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Gizlilik: Bu bilgiler, sadece istatistiksel çalışmalarda kullanılmak amacıyla toplanmaktadır. Elde edilen bilgilerin gizliliği 5429 Sayılı Kanunun 13. ve
14. maddesi gereği teminat altına alınmıştır. Vereceğiniz bilgiler, idari, adli ve askeri hiçbir organ, makam, merci veya kişiye verilemez, istatistik
amacı dışında kullanılamaz ve ispat aracı olamaz. 

Bu bilgiler 10.11.2005 tarih ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun "7., 8., 9. ve 10. maddeleri" uyarınca toplanmaktadır. Soru formunu
istenilen zamanda doldurulmaması, eksik veya yanlış cevaplanması durumunda ilgili Kanunun 53.ve 54. maddelerine göre 1 055 (bin elli beş ) TL
idari para cezası uygulanır. İdari para cezası ve diğer cezaların uygulanması, istatistiki birimin bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Açıklamalar doğrultusunda soru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasını önemle rica eder, araştırma kapsamında vereceğiniz bilgiler ve işbirliğiniz 
için teşekkür ederim.
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                                                                                                                                                                          Başkan

Araştırmanın Amacı: Bu araştırma ile; tüketici fiyat indekslerinde kullanılacak maddelerin seçimi ve temel yıl ağırlıklarının güncellenmesi,
hanelerin tüketim harcaması kalıplarında zaman içinde meydana gelen değişimlerin izlenmesi, özel nihai tüketim harcamaları tahminlerine yardımcı
olacak verilerin elde edilmesi, sosyal refah planlamasına yardımcı olacak verilerin derlenmesi ve çeşitli sosyo-ekonomik analizler için gerekli
verilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsamı: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan hanelerde yaşayan fertlerdir. Çalışmada kurumsal nüfus kapsamında bulunanlar (üniversite
yurtları, misafirhane, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishanede, kışla ve ordu evlerinde yaşayanlar) ile göçer
nüfus kapsam dışı tutulmuştur.

Yöntemi: Hanehalklarından bilgiler; görüşme, kayıt ve gözlem metodları kullanılarak derlenmektedir. Her anketör, anket ayı öncesi 1 kez, 1. ve
2.hafta 2’şer kez, 3. ve 4. hafta 1 kez ve anket ayı bitiminde de 1 kez olmak üzere her hanehalkını ayda ortalama 8 defa ziyaret ederek tüketim
harcamaları ve gelir bilgilerini kayıt etmektedir.
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SORU FORMUNUN DOLDURULMASINA YÖNELİK AÇIKLAYICI BİLGİLER

Anket çalışmasında üç ayrı soru formu kullanılmaktadır.

1) Hanehalkı Bütçe Anketi soru formu
2) Hanehalkı harcama kayıt defteri
3) Ferdi harcama kayıt defteri

Veri Derleme Yöntemi

Hanehalkının bir ay boyunca yaptığı harcamalar; hanehalkına bırakılan kayıt defterlerinden, yaklaşık haftalık olarak (harcama kayıt
defterleri 5-6-7 günlük dönemler halinde düzenlenmiştir) manyetik ortama aktarılacaktır. 

Anketör, ay içinde belli aralıklarda yapacağı ziyaretlerde, ilgili dönemin harcama kayıt defterini hanede inceleyecek, gerekli irdelemeleri
yapıp, hanehalkına kaydetmeyi unuttukları harcamaları olup olmadığı sorgulayacak, hatırlatmalarda bulunacak ve defteri teslim alarak bir
sonraki döneme ait defteri hanehalkına bırakacaktır. Daha sonra, biten dönemin harcamalarını büroda harcama kayıt defterinden
hanehalkı bütçe anketi veri giriş programına aktaracaktır. Bu aktarma işlemi, hanehalkı tarafından deftere kaydedilen harcamalara anketör
tarafından verilen sıra numarası dikkate alınarak yapılacaktır. Hanehalkları konuya çok yabancı oldukları için anketin bazı standartlarına ve
ölçülerine uygun olmayan kayıtlamalar yapabilmektedir. Bu nedenle, programa aktarma işlemi sırasında kayıtlar irdelenerek gerekli
standart ve ölçülere uygun olarak düzenlenecek, gerekli olduğu taktirde haneye tekrar dönülerek sorgulama yapılacaktır.

Anket ayı sonunda da, hanedeki 15 ve daha yukarı yaştaki çalışan, öğrenci olan vb. hane dışında kişisel harcaması söz konusu olan fertlere
verilen ferdi harcama kayıt defterlerinden, ferdi harcamaların veri giriş programına aktarılması da yine anketör tarafından yapılacaktır. 

DİKKAT
Harcama kayıt defterleri mutlaka hanede kayıt bazında irdelenecek, gerekli sorgulama ve hatırlatmalar yapılarak teslim alınacaktır.
İrdeleme esnasında hanehalkının yazmayı unuttuğu harcamalar söz konusu olursa, bu harcamalar anketör tarafından harcama kayıt
defterine işlenecektir. 

Harcamalar veri giriş programına geçirilirken, harcama kayıt defterine kayıt edilen harcamalara defter bazında verilen sıra numaraları esas
alınacak, tanımlar en ayrıntılı şekilde kaydedilecektir. Harcama kayıt defterleri ile bilgisayardaki harcamaların marka ve gramajları da birebir
aynı olmalıdır. 

Anketöre öneriler:

Kim olduğunuzu ve görevinizi kısaca belirtin,

Daima saygılı ve kibar olun,

Tehdit edici ve zorlayıcı olmayın,

Davet edilmeksizin veya izin almaksızın içeriye girmeyin,

Olumlu ve sevimli olun,

Hanehalkının yardım etme duygularını harekete geçirin,

Sorgulama sırasında dikkat edilmesi gereken referans dönemleri

Referans dönemi; baz alınan (verilerin temsil ettiği) zaman periyodudur. Bu çalışmada, amaca yönelik olarak, farklı bölümler için farklı
referans dönemi uygulaması söz konusudur yani farklı zaman periyodları temel alınarak sorgulama yapılmaktadır:

Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu ile tüketim alışkanlıkları ve genel harcama yapısına ilişkin sorularda MEVCUT (GENEL) DURUMA
yönelik sorgulama yapılmaktadır. 

Dayanıklı tüketim malları ve hizmetleri için yapılan sorgulamalarda referans dönemi olarak (anket ayından önceki) SON ON BİR AY esas
alınmaktadır. Örneğin, 2014 yılı Nisan ayında anket uygulanan haneler için referans dönemi 1 Mayıs 2013 - 31 Mart 2014 tarihleri arasındaki
dönemdir.

Hanehalkının tüketim harcamaları için referans dönemi anket uygulamasının yapıldığı aydır. Örneğin, Nisan ayında anket uygulanan
haneler için referans dönemi 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasındaki dönemdir.

Tüketim dışı harcamalar  için referans dönemi, anket ayı da dahil olmak üzere  SON ON İKİ AYdır. 

Hanehalkı bileşimi, anket ayı sonu itibariyle hanehalkı ferdi tanımına uyan tüm fertler kayıt edilecek şekilde belirlenecektir. Bu bölümdeki yaş,
eğitim, medeni durum gibi sorular için referans dönemi MEVCUT DURUMdur. 

İstihdam durumuna ilişkin sorular için referans dönemi; ANKET AYININ SON HAFTASI, yani Pazartesi ile başlayıp Pazar günü ile biten 7 günlük
süredir. Buna göre fertlerin öncelikle anket ayının son haftasındaki çalışma durumu sorgulanmaktadır. Çalışan fertlerden aynı anda birden
fazla işi olanlarda esas işin belirlenmesinde ise “genel olarak zamanın en fazla harcandığı iş“ prensibi kullanılmaktadır. 

Hanehalkı fertlerinin gelir bilgileri, SON ON İKİ AY referans alınarak gelir türlerine gore ayrı ayrı sorgulanmaktadır.    

Anket hakkında soru sorulduğunda hanehalkının anlayacağı şekilde kısa ve öz açıklamalarda bulunun.



1.1. Örnekleme bilgileri

Ay : |___|___|

Blok no : |___|___|___|___|

Alt örnek no : |___|___|

Devre : |___|

Örnek seçim no : |___|___|

Anahtar no : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Adres no : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

2.1- Hanehalkı bileşimi 

Fert sıra 1. Adı ve Soyadı 2. Cinsiyeti 3. Bitirdiği

no. yaş

1. Erkek

2. Kadın

FERTNO AD_SOYAD_CEVAPVEREN2 CINSIYET YAS

1. Hanehalkı sorumlusu

BÖLÜM 1. ÖRNEKLEME BİLGİLERİ

BÖLÜM 2. HANEHALKI BİLEŞİMİ

(Anket ayı öncesi görüşmede hanehalkında bulunan ve hanehalkı tanımına uyan tüm fertler kaydedilecektir . Anket ayında hanehalkına

kesin katılan fertler  her görüşmede sorgulanarak listeye eklenecektir).

 Hanehalkı sorumlusuna yakınlığı

2. Eşi 

(- Hanehalkı fertleri; hanehalkı sorumlusundan 

başlayarak yaş sırasına göre kaydedilecektir.

3. Oğlu / Kızı

4. Babası / Annesi

- Askerde, hapishanede olan fertler ile yurtta kalan 

üniversite öğrencileri ve hanehalkında geçici 

olarak bulunan misafirler dahil edilmeyecektir)

5. Kardeşi

6. Kayınpederi / Kayınvalidesi

7. Damadı / Gelini

|_0_|_1_| |___| |___|___| |___|___|

8. Torunu

9. Diğer akrabalar

10. Akraba olmayanlar

11. Evde kalan hizmetli

YAKINLIK

|_0_|_3_| |___| |___|___| |___|___|

|_0_|_2_| |___| |___|___| |___|___|

|_0_|_5_| |___| |___|___| |___|___|

|_0_|_4_| |___| |___|___| |___|___|

|_0_|_7_| |___| |___|___| |___|___|

|_0_|_6_| |___| |___|___| |___|___|

|_0_|_9_| |___| |___|___| |___|___|

|_0_|_8_| |___| |___|___| |___|___|

|_1_|_0_| |___| |___|___| |___|___|
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3.1- a. Oturduğunuz konutun tipi nedir? 

Müstakil konut 1

İkiz ya da sıralı ev 2

Apartman (10 daireden az) 3

Apartman (10 ve daha fazla daire) 4

Diğer (Açıklayınız) 98 Soru 3.2

b. Oturduğunuz apartmanın kat tipi nedir?  

Bodrum kat 1 Çatı katı 4

Zemin kat 2 Dubleks 5

Normal kat 3 Tripleks 6

3.2-    Konutunuzun mülkiyet durumu nedir ?  

Ev sahibi 1 Soru 3.6

Kiracı 2

Lojman 3

BÖLÜM 3. HANEHALKININ SOSYO-EKONOMİK DURUMU

Soru 3.2

Ev sahibi değil ama kira ödemiyor 4 Soru 3.6

3.3-     Aylık ödediğiniz kira tutarı ne kadardır?  

(Lojmanda oturanların ödediği kira yoksa '0' yazınız)  

Kiracı TL Soru 3.4

Lojman TL Soru 3.5

3.4-    Bu konutu kiralama şekliniz nedir ?  

Mobilyalı 1

Mobilyasız 2

3.5- Lojmandan faydalanan ferdin sıra numarası    |___|___|

3.6- Bugünkü piyasa koşullarında aynı konutta kirada otursaydınız ne kadar aylık kira (izafi kira) öderdiniz? 

Ev sahibi TL

Lojman TL

Ev sahibi değil ama kira ödemiyor TL
Soru 3.9

 Soru 3.9
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3.7- Sahip olduğunuz bu konutun borcu veya ipoteği var mı ?  

Evet 1 Hayır 2

3.8- Oturduğunuz konutun piyasa değeri nedir ? TL

3.9- a. Bu konutta ne kadar süredir oturuyorsunuz? |___|___|  Yıl

(Konutta oturulan süre "1" yıldan az olanlar için b şıkkı sorgulanacaktır.)

b. Bu konutta ne kadar süredir oturuyorsunuz? |___|___|  YAy

3.10- Oturduğunuz binanın yapılış tarihi nedir ?  

1945 ve öncesi 1 1981-1990 5

1946-1960 2 1991-2000 6

1961-1970 3 2001-2005 7

1971-1980 4 2006 ve sonrası 8

3.11- a. Oturduğunuz konutun oda sayısı (salon dahil) nedir?   |___|___|

b. Oturduğunuz konutun faydalanılan net alanı kaç metrekaredir ? |___|___|___|m2

3.12- Oturduğunuz konutta aşağıdaki kolaylıklardan hangileri mevcuttur ?

1. Var
2.Yok

Banyo |___|

Sauna |___|

Jakuzi |___|

Tuvalet (Ev içinde) |___|

Mutfak |___|

Çöp öğütücü |___|

Kalorifer |___|

Tabandan ısıtma |___|

Borulu su sistemi (Şebeke suyu) |___|

Doğalgaz |___|

Sıcak su (güneş enerjisi, kombi, devamlı sıcak su, vb.) |___|

Kablolu yayın |___|

Asansör |___|

Kapalı garaj |___|

Yüzme havuzu (Bağımsız veya müşterek) |___|

Jeneratör (Bağımsız veya müşterek) |___|

Güvenlik görevlisi/sistemi |___|

Balkon |___|

Bahçe |___|

Konut kolaylıkları

Çocuk oyun alanı |___|
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3.13- Oturduğunuz konuttaki bölümlerin zemin yapısını belirtiniz.

Salon Oda Mutfak Banyo

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

98

3.14- Oturduğunuz konutun temel ısıtma sistemi nedir?   

(Tek şık işaretlenecektir)

Marley, PVC

Şap (Kara beton)

Zemin yapısı

Parke

Karo seramik

Kod

Diğer (Açıklayınız)

Mermer

Mozaik

Duvardan duvara halı

Tahta

( ş ş )

Uzaktan ısıtmalı merkezi kalorifer sistemi 1

Bina içi merkezi kalorifer sistemi 2

Kat kaloriferi sistemi (kombi vb) 3

Doğalgaz sobası 4

Soba 5

Klima 6

Elektrikli ısıtıcı 7

Isıtma sistemi yok 90

Diğer (Açıklayınız) 98

3.15- Oturduğunuz konutta ısınma amacıyla kullandığınız yakıt türü nedir?

(En fazla 3 şık işaretlenebilir)

Odun 11 Elektrik 5

Kömür 12 Güneş 6

Tezek 13 Termal 7

Fuel oil 2 Rüzgar 8

Doğalgaz 3 Diğer (Açıklayınız) 98

LPG 4
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3.16- Oturduğunuz konutta yemek pişirmek ve sıcak su elde etmek amacıyla kullandığınız temel yakıt türü nedir ? 

(Tek şık işaretlenecektir)

1 2

11 Odun

12 Kömür

13 Tezek

2 Fuel oil

3 Doğalgaz

4 LPG

5 Elektrik

6 Güneş

7 Termal

8 Rüzgar

Yemek 
pişirmekYakıt türüKod

Sıcak su

8 Rüzgar

98 Diğer (Açıklayınız)

3.17- Konutunuzun bulunduğu yer itibariyle aşağıdaki hizmetlere kolayca ulaşabiliyor musunuz ?

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

3.18- İkamet ettiğiniz bu konuttan başka oturduğunuz ikinci bir konut (yazlık, kışlık, yayla evi vb.) var mı ?

Evet 1 Hayır 2

Posta

Bankacılık

Günlük alış veriş

Çok zorOrta

Zorunlu eğitim

Sağlık merkezi

Toplu ulaşım

Kod
Çok kolay Zor

Hizmet türü
Kolay
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3.19- Aşağıdaki eşyalardan hanenizde kullandıklarınızın sayısını belirtiniz.

(Yoksa "0"  yazınız)

            

Adet

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

| |

Sahip olunan eşya

Internet aboneliği 

Panel TV (Plazma, LCD, LED, 3D vb.)

Video kamera 

Uydu anteni 

Bilgisayar 

Cep telefonu 

Telefon hattı 

Buzdolabı 

Derin dondurucu 

Bulaşık makinesi 

Mikrodalga fırın 

Otomatik çamaşır makinesi 

Çamaşır kurutma makinesi |___|

|___|

|___|

|___|

3.20- Hanenizde aşağıdaki ulaştırma araçlarından hangileri mevcuttur ?

(Ticari araçlar hariç)

1 |___|

2 |___|

3 |___|

4 Bisiklet |___|

5 Elektrikli bisiklet |___|

6 |___|

Özel amaçlı olarak   
aylık kullanılan yakıt 
(Benzin, Mazot, LPG, 

Elektrik)
Litre, KW

“VAR” ise

Adet      
(Yoksa ‘0’ 

yazınız) 

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

Ulaşım araçları

Otomobil (binek, 4x4, van vb.)

Kod

Motorlu-motorsuz deniz taşıtları |__|__|__|

|__|__|__|

Ulaşım aracının piyasa değeri
(TL)

İşverence sağlanan araç (otomobil,minibüs,vb.)

Motosiklet

Halı yıkama makinesi 

Klima 

 Oyun konsolu

Çamaşır kurutma makinesi 
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3.21- Aşağıdaki gayrimenkullerden hangilerine sahipsiniz ?

Toplam 
aylık kira 

değeri
(TL)

1 |___|

2 |___|

3 |___|

4 |___|

5 |___|

6 |___|

7 |___|

8 |___|

9 |___|

10 |___|Devre mülk |__|__| Adet |__|__| Adet

Sera |__|__|__|__| m2

Otel, motel, pansiyon |__|__| Adet |__|__| Adet

|__|__|__|__| m2

Dükkan, depo |__|__| Adet |__|__| Adet

|__|__|__|__| m2 |__|__|__|__| m2Arsa

Bağ, bahçe |__|__|__|__| Dönüm |__|__|__|__| Dönüm

Tarla |__|__|__|__| Dönüm |__|__|__|__| Dönüm

|__|__| Adet |__|__| Adet

|__|__| Adet |__|__| Adet

Apartman dairesi |__|__| Adet |__|__| Adet

Yazlık

Müstakil konut

Kod Gayrimenkulün piyasa 
değeri

(TL)

Türü
Miktar Kiraya verilen miktar

1. Var
2.Yok  

“VAR” ise
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4.1-  Hanenizde günlük ortalama kaç adet ekmek tüketilmektedir? (Bazlama, yufka ekmeği vb. dahil)

a. Adedi : |___|___|

b. Cinsi : (Birden fazla cins varsa tamamını yazınız)

4.2- a. Aşağıdaki gıda ürünlerinden hanenizde hangi sıklıkta tüketirsiniz?

Et ve et ürünleri |___|___| 6. Hemen her gün

Süt ve süt ürünleri |___|___| 7. Haftada iki yada üç defa

Sebzeler |___|___| 8. Haftada bir defa

Meyveler |___|___| 10. Ayda iki yada üç defa

Çay, kahve |___|___| 11. Ayda bir defa

Bisküvi, çerez, cips vb. |___|___| 90. Kullanmıyorum

b. İçme suyunu ne şekilde karşılıyorsunuz?  

(Anket ayı başında sorulacaktır. Alışkanlık olduğu halde, ilgili sorulara ilişkin olarak anket ayı boyunca harcama yapılmamışsa veya 
yapılan tüketim, belirtilen miktardan farklı ise nedenleri mutlaka not edilecektir.)

BÖLÜM 4. HANEHALKININ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE GENEL HARCAMA YAPISI

Şebeke suyunu doğrudan 11

Şebeke suyunu arıtarak 12

Kaynak suyu 2

Damacana, pet şişe su vb. 3

Diğer (Açıklayınız) 98

4.3- a. Hanenizde sigara, tütün, puro içme alışkanlığı olan fert var mı?  

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.4

b. Hanenizde sigara veya tütün kullanan kaç fert bulunmaktadır? |___|___|   Fert

c. Hanenizde haftalık kaç paket sigara tüketilmektedir? |___|___|   Paket

(Sadece tütün tüketiliyorsa "SIFIR" yazınız)

4.4- a. Hanenizde alkollü içecek kullanan fert var mı? 

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.5

b. Hanenizde alkollü içecek kullanan kaç fert bulunmaktadır? |___|___|   Fert
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4.5- a. Hanenizde öğrenci olan fert var mı? 

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.9

b. Hanenizde öğrenci olan kaç fert bulunmaktadır? |___|___|   Fert

4.6- Bu fertler okula gidiş-gelişlerinde servis veya toplu taşıma için ücret ödüyorlar mı?

Evet 1 Hayır 2

4.7- Hanenizde özel okulda (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) paralı öğrenim gören fert var mı?

Evet 1 Hayır 2

4.8- Hanenizde etüde devam eden veya özel ders alan fert var mı?

Evet 1 Hayır 2

4.9- Hanenizde özel amaçlı kursa (bilgisayar, yabancı dil, üniversiteye hazırlık kursu, sürücü kursu, spor kursu, vb.) devam eden fert var mı?

Evet 1 Hayır 2

4.10- Hanenizde kreş veya anaokuluna devam eden fert var mı?  

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.12

4.11- Bu fertler kreş veya anaokuluna gidiş-gelişlerinde servis kullanıyorlar mı?

Evet 1 Hayır 2

4.12- Hanenizde çalışan fert var mı?

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.16

4.13- Bu çalışan fertler işyerine gidiş-gelişlerinde genellikle hangi ulaşım aracını kullanmaktadır?    

(Birden fazla şık işaretlenebilir)

Sahip olunan araba 1 Ücretli servis 6

İşyeri tarafından sağlanan araba 2 Ücretsiz servis 7

Otobüs, Metrobüs, Metro, Banliyo/Hafif raylı trenler, Motosiklet 8

Vapur vb. 3 Bisiklet 9

Dolmuş, Minibüs, Midibüs 4 Diğer (Açıklayınız) 98

Taksi 5 Ulaşım aracı kullanmıyor 90Taksi Ulaşım aracı kullanmıyor
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4.14- a. Hanenizde tarımsal faaliyet dışında kendi hesabına ya da işveren olarak çalışan fert varsa; bu fertlerin işyerinde ürettiği ya da 

sattığı ürünleri (iş stoğu) hanenizde tüketir misiniz ?

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.15.a

b. Bu ürünler nelerdir?

4.15- a. Hanenizde ücretli çalışan fert varsa; bu fertler ya da diğer hanehalkı fertlerinin yararlandığı, işveren tarafından verilen ürünler 

(yiyecek, giyecek, yakacak vb.) veya hizmetler (saç kesimi, kreş, servis vb.) var mı?

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.16.a

b. Bu ürünler/hizmetler nelerdir?

4.16- a. Hanenizde öğlen veya akşam yemeklerini dışarıda (lokanta, açık büfe, dönerci vb. yerlerde) yeme alışkanlığı olan fert var mı?

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.17

b. Ayda toplam kaç defa dışarıda yemek yersiniz? |___|___|  

4.17- Hanenizde günlük gazete satın alma alışkanlığı var mı?

Evet 1 Hayır 2

4.18- Hanenizde aylık/haftalık dergi veya mecmua satın alma alışkanlığı var mı?

Evet 1 Hayır 2

4.19- a. Hanenizde sinema, tiyatro, spor müsabakası vb. yerlere gitme alışkanlığı olan fert var mı?

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.20

b. Ayda toplam kaç defa sinema, tiyatro, spor müsabakası vb. yerlere gidersiniz? |___|___| 

4.20- Ücretli TV yayın aboneliğiniz (Digiturk, D-smart, tivibu, teledünya vb.) var mı?

Evet 1 Hayır 2

4.21- Hanenizde ücret ödeyerek spor, eğlence, kültür vb. amaçlı faaliyette (halı sahada futbol, yüzme, drama vb.) bulunan fert var mı?

 

Evet 1 Hayır 2
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4.22- a. Hanenizde spor toto, sayısal loto, piyango, altılı ganyan vb. şans oyunları oynama alışkanlığı olan fert var mı?  

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.23

b. Ayda toplam kaç defa şans oyunları oynarsınız? |___|___| 

4.23- Hanenizde kahvehane, kafe, lokal, internet kafe vb. yerlere gitme alışkanlığı olan fert var mı?

Evet 1 Hayır 2

4.24- Hanenizde sürekli ilaç kullanması gereken fert var mı (Kalp, romatizma, tansiyon vb.)?

Evet 1 Hayır 2

4.25- Hanehalkı fertleri hastalandığında tedavi, ilaç vb. masraflarınızı genellikle hangi kanalla karşılıyorsunuz? 

(Birden fazla şık işaretlenebilir)

SGK, aktif memur 11 GSS 4

SGK, Emekli Sandığı (emekli devlet memuru) 12 Yeşil Kart 5

SGK, SSK 13 Kendi karşılıyor 6

SGK, Bağ-Kur 14 Sağlık sigortası yok 90

Ö l ğl k i t 2 Diğ  (A kl ) 98Özel sağlık sigortası 2 Diğer (Açıklayınız) 98

Özel sandık 3

4.26- a. Hanehalkında hayat sigortası, bireysel emeklilik primi veya isteğe bağlı sigorta primi ödeyen fert var mı?

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.27

b. Hanehalkında hayat sigortası, bireysel emeklilik primi veya isteğe bağlı sigorta primi ödeyen fert sayısını belirtiniz?  |___|___| 

4.27- Hanenizde (varsa) kendi ürettiğiniz bitkisel (domates, un, vb.) veya hayvansal (süt, peynir, yumurta, vb.) ürünlerden kullanır mısınız?  

Evet 1 Hayır 2

4.28- a. Hanenizde kredi kartı kullanan fert var mı?

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.29

b. Hanenizde kredi kartı kullanan fert sayısını belirtiniz? |___|___| 
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4.29- a. Hanenizin pazara gitme alışkanlığı var mı?

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.30

b. Pazara gittiğiniz günü belirtiniz?

4.30- Hanenizin internet kanalıyla alışveriş yapma alışkanlığı var mı?

Hemen her gün 6

Haftada iki yada üç defa 7

Haftada bir defa 8

Ayda iki yada üç defa 10

Ayda bir defa 11

Kullanmıyorum 90

4.31- Hanenize başka kişi (komşu, akraba, vb), kurum veya kuruluşlardan (sosyal yardım vakıfları vb.) geçiminize etki edecek düzeyde

yardım yapılıyorsa aşağıda yer alan seçenekleri işaretleyiniz?    

(En fazla 4 şık işaretlenebilir)

Yurt içi

Yiyecek 11 Eğitim masraflarının karşılanması / burs 17

Giyecek 12 Kira yardımı (başkasının evinde ücretsiz 

Ev eşyası 13 oturma dahil) 18

Yakacak 14 Diğer(Açıklayınız) 19

İlaç / tıbbi araç gereç 15 Yurt dışı 2

Para 16 YARDIM YAPILMIYOR 90

4.32- Haneniz kendi üretiminden, satın alarak veya parasal olarak başka kişi (komşu, akraba, vb), kurum veya kuruluşlara (sosyal yardım 

vakıfları vb) yardım yapıyorsa aşağıda yer alan seçenekleri işaretleyiniz?       

(En fazla 4 şık işaretlenebilir)

Yurt içi

Yiyecek 11 Eğitim masraflarının karşılanması / burs 17

Giyecek 12 Kira yardımı (başkasının evinde ücretsiz 

Ev eşyası 13 oturma dahil) 18

Yakacak 14 Diğer(Açıklayınız) 19

İlaç / tıbbi araç gereç 15 Yurt dışı 2

Para 16 YARDIM YAPMIYOR 90

4.33- Ev  ve hanehalkı ile ilgili bakım ve hizmet işlerinde ara sıra da olsa ücretli veya yevmiyeli kişi çalıştırıyor musunuz ?

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.35.a
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4.34- Aşağıdaki ücretli veya yevmiyeli kişilerlerden hangilerini çalıştırıyorsunuz?    

(En fazla 4 şık işaretlenebilir)

Hizmetçi 1 Çocuk bakıcısı 5

Bahçıvan 2 Gündelikçi* 6

Aşçı 3 Hastabakıcı 7

Şoför 4 Diğer(Açıklayınız) 98

*haftada, 15 günde veya ayda bir ev temizliği

4.35- a. Hanenizde evcil hayvan (kedi, köpek, kuş, balık vb.) besliyor musunuz?

Evet 1 Hayır 2 Soru 4.36

b. Evcil hayvan için yapılan aylık ortalama harcamanızı belirtiniz? TL

4.36- Hanenizde yapılan tasarrufları nasıl değerlendiriyorsunuz?

(En fazla 4 şık işaretlenebilir)

Gayrimenkul (ev,dükkan,arsa,tarla vb.) 1 Tahvil, bono 7

Konut kooperatifi üyeliği 2 Fon katılım belgesi 8

Altın 3 İşe yapılan yatırımlar 9

Döviz 4 Faiz ile borç para vermek 10

Banka hesabı 5 Diğer (Açıklayınız) 98

Hisse senedi 6 TASARRUF YAPMIYOR 90

4.37- Yaşamınızı aşağıdaki düzeylerde devam ettirebilmek için aylık hanehalkı geliriniz kaç TL olmalıdır?

a. Temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde bir yaşam için TL

b. Normal bir yaşam için TL

c. İyi bir yaşam için TL

4.38- Hanenizin mevcut durumunu değerlendirdiğinizde yoksul olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Evet 1 Hayır 2

4.39- Geçmişe dönüp baktığınızda, o dönemin standartlarına göre hangi sıklıkta hanenizin yoksulluk içerisinde yaşamış olduğunu düşünürsünüz?

Hiçbir zaman 1

Çok nadir 2

Bazen (Ara sıra) 3

Çok kere 4

Genellikle 5
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5.1. SON 11 AY İÇİNDE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE HİZMETLERİNE YAPILAN HARCAMALAR 

        (İlk görüşmede sorulacaktır)

Bu harcama Eğitim

eğitim harcamasının

1. Satın alış Kg (TL) (TL) amacıyla mı yapıldığı ferdin

2. Kendi üretiminden Metre yapıldı? sıra numarası

1. Evet tüketim m2 1. Evet (Bölüm 2'den

2. Hayır 3. İş stoğu (müteşebbis) Adet 2. Hayır alınacaktır)

4. Ayni gelir (ücretliler) Takım

5. Giden hediye / yardım vb.

6. Gelen hediye / yardım

7. Gayrimenkul ayni geliri

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Otomobil
07 111
07 112 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Motosiklet 07 120 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Bisiklet 07 130 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Buzdolabı |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Derin dondurucu |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Çamaşır makinası 05 312 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Bulaşık makinesi 05 312 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Çamaşır kurutma makinası 05 312 03 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Fırın (Elektrikli, mikrodalga, ankastre 
vb.) 05 313 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Set üstü ocak 05 313 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Fırınlı ocak 05 313 03 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Klima 05 314 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Radyatör (Elektrikli) 05 314 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Soba 05 314 03 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Termosifon 05 314 04 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Şofben 05 314 05 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Kombi 05 314 06 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Kat kaloriferi 05 314 07 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Aspiratör 05 314 08 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Davlumbaz 05 314 09 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Hava nemlendiriciler 05 314 10 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

İnfrared Isıtıcı 05 314 11 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Elektrikli süpürge 05 315 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|
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5.1. SON 11 AY İÇİNDE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE HİZMETLERİNE YAPILAN HARCAMALAR (DEVAM) 

Bu harcama Eğitim

eğitim harcamasının

1. Satın alış Kg (TL) (TL) amacıyla mı yapıldığı ferdin

2. Kendi üretiminden Metre yapıldı? sıra numarası

1. Evet tüketim m2 1. Evet (Bölüm 2'den

2. Hayır 3. İş stoğu (müteşebbis) Adet 2. Hayır alınacaktır)

4. Ayni gelir (ücretliler) Takım

5. Giden hediye / yardım vb.

6. Gelen hediye / yardım

7. Gayrimenkul ayni geliri

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mutfak dolabı 05 111 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Tek masa 05 111 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Masa-sandalye takımı 05 111 03 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Mutfak köşe takımı 05 111 04 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Tek sandalye 05 111 05 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Mutfak tezgahı 05 111 06 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Diğer mutfak mobilyaları (Tek 
dolap, sebzelik, tel dolap, raf vb.) 05 111 07 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Yatak odası takımı 05 111 08 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Gardrop 05 111 09 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Kayrola 05 111 10 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|
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sorgulanacak, belirtilen ürünlerin 
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veya hizmetler var ise boş olan 

satırlara kaydedilecektir.)
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05 111 11 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

05 111 12 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Yatak başlığı 05 111 13 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Yatak bazası 05 111 14 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|
Diğer yatak odası mobilyaları 
(Ceyiz sandığı, etejer, şifonyer, 
tuvalet masası vb) 05 111 15 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Oturma odası takımı 05 111 16 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Yemek odası takımı 05 111 17 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Kanepe ve çekyat 05 111 18 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Koltuk 05 111 19 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Kitaplı, Portmanto
05 111 20
05 111 21 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Sehpa 05 111 22 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Televizyon altlığı 05 111 23 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Çalışma masası 05 111 24 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Bilgisayar masası 05 111 25 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Gümüşlük, büfe, vitrin, dolap vb. 
mobilyalar 05 111 26 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|
Diğer yemek odası ve oturma 
odası mobilyaları (Fiskos, gazetelik, 
tabure vb) 05 111 27 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Bahçe Mobilyası 05 112 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Banyo mobilyası (Banyo aynası, 
banyo dolabı  vb.) 05 111 28 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Ayakkabılık 05 111 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | |
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Ayakkabılık 05 111 29 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|D
İ
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5.1. SON 11 AY İÇİNDE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE HİZMETLERİNE YAPILAN HARCAMALAR (DEVAM) 

Bu harcama Eğitim

eğitim harcamasının

1. Satın alış Kg (TL) (TL) amacıyla mı yapıldığı ferdin

2. Kendi üretiminden Metre yapıldı? sıra numarası

1. Evet tüketim m2 1. Evet (Bölüm 2'den

2. Hayır 3. İş stoğu (müteşebbis) Adet 2. Hayır alınacaktır)

4. Ayni gelir (ücretliler) Takım

5. Giden hediye / yardım vb.

6. Gelen hediye / yardım

7. Gayrimenkul ayni geliri

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

HA
LI

 V
E 

YE
R 

D
Ö
Ş.

Halı, yolluk, kilim 05 121 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Televizyon 09 112 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Film, kayıt vb gösterici cihazları 
(DVD VCD, Video vb.) 09 112 03 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Ev sinema sistemi 09 112 04 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Kamera 09 121 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Fotoğraf makinası 09 121 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Fiim ve fotoğraf yansıtıcı aletler 
(Projektör, slayt gösterici vb) 09 122 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Bilgisayar 09 131 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Printer 09 132 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Elektronik cep ajandası (Databank) 09 134 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Badana boya 04 310 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Yer ve duvar döşemeleri 04 310 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Kapı (Ahşap, çelik vb.) 04 310 05 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Pencere 04 310 06 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|
Banyo ve tuvalet techizatı 
(Lavabo, evye, duşakabin, 
alafranga tuvalet, küvet, jakuzi, 
sauna vb )

04 310 07
|__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Badanacı ve boyacı ücreti 
(Malzeme ve işçilik ücreti)

04 324 01
04 324 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Yer ve duvar döşeme ücretleri 
(Malzeme ve işçilik ücreti)

04 329 03
04 329 04 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

04 321 05
04 321 06 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

04 322 05
04 322 06 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

04 323 05
04 323 06 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

04 329 05
04 329 06 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

04 321 07
04 321 08 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

04 322 07
04 322 08 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

04 323 07
04 323 08 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

04 329 02
04 329 05 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Kömür ücreti
04 541 01
04 549 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Odun ücreti 04 549 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|
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Dayanıklı harcamanın türü 
(Anket ayı öncesi yapılacak 

görüşmede, tabloda yer alan 
dayanıklı tüketim malları tek tek 

sorgulanacak, belirtilen ürünlerin 
dışında satın alınan dayanıklı mal 
veya hizmetler var ise boş olan 

satırlara kaydedilecektir.)

2
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Harcamanın elde ediliş 
şekli
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Tesisat döşeme ücreti (Malzeme 
ve işçilik ücreti)
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Konuta ilişkin tamir ücretleri 
(Malzeme ve işçilik ücreti)

KA
TI 
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KI

T.
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5.1. SON 11 AY İÇİNDE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE HİZMETLERİNE YAPILAN HARCAMALAR (DEVAM) 

Bu harcama Eğitim

eğitim harcamasının

1. Satın alış Kg (TL) (TL) amacıyla mı yapıldığı ferdin

2. Kendi üretiminden Metre yapıldı? sıra numarası

1. Evet tüketim m2 1. Evet (Bölüm 2'den

2. Hayır 3. İş stoğu (müteşebbis) Adet 2. Hayır alınacaktır)

4. Ayni gelir (ücretliler) Takım

5. Giden hediye / yardım vb.

6. Gelen hediye / yardım

7. Gayrimenkul ayni geliri

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Yurt içi turlar 09 601 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

09 602 01
09 602 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

09 602 03 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Hacca gidiş ücreti
09 602 04 

010 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Umreye gidiş ücreti
09 602 04 

020 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Otel , motel, pansiyon ücreti 11 201 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Kamp, kamping ücreti (Tatil ve 
Gezi Masrafları) 11 202 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Tatil köyü 11 202 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Yazlık, devremülk, apart kiralama 
ücreti 11 202 03 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Yurt, kamp (gençlik,izci vb.) 
misafirhane vb. konaklama hizmeti

11 202 04
11 203 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 102 10
10 200 05 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 300 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 102 06
10 102 09 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 200 10
10 200 11 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 300 03
10 300 04 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 400 06 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 400 01
10 400 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 400 03
10 400 04 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 400 07
10 400 08 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 102 01
10 200 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 200 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Anaokulu ücreti 10 101 01 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 101 02
10 102 02 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 200 07
10 400 10 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Etüd ücreti (Anaokul ve İlkokul için)
10 101 03
10 102 05 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

10 400 09 
010 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

09 412 03 
130 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

06 300 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

06 232 03 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|

Diş protez hizmetleri 06 220 09 |__| |__| |_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| / |__|__|
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Dayanıklı harcamanın türü 
(Anket ayı öncesi yapılacak 

görüşmede, tabloda yer alan 
dayanıklı tüketim malları tek tek 

sorgulanacak, belirtilen ürünlerin 
dışında satın alınan dayanıklı mal 
veya hizmetler var ise boş olan 

satırlara kaydedilecektir.)
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TOPLAM

Dershane ücreti

Özel ders ve kurs ücreti

Yüksek okul, ünv. harcı vb.

Özel okul ücreti (İlk, orta, lise)

Kayıt paraları

Yaz okulu ücreti (üniversite 
eğitiminde ve kültürel-sportif 
faaliyet)

EĞ
İTİ

M

Yataklı tedavi hizmet (ameliyat, 
doğum, yatarak fizik tedavi, bıçak 
parası, ambulans vb.)

SA
Ğ

LI
K
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5.2. HANEHALKININ STOKTAN TÜKETİMİ

Sıra no Ölçü birimi Stok şekli

Kg 1. Satın alış

Adet 2. Kendi üretiminden 

Ton tüketim

Litre 3. İş stoğu (müteşebbis)

Bağ 4. Ayni gelir (ücretliler)

Baş 6. Gelen hediye / yardım

Demet (TL) (TL) 7. Gayrimenkul ayni geliri

vb. Sütun (06 * 07)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

|_|_|_|_| |___|

STOKTAN YAPILAN TÜKETİMLERİN TOPLAMI

Hane tüketimi ve 
hediye/ yardım 
için kullanılan 
ürünün toplam 

değeri

Anket ayındaki 
piyasa birim 

fiyatı

İLK GÖRÜŞMEDE SORULACAKTIR. ANKET AYI SONUNDA SORULACAKTIR.

Anket ayı öncesinde kendi 
ürettiği ürünlerden kendi 

tüketimine ayrılan ürünler ile 
satın alınan ürünlerden 

stoğunda bulunan ürünlerin 
adı, cinsi ve ayrıntılı tanımı

Harcamanın kodu Anket ayı 
başındaki 

miktar

Hane tüketimi 
ve 

hediye/yardım 
için kullanılan 
ürün miktarı
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6.1. HANEHALKI SATIN ALIŞ ŞEKLİNDEKİ TÜKETİM HARCAMALARI

Ölçü birimi

Kg (TL) (TL) 1. Evet (Bölüm 2'den

Adet 2. Hayır alınacaktır)

Paket

vb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

|_|_|_|_| |__| |__|__| |__| |__|

BÖLÜM 6. HANEHALKININ AYLIK TÜKETİM HARCAMASI
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ız.Bu harcama 
eğitim 

amacıyla mı 
yapıldı?

TOPLAM

Eğitim 
harcamasının 

yapıldığı ferdin 
sıra numarası
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6.2.   ANKET AYINDA HANEHALKININ KÜT, MÜTEŞEBBİS AYNİ, ÜCRET AYNİ, HEDİYE VE YARDIM AMACIYLA SATIN ALINAN MAL VE

HİZMETLER, HEDİYE VEYA YARDIM ŞEKLİNDE GELEN MAL VE HİZMETLER İLE GAYRİMENKUL VEYA MÜLK AYNİ GELİRİ ŞEKLİNDE 

GELEN MAL VE HİZMETLER

Harcamanın adı, cinsi ve Markası Kodu Elde ediliş şekli Miktarı Ölçü Piyasa Toplam

ayrıntılı tanımı birimi birim değer

2. Kendi üretiminden Kg fiyatı

tüketim Adet

3. İş stoğu (müteşebbis) Paket

4. Ayni gelir (ücretliler) vb.

5. Giden hediye / yardım

6. Gelen hediye / yardım

7. Gayrimenkul ayni geliri (TL) (TL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

| | | | | | |
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|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

|___| |_|_|_|_|

TOPLAM
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6.2.   ANKET AYINDA HANEHALKININ KÜT, MÜTEŞEBBİS AYNİ, ÜCRET AYNİ, HEDİYE VE YARDIM AMACIYLA SATIN ALINAN MAL VE

HİZMETLER, HEDİYE VEYA YARDIM ŞEKLİNDE GELEN MAL VE HİZMETLER İLE GAYRİMENKUL VEYA MÜLK AYNİ GELİRİ ŞEKLİNDE 

GELEN MAL VE HİZMETLER (DEVAMI)

Ayni geliri Ayni gelirin kaynağı Elde ediliş Hediye / yardımın Bu harcama Eğitim 

elde eden sıklığı verilme amacı eğitim harcamasının

ferdin 1.1. Yardım, Özel kurum ve 1. Her ay 1. Özel günler amacıyla mı yapıldığı 

sıra no kuruluşlar (sosyal yardım vakıfları vb.) 2. 3 ayda bir (Doğum günü vb.) yapıldı? ferdin sıra

1.2. Yardım, komşu, akraba vb. kişiler 3. 6 ayda bir 2. Eğitim 1. Evet numarası

1.3. Yardım, devlet 4. Yılda bir 3. Sağlık 2. Hayır

1.4. Yardım, yurt dışı 5. Bir yıldan fazla 98. Diğer (Açıklayınız)

2. Gayrimenkul 

3. Ortakçıya verdiği araziden 

4. Hediye

12 13 14 15 16 17 18 19

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|

|__|__| |__|__| |___| |__|__| |___| |__|__| |__| |__|
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7.1. SON BİR YIL İÇİNDE YAPILAN TÜKETİM DIŞI HARCAMALAR

(SON GÖRÜŞMEDE SORULACAKTIR)

1. Evet 

2. Hayır

1 3

1 |___|

2 |___|

3 |___|

Son bir yıl 
içinde ödeme 
yaptınız mı?

Gayrimenkul & mülk geliri (kira) vergisi

Motorlu taşıtlar vergisi/taşıt pulu  
(Otomobil için)

BÖLÜM 7. TÜKETİM DIŞI HARCAMALAR VE NAKDİ GİRİŞLER

(Hanehalkının başka hane, kişi veya kurumlara yaptığı düzenli nakdi veya ayni bağış ve yardımlar, ödediği vergi, harç ve zorunlu ücretler (işyeri
amaçlı olmayan), nafaka, fitre, zekat vb. bu tabloya kaydedilecektir)        

Emlak vergisi

2

Harcama adıSıra no

Ödenen toplam değer

Nakdi 

(TL)

Ayni 

(TL)

4 5

4 |___|

5 |___|

6 |___|

7 |___|

8 |___|

9 |___|

TOPLAM

Dini harcamalar (Fitre, Fidye, Zekat vb.)

İsteğe bağlı sigorta primleri

Diğer vergiler ve zorunlu ücretler

Hanehalkının başka kurum ve kuruluşlara 
yaptığı düzenli bağış ve yardımlar

Hanehalkının başka haneye veya kişilere 
düzenli olarak verdiği paralar (Harçlıklar)

Nafaka
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Alican




7.2. SON BİR YIL İÇİNDEKİ DİĞER TÜKETİM DIŞI HARCAMALAR

          (SON GÖRÜŞMEDE SORULACAKTIR)

1. Evet

2. Hayır

1 3

10 |___|

11 |___|

12 |___|

15 |___|

7.3. SAHİP OLUNAN VARLIKLARDAN SON BİR YIL İÇİNDE YAPILAN SATIŞLAR VE DİĞER NAKDİ GİRİŞLER

           (SON GÖRÜŞMEDE SORULACAKTIR)

1. Evet

2. Hayır

1 3

1 |___|

2 |___|

3 |___|

4 |___|

5 |___|

6 |___|

7 |___|

8 |___|

Hanehalkında bulunan 15 yaşından küçük fertlerin elde ettiği gelirler

Tarımsal faaliyet niteliğinde olmayan (hanenin kendi tüketimi için) bitkisel ve 
hayvansal üretimin nakdi değeri

TOPLAM

Dayanıklı tüketim malı satışı (....................)

  

|__|__| / |__|__|

|__|__| / |__|__|

Nakdi girişin yapıldığı

(ay ve yıl)

5

|__|__| / |__|__|

|__|__| / |__|__|

|__|__| / |__|__|Dayanıklı tüketim malı satışı (....................)

Dayanıklı tüketim malı satışı (....................)

Otomobil satışı |__|__| / |__|__|

TOPLAM

Otomobil satışı

Otomobil satışı

Son bir yıl 
içinde satış 
yaptınız mı 
veya nakdi 

giriş oldu mu?

Toplam değer

(TL)

4

Nakdi girişin türü

2

2

Hanehalkının askerde, yurtta, hapishanede vb. yerlerde olan kişilere gönderdiği 
para

Sıra no

Sıra no

Ödemenin türü

Bireysel emeklilik primleri 

Hanehalkının nakit olarak yaptığı düzensiz yardım ve bağışlar

Hanehalkının nakit olarak verdiği düzensiz hediyeler

Son bir yıl 
içinde ödeme 
yaptınız mı?

(TL)

Ödenen toplam değer

4
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NİHAİ HANEHALKI BİLEŞİMİ

8.1- Fert Sıra no : |___|___|

8.2- Adınız ve soyadınız :

(Fertler, hanehalkı sorumlusundan başlayarak yaş sırasına göre kaydedilecektir. Askerde ve hapishanede olan fertler ile yurtta

kalan üniversite öğrencileri ve geçici olarak kalan misafirler dahil edilmeyecektir.)

8.3- a. Anket ayında hanede sürekli bulundunuz mu?

Evet 1 Soru 8.6 Hayır 2

b. Anket ayı içinde hanede kaldığınız süre (gün) nedir? |___|___| Gün

8.4- Hanehalkına katılma veya ayrılma durumunuz?

Kesin katıldı 1 Soru 8.5.a

Kesin ayrıldı 2 Soru 8.5.b

BÖLÜM 8. HANEHALKI BİLEŞİMİ, İSTİHDAM VE GELİR DURUMU

Geçici ayrıldı 3 Soru 8.6

8.5- a. Hanehalkına kesin katılma nedeni nedir ?

Evlilik 1 İş için gelme 7

Eşinden ayrılma / boşanma 2 İşi bitip geri dönmesi 8

Doğum 3 Askerlik görevini tamamlaması 9

Eğitim için gelme 4 Hanedeki fertlerden birine bağlı gelme 10

Eğitimini tamamlama 5 Diğer (Açıklayınız) 98

Hastalık, yaşlılık 6

(Soru8.6'ya geçiniz)

b. Hanehalkından kesin ayrılma nedeni nedir ?

Evlilik 1 Çalışmak 6

Eşinden ayrılma / boşanma 2 Ölüm 7

Askere gitme 3 Hanedeki fertlerden birine bağlı gitme 8

Eğitim / öğretim 4 Diğer (Açıklayınız) 98

Hastalık, yaşlılık 5

(Haneden kesin ayrılan fertler için FORM BİTTİ)
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8.6- Sağlık sigortanız var mı?

(En fazla 2 şık işaretlenebilir)

Evet

SGK - SSK (4A) 11

SGK - Bağ-Kur (4B) 12

SGK - Emekli Sandığı (4C) 13

Banka Sandığı, vakıf vb. 14

Özel sağlık sigortası 15

GSS (Yeşil Kart dahil) 16

Hayır 2

8.7- a. Günlük faaliyetlerinizi engelleyecek düzeyde fiziksel veya zihinsel herhangi bir probleminiz var mı? 

Evet 1 Hayır 2

b. Çalışmanızı/eğitim almanızı engelleyecek düzeyde fiziksel veya zihinsel herhangi bir probleminiz var mı? 

Evet 1 Hayır 2

8.8- a. Eğitim durumunuz (en son bitirdiğiniz okul) nedir?

Bir okul bitirmedi 0

İlkokul 1

Genel ortaokul 21

Mesleki veya teknik ortaokul 22

İlköğretim 23

Genel lise 31

Mesleki veya teknik lise 32 Soru 8.9.a

2 veya 3 yıllık yüksekokul 4

4 yıllık yüksekokul veya fakülte 5

5 veya 6 yıllık fakülte 61

Yüksek lisans 62

Doktora 7

b. Okuma-yazma biliyor musunuz?

Evet 1 Hayır 2

5 VE DAHA YUKARI YAŞTAKİ FERTLERE SORUNUZ       
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8.9- a. Bir öğrenim kurumunda okuyor musunuz ?

Evet 1 Hayır 2 Soru 8.10

b. Hangi eğitim kurumuna devam ediyorsunuz ?

İlkokul 1 2 veya 3 yıllık yüksekokul 4

Genel ortaokul 21 4 yıllık yüksekokul veya fakülte 5

Mesleki veya teknik ortaokul 22 5 veya 6 yıllık fakülte 61

Genel lise 31 Yüksek lisans 62

Mesleki veya teknik lise 32 Doktora 7

c. Kaçıncı sınıfa devam ediyorsunuz ? |___|___|

8.10- Medeni durumunuz ?

Hiç evlenmedi 1

Evli 2

15 VE DAHA YUKARI YAŞTAKİ FERTLERE SORUNUZ       

Boşandı 3

Eşi öldü 4

İSTİHDAM DURUMU

8.11- Anket ayının pazartesi ile başlayıp pazar günü ile biten SON haftası içinde ayni (mal) veya nakdi (para)  bir gelir  elde etmek 

amacıyla (ev kadını, öğrenci veya emekli de olsanız) ücretli ya da ücretsiz olarak bir saat bile olsa çalıştınız mı veya gelir 

getirici bir işle bağlantınız oldu mu?

(Düzenli ücretli, yevmiyeli, işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak)

Çalıştı 1

Çalışmadı fakat işi ile ilgisi devam ediyor 2

Çalışmadı 3

8.12- Son 4 hafta içinde iş aradınız mı ?

 (Düzenli ücretli, yevmiyeli, işveren ya da kendi hesabına işinizi kurmak amacıyla bizzat kendiniz teşebbüste bulunarak veya 

İŞKUR’a başvurarak, gazete ilanı, işçi simsar ve aracıları vb. kanalları kullanarak)

Evet 1 Soru 8.14 Hayır 2

Soru 8.15.a
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8.13- İş aramama nedeniniz nedir ?

İş buldu-işini kurdu, başlamak için bekliyor 1

Mevsimlik çalışıyor/ Eski işine geri çağrılmayı bekliyor 2

Daha önce çok aradı ancak bulamadı 3

Kendi vasıflarına uygun bir iş bulabileceğine inanmıyor 4

Eğitim / öğretime devam ediyor 5

Ev işleri ile meşgul (çocuk, yaşlı, hasta,  vb. kişilerin bakımı dahil) 6

Emekli 7

Engelli veya hasta 8

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

İrad sahibi 10

Diğer (Açıklayınız) 98

8.14- Eğer iş imkanı olsa en geç 15 gün içinde işbaşı yapar mısınız?

Evet 1 Soru 8.23 Hayır 2 Soru 8.23

8.15- a. Çalıştığınız işyerinde üretilen/satılan ürün ya da verilen hizmete bir ya da iki örnek veriniz?

b. Çalıştığınız bu yer, kuruluş veya işyerinin ana faaliyeti nedir?

Kod : |___|___|___|___|

8.16- a. İşinizin tam ünvanı nedir?

b. Çalıştığınız yer, kuruluş veya işyerindeki görev ve sorumluluklarınız nelerdir?

Kod : |___|___|___|___|

8.17- Bu işinizde çalışma şekliniz nedir?

Tam zamanlı 1

Yarı zamanlı 2

8.18- Bu işinizde haftalık normal çalışma süreniz ne kadardır? |___|___|  Saat 

8.19- Bu işinizde ne kadar süredir çalışıyorsunuz? |___|___| Yıl
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8.20- Bu yer, kuruluş veya işyerinde işteki durumunuz nedir?

(Anonim şirket ve kooperatif ortakları "düzenli ücretli" olarak sınıflandırılacaktır.)

Ücretli veya maaşlı 11

Yevmiyeli (mevsimlik veya günübirlik işlerde çalışanlar) 12

İşveren 2

Kendi hesabına 3

Ücretsiz aile işçisi 4

8.21- Bu işinizdeki istihdam edilme şekliniz nedir?

Sürekli iş 1

Belirli süreli sözleşmeli iş (geçici) 21

Sözleşmesiz arada sırada çalışılan iş 22

Öğrenci vb. kişilerin tatil zamanında yaptıkları geçici iş 23

Ücretli stajyer 24

Ücretli çırak 25

8.22- Çalıştığınız bu işyerinin statüsü nedir?

Soru 8.21

Soru 8.23

Özel 1

Kamu 2

Diğer (Vakıf, dernek, kooperatif, siyasi parti, 

sivil toplum kuruluşu, uluslararası örgüt, elçilik vb.) 3

8.23- Son 12 ay içindeki durumunuzu nasıl tanımlarsınız ?

Ücretli  veya yevmiyeli (Tam zamanlı) 111

Ücretli veya yevmiyeli (Yarı zamanlı) 112

İşveren / kendi hesabına çalışan (Tam zamanlı) 121

İşveren / kendi hesabına çalışan (Yarı zamanlı) 122

İş aradı/arıyor 2

Eğitim/öğretime devam etti/ediyor (çırak, stajer dahil) 3

Emekli veya işten ayrılmış (İsteğe bağlı emeklilik hariç) 4

Engelli ve/veya çalışmaya uygun değil 5

Yaşlı (emekli değil, ancak çalışmak için yaşlı olduğunu düşünüyor, 65+) 6

Ev işleri ile meşgul (çocuk, yaşlı, hasta,  vb. kişilerin bakımı dahil) 7

Zorunlu askerlik 8

Diğer faal olmayan (Açıklayınız) 98
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8.24- Son 12 ay içinde kaç ay çalıştınız? : |___|___|  Ay 

(Çalışılan ay "SIFIR" ise Soru8.32'ye geçiniz)

8.25- Son 12 ay içinde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştıysanız, çalıştığınız tüm işlerden elde ettiğiniz toplam net nakdi maaş, 

ücret, yevmiye geliri (ele geçen) ne kadardı?

TL

8.26- Son 12 ay içinde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştıysanız,  çalıştığınız tüm işlerden varsa elde ettiğiniz toplam ikramiye geliri 

ile prim, bahşiş, bayram/yılbaşı harçlığı vb. şeklindeki gelirler ne kadardı? 

TL

8.27- Son 12 ay içinde çalıştığınız tüm işlerde işveren tarafından verilen konut (lojman), ulaşım (servis, toplu taşıma vb.), yemek,

yiyecek, giyecek, yakacak, kreş ücreti vb. mal ve hizmetlerden varsa elde ettiğiniz  toplam ayni gelir ne kadardı? 

a. Konut (lojman) TL

b. Ulaşım (servis, toplu taşım vb.) TL

c. Elektrik, gaz, su, telefon, seyahat hizmetlerinde indirim TL

 MAAŞ, ÜCRET, YEVMİYE GELİRİ

d. Yemek TL

e. Kreş ücreti TL

f. Elbise, kazak, ayakkabı vb. giyecek katkısı TL

g. Yiyecek, içecek vb. gıda ürünleri katkısı TL

h. Diğer (Açıklayınız) TL

TOPLAM TL

8.28- Son 12 ay içinde herhangi bir işte kendi hesabına veya işveren olarak çalıştınız mı? Evet ise çalıştığınız işyerinin faaliyeti nedir ? 

Evet

Sadece tarım 11 Soru  31

Sadece tarım dışı 12

Hem tarım hem tarım dışı 13

 Hayır 2 Soru 8.32

8.29- Son 12 ay içinde tarım sektörü haricinde kendi hesabına veya işveren olarak çalıştığınız tüm işlerden elde ettiğiniz toplam net 

nakdi geliriniz ne kadardı ?  

TL

MÜTEŞEBBİS GELİRİ

Soru  29
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8.30- Son 12 ay içinde tarım sektörü haricinde kendi hesabına veya işveren olarak çalıştığınız işyerinizde üretilen veya satılan mallardan 

(yiyecek, giyecek, yakacak vb. şeklinde) ayni olarak hanenize getirdiklerinizin toplam değeri nedir ? 

TL

SORMAYINIZ

8.31- Son 12 ay içinde tarımsal işletmenin elde ettiği net tarım geliri TL

(Bölüm 9, Soru 9.8' deki net tarım geliri  aktarılacaktır)

8.32- Son 12 ay içinde sahip olduğunuz gayrimenkullerinizin (ev, dükkan, tarla, arsa, bağ, bahçe vb.) veya ulaştırma aracınızın kiraya 

verilmesinden elde ettiğiniz nakdi kira geliri varsa değerini belirtiniz.

TL

8.33- Son 12 ay içinde sahip olduğunuz gayrimenkullerinizin (ev, dükkan, tarla, arsa, bağ, bahçe vb.) veya ulaştırma aracınızın kiraya 

verilmesinden elde ettiğiniz ayni kira geliri varsa değerini belirtiniz.

GAYRİMENKUL GELİRİ

TL

8.34- Son 12 ay içinde her türlü banka hesabı, bono, tahvil vb. menkul değerlerinizden elde ettiğiniz  faiz veya sermaye şirketlerinden 

elde ettiğiniz  temettü (kar payı) geliri varsa değerini belirtiniz.

TL

8.35- Son 12 ay içinde bireysel emeklilik sistemlerinden (banka, vakıf vb.) elde ettiğiniz nakdi gelir varsa değerini belirtiniz.

TL

8.36- Son 12 ay içinde ortakçıya verdiğiniz araziden elde ettiğiniz nakdi bir gelir varsa  değerini belirtiniz.

TL

8.37- Son 12 ay içinde ortakçıya verdiğiniz araziden elde ettiğiniz ayni bir gelir varsa değerini belirtiniz.

TL

MÜLK GELİRİ 
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8.38- Son 12 ay içinde devletten elde ettiğiniz emekli maaşı varsa değerini belirtiniz.

(İsteğe bağlı emeklilik dahildir)

TL

8.39- Son 12 ay içinde devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz yaşlılık maaşı varsa değerini belirtiniz.

TL

8.40- Son 12 ay içinde devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz aile ve çocuk yardımı, konut yardımı şeklinde nakdi gelirler varsa 

değerini belirtiniz.

TL

8.41- Son 12 ay içinde devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz öğrenci bursu (karşılıksız eğitim bursu) şeklinde nakdi gelirler varsa

değerini belirtiniz.

TL

KARŞILIKSIZ GELİRLER (TRANSFERLER)

8.42- Son 12 ay içinde devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz gazilik-malüllük maaşı, sakatlık yardımı şeklinde nakdi gelirler varsa

değerini belirtiniz.

TL

8.43- Son 12 ay içinde devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz hastalık yardımı şeklinde nakdi gelirler varsa değerini belirtiniz.

TL

8.44- Son 12 ay içinde devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz dul, yetim ve öksüz maaşı varsa değerini belirtiniz.

TL

8.45- Son 12 ay içinde devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz işsizlik ödenekleri varsa değerini belirtiniz.

TL
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8.46- Son 12 ay içinde devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz  tarımsal destek ödemeleri (mazot desteği, gübre desteği, süt primi vb.) 

şeklinde nakdi gelir varsa değerini belirtiniz.

TL

8.47- Son 12 ay içinde devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz ayni gelir (gıda, giyim, yakacak, barınma vb.) varsa değerini belirtiniz.

TL

8.48- Son 12 ay içinde yurt dışından elde ettiğiniz emekli maaşı varsa değerini belirtiniz.

TL

8.49- Son 12 ay içinde yurt dışından karşılıksız olarak elde ettiğiniz döviz, yardım, burs vb. şeklinde nakdi gelir varsa değerini belirtiniz.

TL

8.50- Son 12 ay içinde yurt dışından karşılıksız olarak elde ettiğiniz ayni gelir (gıda, giyim, yakacak vb.) varsa değerini belirtiniz.

TL

8.51- Son 12 ay içinde diğer özel kişi ve teşebbüslerden karşılıksız olarak elde ettiğiniz nafaka, yardım, burs, fitre, zekat vb. nakdi gelir 

varsa değerini belirtiniz.

TL

8.52- Son 12 ay içinde diğer özel kişi ve teşebbüslerden karşılıksız olarak elde ettiğiniz ayni gelir (gıda, giyim, yakacak vb.) varsa 

değerini belirtiniz.

TL

SORMAYINIZ

8.53- Son 12 ay içinde elde edilen toplam nakdi gelir TL

(Soru 8.25 + Soru 8.26 + Soru 8.29 + Soru 8.31 + Soru 8.32 + Soru 8.34 + Soru 8.35 + Soru 8.36 + Soru 8.38 + Soru 8.39 +

 Soru 8.40 + Soru 8.41 + Soru 8.42 + Soru 8.43 + Soru 8.44 + Soru 8.45 + Soru 8.46 + Soru 8.48 + Soru8.49 + Soru8.51)

8.54- Son 12 ay içinde elde edilen toplam ayni gelir TL

(Soru 8.27 + Soru 8.30 + Soru 8.33 + Soru 8.37 + Soru 8.47 + Soru 8.50 + Soru 8.52)

8.55- Son 12 ay içinde elde edilen toplam gelir TL

(Soru 8.53+ Soru 8.54)
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Son 12 ay içinde hanehalkı fertlerinden en az biri  kendi hesabına veya işveren olarak tarımsal faaliyette bulundu mu?

Evet 1 Hayır 2 BÖLÜM 10

Tarımsal işletme sahibinin adı ve soyadı :

Tarımsal işletme sahibinin fert sıra numarası : |___|___|

9.1- Son 12 ay içinde tarımsal işletme tarafından hasat edilen ürünler ve bu ürünlerin ekildiği toplam arazi büyüklüğü nedir ? 

9 2 Anket ayı itibariyle tarımsal işletmenin sahip olduğu hayvan varlığını belirtiniz?

Ürün adı

BÖLÜM 9. TARIMSAL İŞLETME İLE İLGİLİ BİLGİLER

Toplam üretim miktarı 
(Kg)

Arazi büyüklüğü

Dönüm
Sıra no.

Ağaç sayısı
Ürün kodu

TOPLAM

9.2- Anket ayı itibariyle tarımsal işletmenin sahip olduğu hayvan varlığını belirtiniz?

Koç

Kuzu, oğlak

Kümes hayvanları

Arı kovanı

Diğer (Açıklayınız)

İpekböceği (Kutu)

Tosun, düve

Dana, buzağı

İnek

Sayı

Koyun, keçi

Hayvan cinsi

Boğa, öküz
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9.3- Son 12 ay içinde tarımsal işletme tarafından hasat edilen bitkisel ürünler  için yapılan toplam masraf (tohum, fide, gübre, 

ilaç, sulama, akaryakıt, işçi, kira bedeli vb.) değeri nedir ?  

TL

9.4- Son 12 ay içinde tarımsal işletme tarafından hasat edilen bitkisel ürünlerden elde edilen toplam hasıla (satış, kendi tüketimi, 

stok, işçiye verilmek için ve kira bedeli vb. olarak ayrılan) değeri nedir ?  

TL

9.5- Son 12 ay içinde tarımsal işletme tarafından hayvansal üretim için yapılan toplam masraf (yem, çoban, işçi, veteriner, ilaç, 

nakliye vb.) değeri nedir ?  

TL

9.6- Son 12 ay içinde tarımsal işletme tarafından hayvansal üretimden elde edilen toplam hasıla (canlı hayvan, süt, yumurta,

yağ, peynir, yün, tezek, deri, bal, koza vb.) değeri nedir ?  

TL
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9.7- Son 12 ay içinde tarımsal araç, gereç ve makinaları işletme dışında işleterek elde edilen net gelir ile ormancılık, balıkçılık

ve avcılıktan elde edilen net gelir nedir ?

TL

9.8- Son 12 ay içinde tarımsal işletmenin elde ettiği net tarım geliri TL

[(Soru 9.4+ Soru 9.6+ Soru 9.7) - (Soru 9.3+Soru 9.5)]
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10.1- Anket ayı sonunda oluşturulan hanehalkı bileşimine göre hanehalkı tipi nedir?

Tek çocuklu çekirdek aile 1

İki çocuklu çekirdek aile 2

Üç ve daha fazla çocuklu çekirdek aile 3

Çocuksuz çift 4

Ataerkil veya geniş aile 5

Tek yetişkinli aile 6

Bir arada yaşayan öğrenci, işçi vb. kişiler 7

10.2- a. Bir ay boyunca aldığınız bilgilerde eksik beyan olduğunu düşünüyor musunuz?

1. Evet 1 2. Hayır 2 Soru 10.3

b. Aşağıdaki hususlardan hangileri, size eksik beyan yapıldığını düşündürmektedir?

(Birden fazla şık işaretlenebilir)

BÖLÜM 10. HANEHALKI ÖZET BİLGİLERİ

BU BİLGİLER ANKET BİTİMİNDE ANKETÖR TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Hanehalkı harcamalarını, harcama kayıt defterine kaydetmediği için, tüm  bilgiler sorgulanarak alındığından 

eksik beyan olduğunu düşünüyorum 1

Hanehalkının tamamı tatile gittiği için harcamalarını eksik beyan ettiler 2

Hanehalkı fertlerinden bazıları tatile veya iş amaçlı başka bir yerleşim yerine gittiği için harcamalarını

eksik beyan ettiler 3

Hanehalkı kasıtlı olarak harcamalarını eksik beyan etti 4

Müteşebbis gelirlerini eksik beyan ettiklerini düşünüyorum 5

Ücret gelirlerini eksik beyan ettiklerini düşünüyorum 6

Menkul kıymet (Faiz, repo, kar payı vb.) ve/veya gayrimenkul gelirlerini eksik beyan ettiklerini düşünüyorum 7

Hanehalkının verdiği hiçbir bilgiyi güvenilir bulmuyorum 8

Hanehalkı tutanağın ardından soru kağıdını doldurmayı kabul ettiği için harcamalarını eksik beyan etti 9

Diğer (Açıklayınız) 98

10.3- Bir ay boyunca hanehalkını kaç defa ziyaret ettiniz? |___|  
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10.4- Hanehalkı ile ilgili açıklayıcı notları buraya yazınız…

(Öncelikle Kalite Denetim Merkezi tarafından kullanılacaktır)
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11.1- Soru formunu cevaplama sürecinde kaç kişi katkıda bulundu? |___|___| Kişi

(Anketör hariç, yalnızca cevaplayıcılar dahil.)

11.2 - Soru formunu doldurmak için ne kadar zaman harcadınız? |___|___| Saat |___|___| Dakika

(Soru formunu ve açıklamaları okuyup anlamak için harcanan süre, soru formunu doldurmak için gereken bilgileri toplayıp biraraya 

 getirmek için harcanan süre, bu işlere zaman ayıran kişilerin harcadığı toplam zaman süre hesabına dahil edilecektir.

 Anketörünün harcadığı zaman hariçtir.) 

11.3 - Soruları anlamak sizin için zor oldu mu?

Çok kolay 1

Kolay 2

Orta 3

Zor 4

Çok zor 5

BÖLÜM 11. CEVAPLAYICI YÜKÜ DEĞERLENDİRME FORMU

Bu araştırmaya verdiğiniz değerli katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Sizlerin üzerindeki cevaplama yükünü en aza indirgemek ve
çalışmamızı iyileştirmek amacıyla bu soru kağıdının doldurulması ile ilgili aşağıda yer alan sorulara vereceğiniz cevaplar çok faydalı
olacaktır.

11.4 - Açıklamaları anlamak zor oldu mu?

Çok kolay 1

Kolay 2

Orta 3

Zor 4

Çok zor 5

11.5 - Soru formunun doldurulması zor oldu mu?

Çok kolay 1

Kolay 2

Orta 3

Zor 4

Çok zor 5
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ADANA ADANA, MERSİN (322) 457 65 56 REŞATBEY MAH. 62017. SOKAK NO:4 01120 SEYHAN / ADANA

ANKARA ANKARA (312) 481 94 00 HARBİYE MAH.NAKIŞ SOKAK NO:41 06460 ÇANKAYA / ANKARA

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
ADI

SORUMLU OLDUĞU İLLER TELEFON NO ADRES

BURSA BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK (224) 361 75 25 YAVUZ SELİM MAH. ANKARAYOLU CAD. NO:257 16290 YILDIRIM / BURSA

DENİZLİ DENİZLİ, AYDIN, MUĞLA (258) 266 65 22 KERVANSARAY MAH. BARBAROS BULV. NO:108 20225 MERKEZ / DENİZLİ

ANTALYA ANTALYA, ISPARTA, BURDUR (242) 243 45 60 KIŞLA MAH. 53. SOKAK NO:8 07040 MURATPAŞA / ANTALYA

BALIKESİR BALIKESİR, ÇANAKKALE (266) 244 99 45 ESKİ KUYUMCULAR MAH. ÇANKAYA SOKAK NO:15 10100  MERKEZ / BALIKESİR

ERZURUM ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT (442) 235 20 15 LALA PAŞA MAH. 1. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:20 25100 YAKUTİYE / ERZURUM

GAZİANTEP GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS (342) 336 94 00 ÖĞRETMENEVLERİ MAH. GÜNAYDIN SOKAK NO:43 27060 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP

DİYARBAKIR DİYARBAKIR, ŞANLIURFA (412) 223 80 24 İSKENDER PAŞA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:65 KAT: 3-4 21300 SUR / DİYARBAKIR

EDİRNE EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ (284) 225 31 47 İSTASYON MAH. SEDİR YAPRAĞI SOK. NO:3 22100 / EDİRNE

HATAY HATAY, KAHRAMANMARAŞ, OSMANİYE (326) 225 44 00 HARAPARASI MAH. 105 SOK. NO:20 MEHMET CİVELEK İŞHANI KAT:1 ANTAKYA/HATAY

İSTANBUL

İSTANBUL (212) 258 92 96 CİHANNÜMA MAH. BARBAROS BULVARI NO:53 34353 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

İSTANBUL (216) 469 22 00

KARS KARS, AĞRI, IĞDIR, ARDAHAN (474) 223 26 02 MERKEZ MAH. DAVUT AKSU CAD. NO:95 MERKEZ / KARS

KASTAMONU KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP (366) 215 50 92 KUZEYKENT MAH. MİRALAY HALİTBEY CAD. NO:10/D 37100  MERKEZ/KASTAMONU

EK HİZMET BİNASI: ZÜMRÜT EVLER MH. URAL SK. NO:22 NAS PLAZA A BLOK 34852
MALTEPE / İSTANBUL

İSTANBUL (212) 580 07 83
EK HİZMET BİNASI: CENNET MAH. YEŞİLOVA YANYOL CAD. NO:108 34290 KÜÇÜKÇEKMECE
/ İSTANBUL

İZMİR İZMİR (232) 483 14 54 İSMET KAPTAN MAH. 1370. SOKAK NO:38 35230 KONAK / İZMİR

KONYA KONYA, KARAMAN (332) 353 25 60 ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH. MEVLANA CAD. NO:33 42030 KARATAY/ KONYA

KAYSERİ KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT (352) 233 42 32 ALPARSLAN MAH. FARABİ CAD. NO:1 38030 MELİKGAZİ / KAYSERİ

KOCAELİ KOCAELİ, SAKARYA, DÜZCE, BOLU, YALOVA (262) 321 52 86 HACIHIZIR MAH.ALEMDAR CAD. NO:54 41200 İZMİT / KOCAELİ 

Ziyaret sayısı

CEVAPLAYICI
Ad Soyad

Tarih / /

Telefon (Sabit)

Telefon (GSM)

e-posta     @

ANKETÖR KONTROLÖR
Ad Soyad Ad Soyad

TC Kimlik No TC Kimlik No

Tarih / / Tarih / /

İmza      İmza      

MALATYA MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖL, TUNCELİ (422) 323 30 41 CEVATPAŞA MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:22/A YEŞİLYURT / MALATYA

SAMSUN SAMSUN, TOKAT, ÇORUM, AMASYA (362) 431 25 08 BELEDİYE EVLERİ MAH. GİRNE SOKAK NO:38 55080 CANİK / SAMSUN

SİİRT SİİRT, MARDİN, BATMAN, ŞIRNAK (484) 223 49 00 YENİ MAHALLE HZ.FAKİRULLAH CAD. NO:2/3 56100 MERKEZ / SİİRT

MANİSA MANİSA, AFYONKARAHİSAR, KÜTAHYA, UŞAK (236) 232 51 64 PEKER MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 15/1 45020 MANİSA

NEVŞEHİR NEVŞEHİR, AKSARAY, NİĞDE, KIRIKKALE, KIRŞEHİR (384) 212 82 23 KAPUCUBAŞI MAH. AKSARAY CAD. NO:14 KAT:4 50100 MERKEZ / NEVŞEHİR

ZONGULDAK ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN (372) 253 79 70 MİTHAT PAŞA MAH. NİZAM CAD. GÜVEN SOK. NO:3 KAT:3-4 ZONGULDAK

Ziyaret tarihi Görüşülen Kişinin Adı ve Soyadı

TRABZON
TRABZON, ORDU, GİRESUN, RİZE, ARTVİN, 
GÜMÜŞHANE

(462) 321 57 49 İSKENDERPAŞA MAH. ATATÜRK MEYDANI NO:3 61100 MERKEZ / TRABZON

VAN VAN, MUŞ, BİTLİS, HAKKARİ (432) 214 25 11
VALİ MİTHAT BEY MAH. HASTANE CAD. HANDİL İŞ MERKEZİ NO:19 KAT:3-4 65100 MERKEZ
/ VAN

4        /       / 20..
5        /       / 20..

1        /       / 20..
2        /       / 20..
3        /       / 20..

8        /       / 20..

6        /       / 20..
7        /       / 20..

İmza      İmza      



HANEHALKI BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ
CEVAPSIZLIK FORMU, 2015

Soru formu kodu

İstatistiki birim no

Yıl Ay

Bölge Müdürlüğü Adı

İl Mahalle 

İlçe  Cadde /Sokak          

Bucak            Dış kapı no İç kapı no

Köy Posta Kodu

Adres Kodu

1. Soru formunun cevaplanmama nedenini belirtiniz. .

Hanehalkı alan uygulaması süresince evde bulunamadı ………………………………………………………………………………………………. 1

Hanehalkı görüşmeyi reddetti…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 S3

Hanehalkı fertlerinden cevap verebilecek nitelikte kimse .

bulunamadı (hasta, yaşlı, engelli vb.) ………………………………………………………………………………………………………………………… . 3

Görüşmeyi yarıda bıraktı…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 S4

Adres ikinci konut, sürekli ikamet eden yok (yazlık,mevsimlik)……………………………………………………………………………………. 5

Boş konut…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

Referans Bilgileri 

KİMLİK ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hanehalkı Adresi 

Boş konut…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

Adres bulunamadı……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

Adres konut değil (inşaat, işyeri, resmi daire, vb.) ve sürekli ikamet eden kimse yok .

İnşaat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81 S5

İşyeri / resmi daire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
Arsa, tarla, vb……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
Ahır, samanlık, depo, harabe, vb……………………………………………………………………………………………………………………………. 84
Tahsis ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

Diğer (Açıklayınız)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98 S4

2. Hanehalkının evde bulunamama nedeni nedir? .

Hanehalkı fertleri seyahatte……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Hanehalkı fertlerinin eve gidiş geliş saatleri çok düzensiz……………………………………………………………………………………………. 2

Evde bulunamama nedeni alınamadı……………………………………………………………………………………………………………………..………. 3 S4

Diğer (Açıklayınız)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

3. Hanehalkının görüşmeyi reddetme nedeni nedir? .
Meşgul, vakti yok…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 1

Araştırmanın yararına inanmıyor……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Bilgi vermekten kaçınıyor……………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 3

Geçerli mazereti nedeniyle (ölüm, ağır hastalık, doğal afet vb.) görüşmeyi reddetti…………………………………………………. 4

Diğer (Açıklayınız)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
4. Haneyi kaç kez ziyaret ettiniz?.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

5. Haneyi ziyaret ettiğiniz tarihleri belirtiniz.       

/ / / / / /

6. Hanehalkını kontrolörünüz ile birlikte ziyaret ettiniz mi? Evet 1 Hayır 2

ANKETÖR KONTROLÖR

Ad Soyad Ad Soyad

TC Kimlik No TC Kimlik No

Tarih / / Tarih / /

Birinci Ziyaret İkinci Ziyaret Üçüncü Ziyaret

Tarih / / Tarih / /

İmza      İmza      




