızı en 
        çok harcadığınız işle ilgili işyerinin ünvanını yazınız.) 

.........................

.........................
...................
Tel: ( _ _ _ ) 
_ _ _ _ _ _ _

          4. Hayır                                      

33. a) Çalıştığınız bu yer, kuruluş veya işyerinin 
       ünvanı ve varsa telefon numarası nedir?

          1. Evet, tamamını 
          2. Evet, yarısı ve fazlasını
          3. Evet, yarısından azını 

|__|

.......................

|__|

|__|__|

      c) Bu yer kuruluş veya işyerinin ana  faaliyeti nedir?     
          (NACE Rev 1) 

|__|__|__|__|

      b) Çalıştığınız işyerinin bulunduğu ili belirtiniz.

|__|

      d) İşyerinde üretilen ürün ya da sunulan hizmete bir 
           iki örnek veriniz.

......................
|__|__|__|

2. Yevmiyeli (günü birlik, mevsimlik işler)

     b) Kaç kişi çalıştığını belirtiniz. 

|__|__|

............................

1. 10'dan az
2. 10-24
3. 25-49

|__|

|__|

2. Adi ortaklık
3. Özel şirket (Limited, Komandit, Kollektif, Anonim)

S 86

S 41

S 43

S 33

S 86

S 38

S 42



Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

TOPLAM

    49. Çalıştığınız bu işin süreklilik durumu nedir?

(Soru 39'da "1"  ve "2" kodu alanlara ve son iki yıl içinde işe 
başlayanlara sorunuz.)

55. Geceleri çalışıyor musunuz?
       1. Genellikle    2. Bazen     3. Hiç

|__|

    53. (Soru 39'da "1" veya "2" kodu alanlara 
          sorunuz.)
          Vardiyalı çalışıyor musunuz?
          1. Evet            2. Hayır

|__|

......................

......................

    47. Neden yarı zamanlı bir işte çalışıyorsunuz?
           1. Ailedeki çocuklara baktığı için
           2. Ailedeki bakıma muhtaç yetişkinlere baktığı için
           3. Hem ailedeki çocuklara hem de bakıma muhtaç 
               yetişkinlere baktığı için
           4. Eğitimine devam ettiği için
           5. Kendi hastalığı ya da özürlülük hali nedeniyle
           6. Diğer ailevi ve kişisel nedenler
           7. Tam zamanlı bir iş bulamadığı için
           8. Tam zamanlı bir işte çalışmak
                istemediği için
            9. İşin niteliği gereği
          10. Diğer (Açıklayınız)                

    48. Çocuklarınıza veya ailedeki bakıma muhtaç diğer 
          yetişkinlere neden kendiniz bakıyorsunuz?
          1. Bu tür bakım hizmetleri çok pahalı olduğu için
          2. Bu tür bakım hizmetlerinin kalitesine 
              güvenmediği için
          3. Evine yakın mesafede bu tür hizmetler sunan 
              yerler olmadığı için
          4. Kişisel tercihi
          5. Diğer (Açıklayınız)

      b) (Son iki yıl içinde işe başlayanlar için 
            sorulacaktır.)
            Bu işinizde/işyerinizde hangi ay çalışmaya  
            başladınız?

|__|__|

|__|__|
|__|__|

63. Referans haftası içinde esas işinizde ve diğer 
       işinizde fiili olarak kaç saat çalıştınız?      

       d) Bu işinizden/işyerinizden hangi yıl ayrıldınız? |__|__|__|__|

|__|
1. Ücretli veya maaşlı
2. Yevmiyeli (günü birlik, mevsimlik işler)
3. İşveren
4. Kendi hesabına
5. Ücretsiz aile işçisi

          1. Kendi imkanlarımla                             
          2. Türkiye İş Kurumu kanalıyla                           
          3. Özel istihdam ofisleri kanalıyla                  
          4. Akraba, eş ve dost aracılığıyla                          
          5. Diğer (Açıklayınız)

|__|
60. Diğer işinizde işteki durumunuz nedir?

45. Bu işinizi nasıl buldunuz?

BÖLÜM III- İSTİHDAM DURUMU (Devamı)

......................
|__|__|__|__|

      b) Bu işyerinde üretilen ürün ya da sunulan 
      hizmete bir iki örnek veriniz.

…………………………
………

    59. a) Diğer işinizi yürüttüğünüz işyerinizin ana 
           faaliyeti nedir?  (NACE Rev 1)

         c) Daha önce bir başka işte/işyerinde çalıştınız mı ?  
              1. Evet              2. Hayır              S 45

44. a) Çalışmakta olduğunuz bu işinizde/işyerinizde hangi
            yıl çalışmaya başladınız?

|__|__|__|__|

|__|

56. Cumartesi günleri çalışıyor musunuz?
       1. Genellikle    2. Bazen     3. Hiç

|__|

     69. Daha fazla çalışma imkanı sağlandığında 2 HAFTA 
           içerisinde bu çalışma düzenine geçebilir misiniz?
           1. Evet            2. Hayır

     68. Mevcut işinizdeki çalışma sürenizi arttırmak 
           konusunda herhangi bir girişimde bulundunuz mu?
           1. Evet               2. Hayır

|__|

    58. Bu işinize ilaveten  ayni (mal) veya nakdi (para) 
          gelir elde etmek amacıyla çalıştığınız başka bir 
          işiniz var mı?     
           1. Evet             2. Hayır                 S 61

    57. Pazar günleri çalışıyor musunuz?
           1. Genellikle    2. Bazen     3. Hiç

|__|

|__||__|

|__|

    67. Haftalık normal çalışma sürenizden daha fazla 
          çalışmak ister misiniz?
          1. Evet, mevcut işinde
          2. Evet, mevcut işinden daha 
              fazla süreli başka bir işte
          3. Evet, ek bir işte
          4. Evet, farketmez
          5. Hayır

|__|__|

|__|__|   |__|__|

|__|__|   |__|__|
|__|__|   |__|__|

|__|__|   |__|__|

|__|__|   |__|__|
|__|__|   |__|__|

           4. 7-12 ay 8. 3 yıldan fazla

     66. (Soru 63-a'daki süreler toplamı Soru 
            61-a'daki süreden küçük ise veya Soru  
           63(a+b)<40 saat ise sorunuz.)
           Referans haftası içinde neden normal çalışma 
           sürenizden veya 40 saatten daha az çalıştınız?

|__|    54. Akşamları çalışıyor musunuz?
           1. Genellikle    2. Bazen     3. Hiç

7. 25-36 ay

......................

61. a) Esas işinizde haftalık normal çalışma süreniz ne   
       kadardır? (saat)
      b) Diğer işinizde haftalık normal çalışma süreniz ne   
       kadardır? (saat)

62. Size kalsa haftada toplam kaç saat çalışmak 
       istersiniz?

|__|

|__|__|

|__|__|   |__|__|
|__|__|   |__|__|

|__|__|

|__|

|__|

......................

|__|

    46. Bu işinizde çalışma şekliniz nedir?
          1. Tam zamanlı            S 49      2. Yarı zamanlı

50. Neden sürekli bir işte çalışmıyorsunuz?
      1. Sürekli bir iş bulamadığı için                                 
      2. Sürekli bir iş istemediği için                                 
      3. Sözleşmesi eğitim sürecini kapsadığı için  
          (stajyer, çırak vb.)
      4. Deneme süresinde olduğu için       
      5. Diğer (Açıklayınız)                          

         b) Bu şekilde esas işinizle ilgili olarak işyerinizde, 
         evde veya işyeri dışında toplam kaç saat çalıştınız?

           3. 4-6 ay

51. Geçici olarak çalışmakta olduğunuz bu işin 
       toplam süresi ne kadardır?

5. 13-18 ay
|__|

           1. 1 aydan az

           2. 1-3 ay 6. 19-24 ay

(Soru 49, 50 ve 51'i, Soru 39'da "1" veya "2"  cevabı verenlere  
sorunuz.)

1. İşinin gereği
2. Senelik izin vb.
3. Resmi tatil
4. İş olmadığından
5. Ailevi ve kişisel nedenler
6. Kötü hava koşulları
7. Kendisinin hastalanması, yaralanması veya 
    geçici rahatsızlanması
8. Teknik veya ekonomik nedenlerle geçici iş 
     yavaşlatılması veya durdurulması
9. İş uyuşmazlığı (grev, lokavt)
10. Eğitim ve öğretim
11. Değişen çalışma saatleri (esnek çalışma)
12. Doğum izni
13. Tam zamanlı iş bulamadığından
14. İşe yeni başladı veya iş değiştirdi
15. İş referans haftası içinde bitti
16. Diğer (Açıklayınız)

    64.(Soru 64'ü Soru 39'da "1" veya "2" kodu alanlara 
         sorunuz.)
          a) Referans haftası içinde esas işinizle ilgili olarak 
          işyerinizde, evde veya işyeri dışında normal çalışma 
          sürenizin dışında çalıştınız mı?
          1. Evet                   2. Hayır              S 65

|__|

.....................

           1. Sürekli                  S 52                          
           2. Geçici (günü birlik, iş buldukça çalışan)
           3. Mevsimlik veya belirli bir sürede bitecek iş(sınırlı süreli iş                  
sözleşmesi)

|__|__|

    52. İşinizin tamamını veya belli bir bölümünü evinizde
           gerçekleştiriyor musunuz?
           1. Genellikle    2. Bazen     3. Hiç

|__|

|__|

.......................

(Soru 28=1 ise Soru 65 ve 66'yı sormayınız.)

   65. (Soru 63-a'daki (Esas iş) süreler toplamı 
          Soru 61-a'daki süreden büyük ise sorunuz.)
          Referans haftası içinde neden normal çalışma 
          sürenizden daha fazla çalıştınız?
          1. Değişen çalışma saatleri (esnek çalışma)
          2. Fazla mesai
          3. Diğer (Açıklayınız)

S 70

a) Esas iş b) Diğer iş

S 49



BÖLÜM III- İSTİHDAM DURUMU (Devamı) BÖLÜM V- İŞSİZLİK VE FAAL OLMAMA

   (1 aydan az ise 00 kodlayınız)
85. Geçen ay içinde diğer işinizden/işlerinizden elde 
      ettiğiniz toplam net nakdi geliriniz ne kadardı? (YTL)  

|__|__|__| Ay

SORU 108'E GEÇİNİZ.

84. (Soru 84 ve 85'i, Soru 58=1 ve Soru 60<5 ise 
       sorunuz.)
       Geçen ay içinde diğer işinizde/işlerinizde toplam 
       kaç gün çalıştınız? 

|__|__|__|__|

          1. Doğrudan bir işverene başvurdunuz mu?

          2. Size iş bulmaları için eşe,dosta ricada bulundunuz mu?

          3. Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvurdunuz mu?

          4. Özel istihdam ofislerine başvurdunuz mu?

          5. Gazete ve dergilerdeki iş ilanlarına baktınız mı?

          6. Gazeteye ilan verdiniz veya cevaplandırdınız mı?

          7. İnternet aracılığıyla iş aradınız mı?

          8. Sözlü ya da yazılı iş sınavına/mülakata girdiniz mi?

          9. Kendi işyerinizi kurmak amacıyla mekan veya araç                 

              gereç temin etmek için girişimde bulundunuz mu?

       10. Kendi işyerinizi kurmak amacıyla kredi, lisans vb.

             temin etmek için girişimde bulundunuz mu?

       11. İŞKUR'dan başvurunuza cevap beklediniz mi?

       12. İş başvurunuzun sonucunu beklediniz mi?

       13. Kamunun açtığı iş sınavına girdiyseniz sonucunu 

              beklediniz mi?

       14. İş bulmak amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında

              herhangi bir girişimde bulundunuz mu?

              (Açıklayınız)

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

...................

|__|

   (Soru 90'da tüm seçeneklerde "2" kodu alanlar için   
   Soru 94'e  geçiniz.)

    91. Hangi iş ya da meslekte iş arıyorsunuz? 
           (Kendi işini kurma dahil)   (ISCO-88)

    92. Ne tür bir iş arıyorsunuz?
          1. Kendi işini kurmak istiyor
          2. Tam zamanlı bir iş arıyor
          3. Tam zamanlı bir iş arıyor, ancak bulamazsa yarı zamanlı
               olabilir
          4. Yarı zamanlı bir iş arıyor
          5. Yarı zamanlı iş arıyor, ancak bulamazsa tam zamanlı 
               olabilir
          6. Tam zamanlı veya yarı zamanlı (farketmez)

|__|

    88. SON 3 AY içinde bir iş aradınız mı?

           1. Evet             2. Hayır                   S 94

......................

|__|__|

    89. İş aramaya başladığınızdaki durumunuz neydi? 

          1. Geçici bir işte çalışıyordu/iş bitti
          2. İşten çıkartıldı
          3. Kendi isteğiyle işten ayrıldı
          4. İşyerini kapattı/iflas etti
          5. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyordu
          6. Emekliydi
          7. Düzenli (örgün) eğitime devam ediyordu  
          8. Kursa veya bir eğitim programına devam ediyordu
          9. Okuldan mezun olmuştu
          10. Askerden yeni gelmişti
         11. Ev işleriyle meşguldü
         12. Diğer (Açıklayınız.)

73. Ne zamandan beri mevcut işinizi değiştirmek için ya da 
mevcut işinize ek olarak bir iş arıyorsunuz?

74. SON 4 HAFTADA iş aramak için;
                  (1. Evet             2. Hayır)                  

|__|__|__| Ay

          1. Doğrudan bir işverene başvurdunuz mu?

          2. Size iş bulmaları için eşe dosta ricada bulundunuz mu?

          3. İŞ-KUR veya özel istihdam ofislerine başvurdunuz mu?

          4. Gazeteye ilan verdiniz, baktınız veya cevaplandırdınız mı?

          5. Sözlü ya da yazılı iş sınavına/mülakata girdiniz mi?

          6. Kendi işyerinizi kurmak amacıyla mekan, araç-gereç, 

              kredi, lisans vb. temin etmek için girişimde bulundunuz mu? 

          7.  İş başvurunuzun sonucunu beklediniz mi?

          8.  İş bulmak amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında bir 

               girişimde bulundunuz mu?

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

   (1 aydan az ise 00 kodlayınız)

83. Son bir yıl içinde esas işinizden elde ettiğiniz toplam 
       net nakdi geliriniz ne kadardı? (YTL)

      93. Ne zamandan beri  iş arıyorsunuz? 

|__|__|

……………....

|__|__|__|

……………

81. (Soru 39'da "1 ve 2" kodu alanlara ve anket ayı içinde işe           
başlayanlara sorunuz.)
      Esas işinizde aylık ne kadar bir ücret elde etmeyi 
       bekliyorsunuz?  (YTL)

    90. Son 3 AY içinde, iş aramak için;

BÖLÜM IV- GELİR

    75. İş bulduğunuz taktirde 2 HAFTA içinde  işbaşı 
           yapabilir misiniz?
           1. Evet                 S 77      2. Hayır

    76. Neden işbaşı yapamazsınız?
          1. Yasal nedenlerden ötürü mevcut işini 2 hafta
               içinde bırakamadığı için
          2. Ailevi ve kişisel nedenler
          3. Diğer (Açıklayınız)

|__|
....................

|__|

          (1. Evet           2. Hayır)

|__|
          1. Evet                S 89    2. Hayır                   

          1. Evet              2. Hayır                   
|__|

    87. Son 4 haftada bir iş aramadığınız halde, iş imkanı
          olsa çalışmak ister misiniz?

86. SON 4 HAFTA içinde bir iş aradınız mı?
70. Mevcut işinizi değiştirmek yada mevcut işinize ek 
      olarak bir iş arıyor musunuz?

          1. Evet              2. Hayır                   S 77

          1. Daha fazla gelir elde etmek için                               
          2. Çalışma koşullarından memnun olmadığı için
          3. Mesleğinde çalışmadığı için
          4. İşyeri uzak olduğu için
          5. İşini kaybetmekten korktuğu için                                 
          6. Yaptığı iş geçici veya mevsimlik olduğu için
          7. Daha fazla süre çalışmak istediği için                              
          8. Daha az süre çalışmak istediği için                              
          9. Diğer (Açıklayınız)

|__|

|__|

......................

71. Niçin başka bir iş arıyorsunuz?

|__|

72. Ne tür bir iş arıyorsunuz?

          1. Kendi işini kurmak istiyor
          2. Tam zamanlı bir iş arıyor
          3. Tam zamanlı bir iş arıyor, ancak bulamazsa yarı zamanlı         
              olabilir
          4. Yarı zamanlı bir iş arıyor
          5. Yarı zamanlı iş arıyor, ancak bulamazsa tam zamanlı olabilir
          6. Tam zamanlı veya yarı zamanlı (farketmez)

    77. (Soru 77 ve 78'i ve Soru 39'da "1, 2, 3, 4"  kodu 
           alanlara ve anket ayından önce işe  başlayanlara       
           sorunuz.)
           Geçen ay içinde esas işinizde toplam kaç gün çalıştınız?  
          (Ücretli çalışanlar için aylık çalışılan gün sayısı 30 gün olarak 
         alınacaktır.)

   82. (Soru 82 ve 83'ü veSoru 39'da "3 ve 4" kodu                                  

alanlara sorunuz.)

       Son bir yıl içinde esas işinizde toplam kaç gün çalıştınız? 

……………....

    78.  Geçen ay içinde esas işinizden elde ettiğiniz toplam 
           net nakdi geliriniz ne kadardı?  (YTL)

    79. (Soru 79, ve 80'i Soru 39'da "1 ve 2" kodu 
          alanlara ve anket ayından önce işe başlayanlara sorunuz.)
          Esas işinizde elde ettiğiniz maaş, ücret, yevmiye 
          gelirinize ilave olarak ikramiye, prim vb. geliriniz var mı?
          (Fazla mesai ücreti dahil)
          1. Evet               2. Hayır                   S 84

80. Bu gelirin geçen aya düşen miktarı ne kadardır?   (YTL)

|__|

……………....

|__|__|



BÖLÜM V- İŞSİZLİK VE FAAL OLMAMA BÖLÜM VI- GEÇMİŞTEKİ İŞ DENEYİMİ (Devamı)

           1. Tam zamanlı           2. Yarı zamanlı

|__|__|

BÖLÜM VI- GEÇMİŞTEKİ İŞ DENEYİMİ

103. a) En son işinizden hangi yıl ayrıldınız? |__|__|__|__|

|__|

  109.a)  Bir yıl önceki esas işinizde çalıştığınız bu yer, 
          kuruluş ve işyerinin ana faaliyeti neydi?
          (NACE Rev 1)

        b) İşyerinde üretilen ürün ya da sunulan hizmete 
         bir iki örnek veriniz.

..........................
..................

   (1 aydan az ise 00 kodlayınız) |__|__|__| Ay

  100. Hangi iş ya da meslekte iş buldunuz?
          (Kendi işini kurma dahil)   (ISCO-88) |__|__|__|__|

   101. ÜÇ AY içinde işbaşı yapacak mısınız?

   110. Bir yıl önce çalıştığınız bu yer, kuruluş veya 
           işyerinde işteki durumunuz neydi?

            1. Evet                    2. Hayır             

|__|

.........................

             b) (Son iki yıl içinde işten ayrılanlar için 
                 sorulacaktır.)
                 En son işinizden hangi ay ayrıldınız?

           1. Ücretli veya maaşlı
           2. Yevmiyeli (günü birlik, mevsimlik işler)
           3. İşveren
           4. Kendi hesabına
           5. Ücretsiz aile işçisi

|__|

102. Daha önce bir işte çalıştınız mı?
        1. Evet               2. Hayır                S 108

|__|

    99. Bu işi buluncaya dek ne kadar süreyle iş aradınız? 
          

    98. Ne tür bir iş buldunuz?

          1. İş buldu başlamak için bekliyor

          2. Eski işine geri çağrılmayı bekliyor 

          3. Mevsimlik çalışıyor

          4. Bölgede iş olmadığına inanıyor

          5. Eğitim/öğretimine devam ediyor

          6. Ev işleri ile meşgul

          7. Emekli

          8. Ailedeki çocuklara bakıyor

          9. Ailedeki bakıma muhtaç yetişkinlere bakıyor                 

10. Hem ailedeki çocuklara hem de bakıma muhtaç 

               yetişkinlere bakıyor

        11. Diğer ailevi ve kişisel nedenler

        12. Özürlü veya hasta

        13. Yaşlı (60 ve daha yukarı yaş)

        14. Çalışmak istemiyor

        15. Diğer (Açıklayınız)

   95. Çocuklarınıza veya ailedeki bakıma muhtaç diğer 

         yetişkinlere neden kendiniz bakıyorsunuz?

         1. Bu tür bakım hizmetleri çok pahalı olduğu için

         2. Bu tür bakım hizmetlerinin kalitesine 

             güvenmediği için

         3. Evine yakın mesafede bu tür hizmetler sunan 

             yerler olmadığı için

         4. Kişisel tercihi

         5. Diğer (Açıklayınız)

      1. İş buldu başlamak için bekliyor

      2. Eğitim/Öğretimine devam ediyor

      3. Ev işleri ile meşgul

      4. Emekli

      5. Mevsimlik çalışıyor  

      6. Özürlü veya hasta 

      7. Ailevi ve kişisel nedenler

      8. Yaşlı (60 ve daha yukarı yaş)

      9. Çalışmak istemiyor

     10. Diğer (Açıklayınız)

          1. Evet                  

96. Mümkün olsa 2 HAFTA içerisinde işbaşı yapabilir 
      misiniz?

97. Neden işbaşı yapamazsınız?

|__|__|__|__|

         (S oru 98-101 arasını Soru 94=1 veya 
Soru 97=1 ise sorunuz. )

…………………

|__|__|

BÖLÜM VII- BİR YIL ÖNCEKİ İŞGÜCÜ DURUMU

 1. Ücretli veya maaşlı

 2. Yevmiyeli (günü birlik, mevsimlik işler)

 3. İşveren 

 4. Kendi hesabına

 5. Ücretsiz aile işçisi

|__|

          1. Bir işte çalışıyordu                  S 109
          2. Şu anki işinde çalışıyordu
          3. Emekliydi
          4. İş arıyordu
          5. Ev işleriyle meşguldü
          6. Eğitim/öğretimine devam ediyordu
          7. Özürlü veya hastaydı
          8. Askerdi
          9. Diğer (Açıklayınız)

|__|

......................

    108. Bir yıl önceki bu ayda işgücü durumunuz neydi?

    b) Bu yer kuruluş veya işyerinin ana faaliyeti neydi? 
        (NACE Rev 1)

|__|__|__|__|

94. SON 3 AYDA iş aramama nedeniniz nedir?

|__|
107. Bu yer, kuruluş veya işyerinde işteki durumunuz 
         neydi?

|__|__|

…………………

|__|__|

…………………

    104. En son çalıştığınız bu işinizden ayrılmanızdaki 
             esas neden neydi?

             1. Geçici bir işti, bitti
             2. Mevsimlik çalışıyordu
             3. İşten çıkartıldı/işyeri kapandı/iflas etti
             4. İşinden memnun değildi
             5. Kendisinin hastalanması veya sakatlanması
             6. Ailedeki çocuklara veya bakıma muhtaç 
                 yetişkinlere baktığı için
             7. Eşinin isteği üzerine
             8. Evlilik nedeniyle
            9. Eğitim ve öğretim 
           10. Normal emeklilik
           11. Erken emeklilik
           12. Askere gitti 
           13. Diğer (Açıklayınız)

105. a) En son çalıştığınız yer, kuruluş veya işyerinin 
         ünvanı neydi?
         (Belirli bir işyerine bağlı olarak çalışmadıysanız, çalıştığınız 
         mekan ev, sokak bile olsa nerede çalıştığınızı açıkça
         yazınız. Çalıştığınız işyeri  sayısı birden çoksa zamanınızı 
         en çok harcadığınız işle ilgili işyerinin ünvanını yazınız.)

…………………
…………………
…………………
……………….

          2. Hayır

..........................

..........................

..........................
...................

|__|

…………………

        c) İşyerinde üretilen ürün ya da sunulan hizmete 
             bir iki örnek veriniz.

   106. a) En son çalıştığınız yer, kuruluş veya işyerinde 
            işinizin tam ünvanı neydi?

..........................

..........................

..........................
..........

        b) En son işinizdeki görev ve sorumluluklarınız neydi? 
             (ISCO-88)

S 96

S 96

S 94=1 ise S 98'e, diğer koşullar 
için S 102'ye geçiniz.

S 102

BİTTİ


