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 21.08.2015 

TUTANAK 

 

Konu  : Aile Yapısı Araştırması, 2016 
 

Yer  : TÜİK 7. Kat toplantı salonu  
 

Tarih/Saat : 20-21-25-27/08/2015 - 09:30 

 

Katılımcılar Çalıştığı Kurum Görevi 

Şebnem BEŞE 

CANPOLAT 

TÜİK Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığı 
Daire Başkanı V. 

Mustafa TURĞUT 
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı  
Daire Başkanı V. 

Metin AYTAÇ 

TÜİK Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığı – Nüfus ve Göç 

İstatistikleri Grubu 

Grup Sorumlusu 

Salim GÜRBÜZ 

TÜİK Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığı – Hayati ve 

Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 

Grubu 

Grup Sorumlusu 

Tuncer İNALKAÇ 

TÜİK Metaveri ve Standartlar 

Daire Başkanlığı – Sınıflamalar 

Grubu 

İstatistikçi 

Yasemin ESEN 
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı 
Dr. 

Tuğçe DEMİR 
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı  
Uzman Yardımcısı 

Meryem GÖKYAR 
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı 
Uzman Yardımcısı 

Derya AVCI 
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı 
İstatistikçi 

Aslıhan KABADAYI 

TÜİK Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığı – Hayati ve 

Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 

Grubu 

Uzman 

Birgül KRUŞA 

TÜİK Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığı – Hayati ve 

Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 

Grubu 

V.H.K.İ. 

Gürbüz SOYLU 

TÜİK Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığı – Hayati ve 

Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 

Grubu 

Uzman 

Gülay BALTACI 

TÜİK Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığı – Hayati ve 

Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 

Grubu 

İstatistikçi 

Eda Evin AKSU 

TÜİK Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığı – Nüfus ve Göç 

İstatistikleri Grubu 

Uzman 



 

2 

Neriman CAN ERGAN 

TÜİK Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığı – Nüfus ve Göç 

İstatistikleri Grubu 

Uzman 

Barış DULKADİR 

TÜİK Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığı – Nüfus ve Göç 

İstatistikleri Grubu 

Uzman 

Nurhan SOYER 

TÜİK Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığı – Hayati ve 

Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 

Grubu 

İstatistikçi 

Yeşim YAHYA 

TÜİK Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığı – Hayati ve 

Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 

Grubu 

İstatistikçi 

 

 

 

2016 Aile Yapısı Araştırması taslak soru kağıdı değerlendirmesi sonuçlarına göre alınan 

kararlar şu şekildedir; 

 

20/08/2015 

 

Hane Fert Listesi 

 

 ....’nin hane sorumlusuna yakınlığı nedir? 

 

TÜİK sınıflama sunucusunda yer alan “hanehalkı sorumlusuna yakınlık derecesi kodları” 

araştırmanın yapısı gereği yetersiz kaldığı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 

kullanılması önerilen yakınlık kodlarının kullanılması, 

 

 ….’nin doğum yeri neresidir? 

 

TÜİK sınıflama sunucusunda yer alan kodların kullanılması, 

 

 ….’nin doğduğu il? 

 

Kişinin doğduğu zamanki yerleşim yerinin bağlı olduğu il adının kaydedilmesi, 

 

 Doğduğunuz yer il merkezi, ilçe merkezi mi yoksa köy müydü?  

 

Bu sorunun kişinin subjektif algısı doğrultusunda cevaplanması,  

 

 …. en son hangi okulu bitirdi? 

 

TÜİK sınıflama sunucusunda yer alan kodların kullanılması, 

 

 ….’nin eğitimini yarıda bırakma nedeni? 

 

Bu sorudan önce bir filtre sorusu olarak kişinin eğitimini yarıda bırakıp bırakmadığının 

sorgulanması, soru seçenekleri üzerinde çalışılması, 
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 Sağlık durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

TÜİK hanehalkı araştırmalarında benzer soruların nasıl sorulduğunun araştırılması, 

 

 …. anaokuluna, anasınıfına veya kreşe devam ediyor mu? 

 

Bu sorunun öğrenim durumu sorularından sonra sorulması, 

 

 …. son bir hafta içinde ücretli yada ücretsiz olarak bir işte çalıştı mı? 

 

TÜİK sınıflama sunucusunda yer alan kodların kullanılması, 

 

 ….’nin yaptığı iş nedir? 

 

Soruda işteki durum bilgisinin öğrenilmek istenmesi nedeni ile TÜİK sınıflama sunucusunda 

yer alan işteki durum kodlarının kullanılması, 

 

 ….’nın yeşil kart da dahil olmak üzere herhangi bir sağlık güvencesi var mı? 

 

Sorunun Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda sorulduğu şekli ile sorulması, 

 

 …. son 12 aydır bu evde mi kalıyor? 

 

Hanehalkı üyeliği tanımının net olması nedeni ile bu sorunun hanehalkı üyeliğinin teyit 

edilmesi, ileri analizlerde kullanılması gibi benzer nedenlerle tekrar sorulması konusunun 

akademisyenlerle görüşülmesi, 

 

 

21/08/2015 

 

TÜİK Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığındaki ilgili kişi ile Sayın Gürbüz Soylu’nun 

yaptığı görüşmede 2016 Aile Yapısı Araştırması taslak soru kağıdı değerlendirme çalışma 

grubuna personel gönderilmeyeceği, soru kağıdına nihai halinin verilmesinin ardından katkı 

sağlayacağı bildirilmesi üzerine toplantıya sadece ASPB ve Tüik Demografi İstatistikleri 

Daire Başkanlığının iki grubunun personeli ile devam edilmiştir. 

 

Toplantıda görüşülen konular: 

 

 Görüşmenin yapıldığı dil ve anadil dışında hangi dillerin konuşulduğu sorularının açık 

uçlu sorulacak şekilde hazırlanması, bu soruların sorulma durumu ve şekli ile ilgili  

nihai kararın üst yönetime bırakılması, 

 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından araştırmaya ilişkin tabulasyon planının 

oluşturulması ve TÜİK Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Başkanlığı’na soru 

kağıdı ile birlikte iletilmesi, 

 

Hanehalkı Bilgileri 

 

 Oturulan konutun zemin yapısı nedir? 
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Bu sorunun daha önceki araştırmalarda çalışmaması nedeniyle soru kağıdından 

çıkarılmasına, 

 

 Yaşadığınız konutta kullanılan net alan kaç metre karedir? 

 

2011 AYA soru kağıdında bulunmayan bu sorunun soru kağıdına eklenmesi ve açık uçlu 

olarak sorulması, 

 

 Oturulan konutun tipi nedir? 

 

TÜİK sınıflama sunucusunda yer alan kodların kullanılması, 

 

 Oturduğunuz konutun ısıtma tipi nedir? 

 

TÜİK sınıflama sunucusunda yer alan kodların kullanılması, 

 

 Oturduğunuz konutta kullandığınız temel yakıt türü nedir? 

 

Sorusunun eklenmesi ve soru seçeneklerinin TÜİK sınıflama sunucunda yer alan kodlara göre 

oluşturulması, 

 

 Oturduğunuz konutun mülkiyet durumu nedir? 

 

TÜİK sınıflama sunucusunda yer alan kodların kullanılması, 

 

 Hanenizin aylık toplam net geliri (maaş, ücret, kira, faiz, müteşebbis vb. gelirleri) ne 

kadardır? 

 

Sorusunun soru kağıdının sonunda sorulması ve hane gider sorusunun bu sorudan önce 

sorulması, 

 

 Bu gelirle hanenizin temel ihtiyaçlarını hangi düzeyde karşılayabiliyorsunuz? 

 

Sorusunun eklenmesi ve soru seçeneklerinin TÜİK sınıflama sunucunda yer alan kodlara göre 

oluşturulması, 

 

 Aşağıdaki gelir türlerinden hangisi hanenizin en büyük gelir kaynağıdır? 

 

Sorusunun eklenmesi ve soru seçeneklerinin TÜİK sınıflama sunucunda yer alan kodlara göre 

oluşturulması, 

 

 Son bir yıl içerisinde ailenizin geçimine katkı niteliği taşıyan ayni ya da nakdi 

herhangi bir yardım aldınız mı? 

 

Filtre sorusunun eklenmesi, aldıysa soru seçeneklerinin TÜİK sınıflama sunucunda yer alan 

kodlara göre oluşturulması, 

 

Hanehalkı üyeleri olarak hangi sıklıkla bir araya gelirsiniz ve beraberce yaparsınız soru 

seçeneklerinin 5’li likert ölçeğine göre oluşturulması, 
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 Hanehalkı üyeleri olarak size okuyacağım faaliyetleri hangi sıklıkta beraberce 

yaparsınız? 

 

Faaliyet listesi için Zaman Kullanım Araştırması’nda yer alan faaliyetlerin değerlendirilmesi 

için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na iletilmesi, 

 

 Evinizde televizyon günde ortalama kaç saat açık kalır? 

 

2006 yılında soru kağıdında yer alan ancak 2011 yılında sorulmayan bu sorunun 2016 yılında 

da sorulmaması, 

 

 Evinizde size okuyacağım ev işleri genellikle kim veya kimler tarafından yapılır? 

 

Sorusunun soru kökünde yer alan genellikle ifadesi yerine “en çok” ifadesinin kullanılması, 

soru seçeneklerinin Generation and Gender Survey’de sorulduğu şekli ile sorgulanması, 

 

 Haneniz tasarruflarını nasıl değerlendiriyor? 

 

Sorusunun “Haneniz tasarruf yapıyor mu?” olarak sorulması, 

 

 Hanenizde küçük çocukların gündüz bakımını çoğunlukla kim yapar? 

 

Sorusunun hane fert listesinde sorulması ve soru seçeneklerinin TÜİK sınıflama sunucunda 

yer alan kodlara göre oluşturulması, 

 

 Evinizde çocuklarınızın ayrı odaları var mı? ve Evinizde yaşlıların ayrı odaları var mı?  

 

2006 yılında soru kağıdında yer almayıp, 2011 yılında yer alan bu soruların 2016 yılında da 

soru kağıdında yer alması, 

 

 Hanenizden herhangi biri/leri yılın belli zamanında yazlık, bağevi, yayla veya köy evi 

gibi başka bir yerde uzun süreli ikamet eder mi? 

 

Sorusunda yer alan uzun süreli ifadesinin ne anlama geldiğinin soru kökünde belirtilmesi, 

sorunun açık uçlu sorulması ve soru kağıdı pretestinde gelecek cevaplara göre sorunun 

değerlendirilmesi ve nihai halinin verilmesi, 

 

25/08/2015 

 

2016 Aile Yapısı Araştırması taslak soru kağıdı değerlendirmesi sonuçlarına göre alınan 

kararlar şu şekildedir; 

 

 Oturduğunuz konut kaç mertekaredir? 

 

Söz konusu sorunun açık uçlu alınıp alınamayacağı, 

 

 Hanehalkı üyeleri olarak size belirteceğim zamanlarda hangi sıklıkta BİRARAYA 

gelirsiniz? 
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Ölçeğin doğruluğu tartışıldı 

 

 Hanehalkı üyeleri olarak size okuyacağım faaliyetleri hangi sıklıkta BERABERCE 

yaparsınız? 

 

Ölçeğin doğruluğu tartışılmış olup, TÜİK faaliyet sınıflamasının kullanılması, 

 

 Hanenizden herhangi biri/leri yılın belli zamanında yazlık, bağ evi, yayla veya köy evi 

gibi başka bir yerde uzun süreli ikamet eder mi? 

 

Soru tekrar incelenmiş ve süre tanımlamasının yapılması, 

 

 18  ve daha yukarı yaştakilere uygulanacak olan birey soru kağıdının Cinsiyet, medeni 

durum, yaş soruları tekrarlanma durumunda 1 tane anketör gidecekse bu durumların 

tekrar sorulmasına gerek  olmadığı, 

 

 Doğduğunuz yerin bağlı olduğu ilin  bugünkü adı nedir? 

 

Fert listesinde sorulduğu, bu sorunun çıkartılması, 

 

 B.6. 18 yaşına kadar en uzun süre yaşadığınız yerin bağlı olduğu ilin bugünkü adı 

nedir? (Sadece yurtdışı ise ülke adı yazılacaktır) 

 

Hanehalkı İşgücü Araştırması’na (HİA) bakılarak soru kökü olarak düzenlenmesi, 

 

 B.7. Aşağıdaki yerleşim alanlarından hangisi sizin 18 yaşına kadar en uzun süre 

yaşadığınız yeri en iyi ifade eder? 

 

Fert listesiyle aynı şık olması, 

 

 B.5. Yaptığınız iş nedir?  

 

B4/5/6/7 sorularındaki tanımların Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ndan alınması, 

 

 Çalıştığınız iş yerinin statüsü nedir? 

Kaldırılması, 

 Yaptığınız iş nedir? 

Kaldırılması, 

 Aylık veya yıllık düzenli kişisel geliriniz var mı? 

Filtre soru olarak kullanılması, 

 B.76. Yaptığınız iş dışında başka kaynaklardan gelir elde ediyor musunuz? (Birden 

çok seçenek işaretlenebilir) 

 

Sorusunun netleştirilmesine, 2006 AYA’daki şıkların alınması ve GGS ile zenginleştirilmesi, 



 

7 

 Gelir kaynaklarınızdan kişisel olarak elde ettiğiniz toplam aylık ortalama net geliriniz 

hangi gruba giriyor? 

Sorusunun açık uçlu olarak sorulması ve aynı zamanda kategorik olarak da yazılması (YMA 

yapısı), 

 Aylık veya yıllık kişisel gelirinizden ne düzeyde memnunsunuz? 

2006 AYA gibi kullanılması, 

 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan sağlık hizmetinden (yeşil kart dahil)  

doğrudan ya da dolaylı olarak (bir yakınınız üzerine kayıtlı olmak suretiyle yararlanıyor 

musunuz? 

Sorusunun kaldırılması, 

 B.78. Size okuyacağım araç veya değerli varlıklara sahip olup olmadığınızı lütfen 

belirtiniz. (Oturduğunuz ev dahil) (Sadece kişisel olarak sahip olduklarınızı 

belirtiniz) 

 

Sorusuna menkul kıymetlerle ilgili tanımların Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasından 

alınarak eklenmesi  (Banka hesabı, ziynet, yastık altı para), 

 

 B.38 Toplam çocuk sayısı (hayatta olan tüm çocuklar) 

NOT: 2006 sorusu 2011’de üç soruya ayrılmıştır. Ayrıca 2006’da bu soru hiç  

evlenmeyenlere sorulmuş; 2011’de böyle bir ayrım bulunmamaktadır. Ayrıca bu soruya filtre 

sorusu eklenmesi, 

 B.39 Evlat edindiğiniz çocuğunuz var mı? 

Filtre sorusunun eklenmesi, 

 B.13 Bugüne kadar kaç defa evlendiniz? (İmam nikahı ile de olsa/ çok eşliler dahil) 

Sorunun yerini korumasına ancak kökünün değiştirilmesi, 

 B.14 sorunun aynen kalması, 

 B.15 Evliliğinizin durumu? (4’den fazla evlilik yapan bireylerden son evlilikleri için 

durum alınacak) 

Soru kökünün yeniden düzenlenmesine, son evlilik üzerinden medeni durumun sorgulanması, 

 B.18 Eşiniz ile nasıl evlendiniz? 

Sorunun aynen kalmasına, ancak son evlilik için sorgulanması, 

 Nasıl bir nikah kıydınız? 

Sorusunun mevcut evliliğe göre sorgulanması, 

 B.21 Evlenirken hangi törenler yapıldı? (Birden fazla seçenek işaretlenecek) 

Evet hayır şıklarına 7. Bekarlığa veda partisinin eklenmesine ve mevcut evliliğe göre 

sorulması, 
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 B.22 Evlenirken başlık parası verildi mi? 

Mevcut evliliğe göre sorulması, 

 B.23 Eşiniz ile aranızda akrabalık var mı/mıydı? 

Mevcut evliliğe göre sorulması, 

 B.24 Eşiniz ile aranızda nasıl bir akrabalık vardı/vardır? 

Mevcut evliliğe göre sorulması, 

 B.19 Eşiniz ile hangi çevreden tanıştınız? 

Soru şıklarına internet seçeneğinin eklenmesi, sorunun mevcut evliliğe göre sorulması, 

 B.25 Yakın akraba (amca, hala, dayı, teyze çocukları) evliliği yapılmasını uygun 

buluyor musunuz? 

Sorunun  mevcut yapısını koruması, 

 B.26 Size göre yakın akraba (amca, dayı, hala, teyze çocukları) evliliği neden  

yapılmalıdır? En önemli nedenini belirtiniz. 

Sorunun  mevcut yapısını koruması, 

 Koruyucu aile olmak ister misiniz?Kız çocuk mu? Erkek çocuk mu? 

Koruyucu aile olmak ister misiniz? Sorusu filtre sorusu olarak, akabinde kız çocuk mu? Erkek 

çocuk mu? şeklinde sorulması, 

 Evlat edinmek ister misiniz? Kız çocuk mu? Erkek çocuk mu? 

Evlat edinmek ister misiniz? Sorusu filtre sorusu olarak, akabinde kız çocuk mu? Erkek çocuk 

mu? şeklinde sorulması, 

 Koruyucu aile olmayı düşünmeme nedeni? 

Bu sorunun cevabını koruyucu aile olmak ister misiniz sorusuna hayır cevabını verenlerin, 

cevaplaması, 

 Evlat edinmeyi düşünmeme nedeni nedir? 

Evlat edinmek ister misiniz? Filtre sorusuna hayır cevabı verenlerin cevaplaması, 

 B.43 Sizce doğal yöntemlerle çocuğu olmayan bir çift aşağıdakilerden hangisini  

denemelidir? 

Sorunun seçenekleri arasında yer alan “Hiçbir şey denememelidir” seçeneğinin ilk seçenek 

olarak en üstte bulunması, 

 B.36 Size göre, evlenilecek kişide okuyacağım kişisel özelliklerin bulunması önemli 

mi? 

Sınıflama sunucucunda bulunan 5’li Likert ölçeğinin kullanılması, 

 B.32 Kadının çalışmasını uygun görüyor musunuz? 

Verilen cevap “HAYIR” ise nedeninin bir diğer soru olarak sorulması, 
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 B.44 Çocuklarla ilgili olarak şimdi okuyacağım ifadelere katılıp katılmadığınızı 

belirtiniz. 

Seçeneklerin 2006 daki gibi kullanılması, seçenek kökünün değişmesi, 5’li likert kullanımı 

 

27/08/2015 

 

2016 Aile Yapısı Araştırması taslak soru kağıdı değerlendirmesi sonuçlarına göre alınan 

kararlar şu şekildedir; 

 

 B.45 Aşağıdaki konularda evinizde anne-baba ile çocuklar arasında sorun yaşanıyor 

mu? 

Sıklıkla ilgili 5’li Likert kullanılmasına, şıklara Sosyal medya eklenebilip eklenemeyeceğine, 

yaş aralığının aynı kalması, 

 B.46 Son bir yıl içerisinde çocuğunuza/çocuklarınıza size okuyacağım cezaları hangi  

sıklıkta verdiniz? 

Sıklıkla ilgili 5’li Likert kullanılması, ilgili değil kısmının çıkarılması, seçeneklere diğer 

seçeneğinin eklenmesi pilot çalışmasında denenmesi, 

 

 B.47 Çocuğunuza en çok hangi sebeplerle ceza verdiniz? (en fazla 3 seçenek 

işaretlenebilir?) 

Hiç ceza vermem seçeneğinin kaldırılması, Ceza verdim/vermedim şeklinde filtre soru olarak 

düzenlenmesine, diğer seçeneklerin sabit kalması, 17.nci seçeneğe internette/ bilgisayarda 

sözcüğünün eklenmesi, 18. Eve geliş saatinin eklenmesi, 

 B.27. Eşiniz ile size okuyacağım konularda ne sıklıkla sorun yaşarsınız? 

 

Seçeneklere diğer seçeneğinin eklenebileceği, sıklıkla ilgili olarak 5’li Likert uygulanması, 

ilgili değil kısmının çıkarılması, 

 B.28. Eşinizle aranızda (konuşarak çözemediğiniz bir) anlaşmazlık olduğunda yada 

kavga çıktığında siz ne tür bir tepki verirsiniz? (Son bir yıldaki tutumunuzu 

düşünerek yanıtlayınız.) 

 

5’li Likert kullanılması, 

 B.29. Eşinizle aranızda (konuşarak çözemediğiniz bir) anlaşmazlık olduğunda yada 

kavga çıktığında eşiniz ne tür bir tepki verir? (Eşinizin son bir yıldaki tutumunu 

düşünerek yanıtlayınız)  

5’li Likert kullanılması, 

 B.49. Size okuyacağım aile fertleri ve yakın akrabalarınızla ilişkilerinizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (En sık görüşülen dikkate alınarak cevaplanacaktır) 
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Daire Başkanımız Sayın Şebnem Beşe Canpolat tarafından bu sorunun prensip kararı olarak 

aynen korunması gerektiğini belirtilmiştir. 

 B.51. Okuyacağım yakınlarınız ile duygu düşünce paylaşım sıklığınızı belirtiniz. (En 

sık yüzyüze görüşülen dikkate alınarak cevaplanacaktır) 

 

5’li Likert kullanılması, seçeneklere Torun ve Kuzen/Yeğen eklenmesi, Diğer akrabalar 

seçeneği eklenebilir mi sorusunun tartışılması, 

 B.54. Size okuyacağım durumlarda aile üyelerinize/yakınlarınıza/arkadaşlarınıza 

hediye verir misiniz? 

 

Evlenen/Ev alan ayrı seçenek olması, Zaman olarak ifadelerin düzenlenmesi, cevapların 

evet/hayır şeklinde olması, netleştirileceği, 

 B.55. Kendinizi genel olarak ne kadar mutlu görüyorsunuz? 

 

Yaşam Memnuniyeti (YMA) soru kökünün kullanılması, 

 B.52 Ailenizi genel olarak ne kadar mutlu görüyorsunuz? 

 

Yaşam Memnuniyeti (YMA) soru kökünün kullanılması, 
 

 B.57. Dini inancınız sizin için okuyacağım konularda ne kadar belirleyicidir? 

Seçeneklere Çocukların eğitimi/ İkamet edilecek yer seçimi/Yaşanacak çevrenin eklenmesi, 

 B.58. Sahip olduğunuz dini bilgileri EN ÇOK nereden edindiniz? (Tek seçenek 

işaretlenecek) 

Televizyon ve Radyo seçeneğinin birleştirilebilir mi sorusu  sorulmuş olup, İnternet 

seçeneğinin eklenmesi, 

 B.60. Sigara kullanıyor musunuz? 

Filtre eklenmesi, ayrıca sıklık için 5’li Likert kullanılması, 

 B.61. Alkol kullanıyor musunuz? 

Filtre eklenmesi, 2008/2009 küresel yetişkin tütün kullanım araştırmasına bakılması, 

 B.59. Okuyacağım sosyal faaliyetleri hangi sıklıkla yaparsınız? 

Soru kökünün “Okuyacağım faaliyetleri hangi sıklıkta yaparsınız?” olarak değiştirilmesi, 

Gazete okur musunuz? Seçeneğine (dijital ortam da dahil) sözcüklerinin, eklenmesi, hobi 

amaçlı seçeneğinin de eklenebileceğine, 5 li likertin kıllanılmasına 

 

 B.62. İnternet kullanma sıklığınız aşağıdakilerden hangisidir? 

 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketinden alınması, 

 B.63. İnterneti en çok nerede kullanıyorsunuz? 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketinden alınması, 

 B.64. İnterneti en fazla hangi amaç için kullandığınızı belirtiniz. (Tek seçenek 

işaretlenecek) 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketinden alınması, 

 B.65. Günde ortalama kaç saat televizyon izlersiniz? 
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Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketinden alınması, 

 B.66. Günün hangi bölümünde daha çok televizyon izlersiniz? (Tek seçenek 

işaretlenecek) 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketinden alınması, 

 B.67. Televizyonu daha çok yalnız mı, yoksa diğer hane bireyleriyle birlikte mi 

izlersiniz? 

Sorusunun aynen kalması, 

 B.68. İmkanınız olsaydı televizyonu tek başına izlemeyi tercih eder miydiniz? 

Sorusunun kaldırılması, 

 B.69. Hangi kanalın ve/veya programın izleneceğine daha çok kim karar verir? 

Sorusunun aynen kalması, 

 B.70. Kanal ve/veya program seçiminde hanenizin diğer bireyleriyle ciddi 

sayılabilecek tartışmalar yaşıyor musunuz? 

Sorusunun aynen kalması, 

 B.71. Diğer hane bireyleriyle birlikte televizyon izlerken cinsel içerikli sahnelerde ne 

tür tepki verirsiniz? (Tek seçenek işaretlenecek) 

Sorusunun aynen kalması, 

 B.72. Diğer hane bireyleriyle birlikte televizyon izlerken şiddet içerikli sahnelerde ne 

tür tepki verirsiniz? (Tek seçenek işaretlenecek) 

Sorusunun aynen kalması, 

 B.73. Bugüne kadar televizyon yayınlarıyla ilgili rahatsız olduğunuzdan dolayı resmi 

kurumlara hiç şikayette bulundunuz mu? 

Sorusunun aynen kalması, 

 B.74. Televizyon programlarında sizi EN ÇOK ne rahatsız eder? (Tek seçenek 

işaretlenecek) 

Sorusunun aynen kalması, 

 B.53. Size okuyacağım durumlarda akraba, arkadaş veya yakınlarınızı ziyarete gider 

misiniz? 

5’li Likert kullanılması, 

 B.75. Bir haftadan uzun tatilinizi genellikle nasıl geçirirsiniz? (En fazla 3 seçenek 

işaretlenecek) 

TÜİK, Yurtiçi Turizm Anketinden seçeneklerin genişletilmesi, 

 B.79. Kendinize bakamayacak kadar yaşlandığınızda nasıl yaşamayı düşünürsünüz? 

Huzurevine giderim seçeneği işaretli ise, filtre konularak nedeninin sorulması, diğer şıkların 

aynen kalması,  

 B.80. Neden huzurevine giderdiniz? (Tek seçenek işaretlenecek) 

Sorusunun aynen kalması, 

 

 B.81. Neden çocuklarınızla aynı evde yaşıyorsunuz? 

Sorusunun aynen kalması, 

 B.82. Neden çocuklarınızla aynı evde kalmıyorsunuz? 

Sorusunun aynen kalması, el kitabında anketör yönlendirmesine yer verilmesi, 
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 B.83. Çocuklarınız sizi hangi sıklıkta ziyarete eder? 

Yılda bir seçeneğinin eklenebileceği, seçeneklerin düzenleneceği, 

 

 B.84. Sizce çocuklarınızın sizi ziyarete gelmeme sebebi ne olabilir? (Birden fazla 

seçenek işaretlenebilir) 

 

Şıkların aynı kalacağına, sorunun kimlere sorulacağı konusunun ise tartışılacağı, 

 B.85. Çocuklarınız dışında sizi en çok kimler ziyaret eder? 

Filtre eklenebileceği, soruların aynı kalması, 

Ayrıca TAYA 20011’de olup 2006’da olmayan sorular, tartışılmış olup; 

 B.3. Görüşmenin yapıldığı dil :…………………………. Kaldırılabileceği, 

 B.4. Eğitim durumunuz ………………………………… Kaldırılabileceği, 

 B.5. Yaptığınız iş nedir? …………………………. Kaldırılabileceği, 

 B.10. Anadiliniz dışında hangi dilleri konuşup anlaşabiliyorsunuz? 

5 ‘li Likert kullanılmasına, sorunun yeniden düzenlenmesine, sorunun kaldırılıp 

Kaldırılamayacağının tartışılması, 

 

 B.11. Ev içinde aile fertlerinizle en çok hangi dilde konuşuyorsunuz?  

Aynı kalması, 

 B.12. Ev dışında ailenizden olmayan insanlarla en çok hangi dilde konuşuyorsunuz? 

Aynı kalması, 

 B.30. Eşinizle önemli bir sorun yaşadığınızda öncelikli olarak kimden veya nereden 

destek almayı düşünürsünüz? 

Aynı kalması, 

 B.34. Şimdi okuyacağım ifadelere katılıp katılmadığınızı belirtiniz. 

5’li Likert kullanılması, 

 B.35. Size göre evlenilecek kişide okuyacağım sosyal özelliklerin bulunması önemli 

mi? 

Sorunun cevap şıklarının Evet/Hayır şeklinde olması, varlıklı seçeneğinin Yüksek gelir 

sahibi/’dan sonra eklenmesi, 

 B.42. Tek çocuk sahibi olsaydınız kız mı erkek mi olsun isterdiniz? 

Aynı sorulması, 

 B.48. Çocuklarınızla önemli bir sorun yaşadığınızda öncelikli olarak kimden veya 

nereden destek almayı düşünürsünüz? 

Aynı sorulması, 

 B.56. Dini inanç açısından kendinizi, okuyacağım ifadelerden hangisiyle 

tanımlarsınız? 

Aynı sorulması, 

 

 B.77. Size göre aylık geliriniz açısından ailenizin durumu nasıldır? 

Ölçeğin kontrol edilmesi, 
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Ek1: Soru alternatifleri (20/08/2015) 

Ek2: 20/08/2015 tarihli toplantı katılım ve imza çizelgesi  

Ek3: TÜİK sınıflama sunucusunda yer alan soru kodları listesi 

Ek4: 21/08/2015 tarihli toplantı katılım ve imza çizelgesi 

Ek5: 25/08/2015 tarihli toplantı katılım ve imza çizelgesi 

 

Ek6: 27/08/2015 tarihli toplantı katılım ve imza çizelgesi 
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