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H001 F111461 

 yerlerinin azlı ında, bir i  sahibi olmada, erkeklerin kadınlardan
daha fazla hakları olmalıdır.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Nekatılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H002 F111462 

 yerlerinin azlı ında, bir i  sahibi olmada, gençler ya lılardan daha 
fazla hak sahibi olmalıdırlar.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Nekatılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H003 F111463 

 yerlerinin azlı ında, bir i  sahibi olmada, çocukları olan ki iler
daha fazla hak sahibi olmalıdırlar.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Nekatılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H004 F111301 

A a ıdaki ifadeleri hangi ölçülerde katılıyorsunuz?

Bir ili kide, erke in kadından daha ya lı olması iyidir. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Nekatılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H005 F111302 

Bir ili kide kadının erkekten daha fazla para kazanması o ili kiyi kötü. 

   

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Nekatılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H006 F111303 

Genelde, politik konularda, erkekler kadınlardan daha iyi politik lider. 

   

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Nekatılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H007 F111304 

Kazandıkları parayı nasıl harcıyacakları konusundaki kararı kadınlar,
kendileri alabilme hakkına.

   

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Nekatılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H008 F111305 

Ev i leri ve çocukların bakımı da dı arda para kar ılı ında yapılan bir 
i  kadar doyum sa lar.

   

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Nekatılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H009 F111306 

Annesinin çalı ması, henüz okula gitmeyen bir çocu u olumsuz etkiler. 

   

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Nekatılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H010 F111307 

Çocuklar sık sık, babalarının tüm ilgisini i i üzerinde 
yo unla tırmasından olumsuz etkilenirler. 

   

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Nekatılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H011 F111308 

Bo anmadan sonra bir çocu un annesinde kalması, babasında kalmasından
daha iyidir. 

   

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Nekatılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H012 F111309 

nsan çocuk sahibi olmakla ilgili kesin kararı o ili kinin
yürüyece inden emin oldu u zaman.

   

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Nekatılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H013 F10100 

Ba langıçta size önce size aynı evde birlikte ya adı ınız tüm ki ilerle
ilgili bir kaç soru sormak yöneltmek istiyorum. 

Evinizde kimlerle birlikte ya ıyorsunuz? Biz, ev halkından birlikte 
ya adı ınız ve evin yönetimini payla tı ınız ki ileri anlıyoruz. Lütfen 
bana önce sadece bu ki ilerin ilk adlarını ve sonra da sizinle olan 
ili kilerini söylerseniz ben de yanıtlarınızı daha iyi izleyebilirim. 

H014 F10201 

Aslında ev halkından olup da örne in u anda i  seyahati, okulda, yatılı
okulda, üniversitede, hastanede v.b bulunan ba ka biri var mı?

1 – Evet 

2 - Hayır
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H015 F10700 

Hangi ay ve yıldan beri, ya da ilk kez ne zaman Almanya'da sürekli, 
kalıcı eviniz oldu? 

Yılı (yyyy) ve Ayı (aa) 

H016 F10711 

Ana diliniz ne? 

10 - Almanca 

20 – 2003 yılına kadarki bir AB ülkesi dili: talyanca, spanyolca vs. 

30 - 2004’te üye olan bir AB ülkesi dili: Lehçe (Polonya’da konu ulan
dil), Çekçe vs. 

40 - Rusça 

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi dili (Romence vs.) 

60 – Türkçe, Kürtçe 

90 - Di er
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H017 F10713 

Hangi ana dili konu uyorsunuz?

Birinci dil 

10 - Almanca 

20 – 2003 yılına kadarki bir AB ülkesi dili: talyanca, spanyolca vs. 

30 - 2004’te üye olan bir AB ülkesi dili: Lehçe (Polonya’da konu ulan
dil), Çekçe vs. 

40 - Rusça 

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi dili (Romence vs.) 

60 – Türkçe, Kürtçe 

90 - Di er

H018 F10714 

Hangi ana dili konu uyorsunuz?

kinci dil 

10 - Almanca 

20 – 2003 yılına kadarki bir AB ülkesi dili: talyanca, spanyolca vs. 

30 - 2004’te üye olan bir AB ülkesi dili: Lehçe (Polonya’da konu ulan
dil), Çekçe vs. 

40 - Rusça 

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi dili (Romence vs.) 

60 – Türkçe, Kürtçe 

90 - Di er
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H019 F10715 

Lütfen bu listeye bakıp, bana kendinizi listedeki bu gruplardan 
hangisine ait saydı ınızı söyler misiniz? 

10 – Alman 

20 - 2003 yılına kadar Avrupa Birli ine dahil olan ülkelerin birinden 

30 - 2004 yılında Avrupa Biri ine yeni katılan ülkelerin birinden, 
örne in Polonya v.b. gibi 

40 - Rusya veya eski Sovyetler Birli ine dahil olup da imdi ba ımsız
olan bir ülkeden 

50 - Ba ka bir Avrupa ülkesinden 

60 - Türkiye'den 

90 - Ba ka bir ülkeden, lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın:

H020 F10716 

Hangi ülkenin yurtta ısınız?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H021 F10717 

Do du uzdan beri mi bu ülkenin yurtta ısınız?

1 - Evet

2 – Hayır

H022 F10718 

Alman yurtta lı ını hangi yıl aldınız?

(yyyy)
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H023 F11400 

imdi size evinizle ilgili bazı sorular yöneltmek istiyorum. 

Ya adı ınız evde mutfak,banyo ve tuvaletleri katmaksızın kaç oda var? 
Buna i  yeri olarak kullandı ınız odaları, antreyi ve çalı ma odasını da 
dahil etmeden yanıt verin.

(   ) Oda 

H024 F11600 

Ya adı ınız ev size mi, yoksa aileniz üyelerinden bir ba kasına mı ait? 
Ya da kiracı veya kiracının kiracısı mısınız?

1 - Kendi evimiz 

2 - Kiracıyız veya kiracının kiracısıyız

3 - Kira ödemeden oturuyoruz 

4 – Ba ka
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H025 F11700 

Evinizden ne kadar memnunsunuz? 
0 dan 10 kadar olan bir ölçekte 0 ''hiç memnun de ilim''5 se ''biraz 
memnunum'' 10 ''çok memnunum'', anlamına gelmektedir. 

Sizin evinizden duydu unuz memnuniyeti bu sayılardan hangisi en iyi 
ekilde ifade ediyor? 

0 - Hiç memnun de ilim

1

2

3

4

5 - Biraz memnunum 

6

7

8

9

10 - Çok memnunum 

H026 F11800 

Önümüzdeki 3 yıl içinde ta ınmayı dü ünüyor musunuz? 

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 
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H027 F11900 

Bu ta ınmak istedi iniz yer ba ka bir ülke mi, ba ka bir bölge ya da 
kent mi? Yoksa aynı kent, bölge veya köyde mi kalmak isterdiniz? 

1 - Ba ka bir ülkeye 

2 - Ba ka bir kent veya köye 

3 - Aynı kent ya da köyde ba ka bir semte 

4 - Aynı ülkede, ama u anda neresi oldu unu söyleyemedi im bir yere 

H028 F12000 

imdi e itim düzeyinizle ilgili daha fazla bilgiler edinmek istiyorum. 
Genel bilgiler veren bir okulu mu bitirdiniz? 

1 – Evet 

2 – Hayır, henüz ö renci

3 – Hayır, okulu (zorunlu e itim süresini) diploma almadan bitirdi 
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H029 F12001 

En yüksek hangi e itim düzeyine ula tınız?

1 - Haupt-(Volks)-schulabschluss, yani Haupt-(Volks) schuleyi bitirdi. 
Örne in Polytechnische Oberschule diplomasını aldı 8 ya da 9 sınıfı
tamamladı

2 - Mittlere Reife, Realschulabschluss yaptı. Örne in Polytechnische 
Oberschule 10 sınıfı tamamladı

3 – Fachhochschulreife yaptı

4 - Abitur yaptı

5 - Ba ka bir okulu bitirdi 

H030 F12002 

En yüksek hangi mesleki e itim düzeyine ula tınız?

Lütfen bitirdi iniz en yüksek mesleki okulun hangisi oldu unu söyleyin. 

1 – Meslek e itimi yapmamı

2 – Halen meslek e itimi yapıyor

3 - Bir çıraklık dönemini tamamlayarak mesleki e itim yaptım

4 - Bir Lehre (çıraklık e itimi) veya aynı düzeydeki bir
Berufsfachschule’yi (meslek bran  okulunu)tamamladım

5 - Mesle imle ilgili bir staj yaptım

6 - Usta veya tekniker- ya da aynı düzeydeki bir Fachabschluss (mesleki 
bir e itim) yaptım.

7 — Fachhochschule’yi (meslek yüksekokulunu) bitirdim 

8 - Doktora yapmadan bir yüksekokulu bitirdim 

9 – Bir yüksekokulu bitirdikten sonra doktora yaptım

10 - Uluslararası düzeydeki mesleki bir e itim yaptım (Lütfen hangisi ve 
nerede oldu unu tam olarak söyleyin) 
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H031 F12200 

Ne zaman mezun oldunuz? Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı (yyyy), Ayı (aa) 

H032 F12401 

Almanya'da yabancý ye da göçmen olarak gelen bir kiþinin Almancayý 
oðrenmesi pek kolay olmayabilir. Ama diðer taraftan da burada uzun 
zamandýr yaþayan bir kiþi de Almancayý,kendisinin veya ailesinin geldiði 
ülkenin dili kadar konuþamýyor da olabilir.Bu durum sizde nasýl? 

Kendi durumunuzu dü ünürseniz: Ne kadar iyi Almanca konu abiliyorsunuz?

1 - Çok iyi

2 - Ýyi 

3 - Yeterli 

4 - Az 

5 - Hiç
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H033 F12402 

...ve yazabiliyorsunuz? 

1 - Çok iyi

2 - Ýyi 

3 - Yeterli 

4 - Az 

5 – Hiç 

H034 F12403 

Almanya'da yabancý ye da göçmen olarak gelen bir kiþinin Almancayý 
oðrenmesi pek kolay olmayabilir. Ama diðer taraftan da burada uzun 
zamandýr yaþayan bir kiþi de Almancayý,kendisinin veya ailesinin geldiði 
ülkenin dili kadar konuþamýyor da olabilir.Bu durum sizde nasýl? 

Kendi durumunuzu dü ünürseniz: Ne kadar iyi Türkçe konu abiliyorsunuz?

1 - Çok iyi

2 - Ýyi 

3 - Yeterli 

4 - Az 

5 - Hiç
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H035 F12404 

...ve yazabiliyorsunuz? 

1 - Çok iyi

2 - Ýyi 

3 - Yeterli 

4 - Az 

5 – Hiç 

H036 F12800 
Burada Almanya’da hangi dili konu uyorsunuz?

1 - Daha çok Almanca 

2 - Daha çok geldi iniz ülkenin dilini

3 - Ya da kısmen Almanca, kısmen geldi iniz ülkenin dilini
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H037 F13300 

Almanya'da temelli olarak mı kalmak istiyorsunuz? 

1 – Evet 

2 – Hayir 

H038 F13400 

Almanya'da ne kadar kalmak niyetindesiniz? 

1 – En fazla bir yıl daha 

2 – Birkaç yıl daha - 

Kaı yıl? ______ yıl
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H039 F13500 

Almanya’da ya amaya ba ladıktan sonra hiç Türkiye’ye gittiniz mi? 

1 – Evet 

2 – Hayir 

H040 F13600 

Son iki yılda orada toplam olarak ne kadar süre bulundunuz? 

1 – Hic 

2 – 3 haftaya kadar 

3 - 1-3 ay arası

8 - 4-6 ay arası

9 - Daha fazla 
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H041 F20301 

Çocuklarınızın bakımında, düzenli olarak gündüzleri hizmet veren (Krippe 
= kre , Kindergarten = anaokulu, Hort) gibi kurumlardan veya okul öncesi 
ve sonrası çocukların bakımıyla ilgili para kar ılı ında hizmet veren 
özel kurulu lardan ya da para kar ılı ında çocuk bakıcısı, babysitter 
gibi ki ilerden veya ba ka bir örgütten yardım alıyor musunuz?

1 – Evet 

2 - Hayır

H042 F20302 

Lütfen bana karttaki, yararlandı ınız bütün seçenekleri söyleyin. 

1 – (Gündüz) Çocuk bakıcısı / Dadı

2 - Kre

3 - Anaokulu ya da ana sınıfı

4 – Okul sonrası bakım (etüt merkezi / Kinderhort) 

5 – Kendimizin organize etti i çocuk bakımı (örne in anne-baba grubu) 

6 – Çocuk bakıcısı (Babysitter) ya da ücret kar ılı ında ba ka çocuk 
bakım hizmeti 

7 – Bunlardan hiçbiri 
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H043 F20303 

(Gündüz) Çocuk bakıcısı / Dadı

1 – Her gün 

2 – Haftanın pazar hariç her günü 

3 – Haftada birkaç kez 

4 – Haftada bir kez 

5 – Ayda birkaç kez 

6 – Ayda bir kez 

7 – Daha seyrek 

H044 F20304 

Kre

1 – Her gün 

2 – Haftanın pazar hariç her günü 

3 – Haftada birkaç kez 

4 – Haftada bir kez 

5 – Ayda birkaç kez 

6 – Ayda bir kez 

7 – Daha seyrek 
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H045 F20305 

Kindergarten (ana okulu ) veya okul öncesi bir okul 

1 – Her gün 

2 – Haftanın pazar hariç her günü 

3 – Haftada birkaç kez 

4 – Haftada bir kez 

5 – Ayda birkaç kez 

6 – Ayda bir kez 

7 – Daha seyrek 

H046 F20306 

Okul sonrası bakımı

1 – Her gün 

2 – Haftanın pazar hariç her günü 

3 – Haftada birkaç kez 

4 – Haftada bir kez 

5 – Ayda birkaç kez 

6 – Ayda bir kez 

7 – Daha seyrek 
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H047 F20307 

Veliler tarafından örgütlenen ba ka özel bir çocuk bakımı olana ı

1 – Her gün 

2 – Haftanın pazar hariç her günü 

3 – Haftada birkaç kez 

4 – Haftada bir kez 

5 – Ayda birkaç kez 

6 – Ayda bir kez 

7 – Daha seyrek 

H048 F20308 

Lütfen karttaki düzenli olarak kullandı ınız tüm seçenekleri söyleyin. 
Çocuk bakımı ile ilgili bu seçenekleri hangi sıklıkta kullanıyorsunuz?
Ba ka kurumsal düzenlemeler

1 – Her gün 

2 – Haftanın pazar hariç her günü 

3 – Haftada birkaç kez 

4 – Haftada bir kez 

5 – Ayda birkaç kez 

6 – Ayda bir kez 

7 – Daha seyrek 
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H049 F20500 

Çocuk bakımı için bütçenizden para ayırıyor musunuz, evetse, bu ayda 
ortalama ne kadar tutuyor? 

[   ] Euro pro [W / M / J] 

0 Euro pro Ayi 

H050 D20121 

imdi size insanın çocuklarla birlikte ya arken yapması gereken bazı
görevleri okuyaca ım. Lütfen bana evinizde bunları normalde kimin 
yaptı ını söyleyin. Durumunuza uygun olan yanıtı karttan seçin. 
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H051 F20121 

Çocukları giydirmek veya do ru giyinip giyinmediklerini kontrol etmek. 

[F20121]

oder / ve 

[F20121o]

H052 F20122 

Çocukları yata a götürmek veya yatıp yatmadıklarını denetlemek. 

[F20121]

oder / ve 

[F20121o]
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H053 F20123

Hastalandıklarında çocuklarla birlikte evde kalmak.

[F20121]

oder / ve 

[F20121o]

H054 F20124 

Çocuklarla oynamak veya bo  zamanlarını da onlarla birlikte geçirmek.

[F20121]

oder / ve 

[F20121o]
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H055 F20125 

Ev ödevlerini yapmada çocuklara yardım etmek. 

[F20121]

oder / ve 

[F20121o]

H056 F20126 

Çocukları okula, Kindergarten’e (anaokuluna), bakıcıya, bo  zamanlarını
de erlendirdikleri kurumlara götürmek ve oralardan almak. 

[F20121]

oder / ve 

[F20121o]
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H057 F20200 

Çocuklarınızın bakımında (e iniz-) partnerinizle aranızda yaptı ınız i
bölümünden ne kadar memnunsunuz? Lütfen bu kartı yardımcı olması için 
alın ve ölçekte memnuniyetinizi en iyi ifade eden de eri bana söyleyin. 

0 - Hiç memnun de ilim

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 - Çok memnunum 

H058 F20401 

Çocuklarınızın bakımına akraba, arkada larınız ve ba ka ki ilerden de bu 
meslekleri olmadı ı halde düzenli olarak katkıda bulunanlar var mı?

1 – Evet 

2 - Hayır
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H059 F20402 

Bu yardımı kimden alıyorsunuz?

Lütfen bana adını ve bu ki inin size olan yakınlık derecesini söyleyin. 

01 - Partner / E

02 - Anne 

03 - Baba 

04 – Partnerin / e in annesi 

05 – Partnerin / e in babası

06 – O ul

07 - Kız

08 – Üvey o ul

09 – Üvey kız

10 – Büyükanne 

11 – Büyükbaba 

12 – Kız torun 

13 – Erkek torun 

14 – Kız karde

15 – Erkek karde

16 – Ba ka akrabalar 

17 – Arkada lar, tanıdıklar, kom ular, i  arkada ları / meslekta lar

18 – Ba ka ki iler

19 – Bir kurulu  / örgüt ya da bir irket

97 – Ba ka ki i yok 

H060 F20403

Adı geçen ki i çocu unuzun yardımına hangi sıklıkta katılıyor?

1 – Her gün 

2 – Haftanın pazar hariç her günü 

3 – Haftada birkaç kez 

4 – Haftada bir kez 

5 – Ayda birkaç kez 

6 – Ayda bir kez 

7 – Daha seyrek 



31

H061 F20600 

u anda evinizde birlikte ya adı ınız çocuklarınızı dü ünün.

Siz ana-babalık veya çocuk bakımı izninizi hangi çocukta kullandınız?

[...]

Hiçbir çocu un yanında

H062 F20700 

Çocu un babası(annesi) hangi çocukta ''Erziehungsurlaub''/''Elternzeit'' 
iznini kullandı?

[...]

Hiçbir çocu un yanında
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H063 F20721 

Bu çocu unuzun do umundan kaç ay veya yıl sonra siz (partneriniz) tekrar 
tam gün çalı maya ba ladınız?

(Ay) (Yıl)

00 - Bir daha hiç çalı madım

97 - Durumuma uymuyor 

H064 F20801 

Siz, son 12 ayda ba kalarına çocuk yardımıyla ilgili olarak düzenli 
yardımlar yaptınız mı?

1 – Evet 

2 - Hayır
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H065 F20802 

Kime yardım ettiniz?
Lütfen bana adını ve bu ki inin size olan yakınlık derecesini söyleyin. 

01 - Partner / E

02 - Anne 

03 - Baba 

04 – Partnerin / e in annesi 

05 – Partnerin / e in babası

06 – O ul

07 - Kız

08 – Üvey o ul

09 – Üvey kız

10 – Büyükanne 

11 – Büyükbaba 

12 – Kız torun 

13 – Erkek torun 

14 – Kız karde

15 – Erkek karde

16 – Ba ka akrabalar 

17 – Arkada lar, tanıdıklar, kom ular, i  arkada ları / meslekta lar

18 – Ba ka ki iler

19 – Bir kurulu  / örgüt ya da bir irket

97 – Ba ka ki i yok 

H066 F20803 

Yardım etti iniz bu ki i o zaman sizinle aynı evde mi ya ıyordu?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H067 F20901 

imdiye kadar sizinle hep aynı evde birlikte ya adı ınız çocuklarınız
hakkında konu tuk. Bundan ba ka öz çocuklarınız da var mı ya da hiç bir 
çocu u evlat edindiniz mi? 

1 – Evet 

2 - Hayır

H068 F20902 

Hiç kendi öz çocu unuz oldu mu ya da hiç bir çocu u evlat edindiniz mi? 

1 – Evet 

2 – Hayır
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H069 F21000 

Önce bana lütfen aynı evde birlikte ya amadı ınız tüm çocuklarınızın
adlarını söyleyin. Bu sıralamayı benim de daha kolay takipedebilmem için 
en büyük çocuktan en küçü üne do ru yapın. Görü menin ba ında adlarını
söyledi iniz, hâlâ aynı evde birlikte ya adı ınız çocuklarınızı bir kez 
daha saymanıza gerek yok. 

  Soyadı Adı

Ba ka ki i yok 

H070 F21111 

u anda çocuklarınızın tümü de ya ıyor mu? 

1 – Evet 

2 – Hayır
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H071 F21112 

Lütfen bana hangi çocu unuzun artık ya amadı ını söyleyin. 

H072 D21200 

imdi size, sizle aynı evde ya amayan çocukların her biri için ayrı ayrı
bir kaç soru yöneltmek isterdim. 
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H073 F21200 

(Çocu un adı) erkek mi / kız mı?

1 – Erkek 

2 – Kız

H074 F21300 

Çocu un adı) öz çocu unuz mu, yoksa evlat mı edindiniz?

1 - Öz 

2 - Evlat edindik 

3 - Koruyucu aileyiz 
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H075 F21400 

imdi size, artık aynı evde birlikte ya amadı ınız çocukların her biri 
için ayrı ayrı bir kaç soru yöneltmek isterdim. 

Bu çocuk (erkek/kız) ne zaman sizin evinizde ya adı? Lütfen bana yılı ve 
ayını söyleyin.

Yılı (JJJJ) ve Ayı (MM) 

H076 F21500 

imdi size, artık aynı evde birlikte ya amadı ınız çocukların her biri 
için ayrı ayrı bazı sorular yöneltmek isterdim. 

Bu çocuk u andaki partnerinizin/e inizin de mi öz çocu u mu?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H077 F21601 

imdi size, artık aynı evde birlikte ya amadı ınız çocukların her biri 
için ayrı ayrı bir kaç soru yöneltmek isterdim. 

Bu çocuk (erkek/kız) ne zaman do du? Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin.

Yılı (yyyy) ve Ayı (aa) 
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H078 F21700 

imdi size, artık aynı evde birlikte ya amadı ınız çocukların her biri 
için ayrı, ayrı bir kaç soru yöneltmek isterdim. 

(Adı) ne zaman öldü? Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H079 F21800 

(Çocu un adı) için paralı ya da para almadan do um izni kullandınız mı,
örne in ''Erziehungsurlaub'' / ''Elternzeit'' v.b. gibi?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H080 F21900 

(Çocu un adı) babası / annesi ona bakmak için paralı ya da para almadan 
örne in ''Erziehungsurlaub'' veya '' Elternzeit'' v.b. gibi do um izni 
kullandılar mı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H081 F22000 

imdi size,artık aynı evde birlikte ya amadı ınız çocukların her biri 
için ayrı ayrı bir kaç soru yöneltmek isterdim. 

Ne zamandan beri (çocu un adı) la aynı evde birlikte ya amıyorsunuz?

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H082 F22100 

imdi size, artık aynı evde birlikte ya amadı ınız çocukların her biri 
için ayrı ayrı bir kaç soru yöneltmek isterdim. 

Sizin evinizden o lunuzun/kızınızın u andaki evine ula abilmeniz için 
ne kadar zamana gereksinmeniz var?

Saat [hh] & Dakika [mm] 

00 - Aynı evde / binada oturuyor 

H083 F22200 

imdi size, artık aynı evde birlikte ya amadı ınız çocuklarınızın her 
biri için ayrı ayrı bir kaç soru yöneltmek isterdim 

(Çocu un adı) ile hangi sıklıkta ilgileniyorsunuz? 

1 – Her gün 

2 – Haftada birkaç kez 

3 – Haftada bir kez 

4 – Ayda birkaç kez 

5 – Ayda bir kez 

6 – Yılda birkaç kez 

7 – Yılda bir kez 

8 – Daha seyrek 

9 - Hiç 
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H084 F22300 

imdi size, artık aynı evde birlikte ya amadı ınız çocuklarınızın her 
biri için ayrı ayrı bir kaç soru yöneltmek isterdim. 

(Çocu un adı) hangi sıklıkta görüyorsunuz?

1 – Her gün 

2 – Haftada birkaç kez 

3 – Haftada bir kez 

4 – Ayda birkaç kez 

5 – Ayda bir kez 

6 – Yılda birkaç kez 

7 – Yılda bir kez 

8 – Daha seyrek 

9 - Hiç 

H085 F22400 

imdi size, artık aynı evde birlikte ya amadı ınız çocuklarınızın her 
biri için ayrı ayrı bir kaç soru yöneltmek isterdim. 

(Çocu un adı) la olan ili kinizden ne kadar memnunsunuz? Lütfen bu kartı
yardımcı olması için alın ve bana ölçekte sizin ili kinize en uygun olan 
de eri söyleyin.

0 - Hiç memnun de ilim

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 - Çok memnunum 
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H086 F22600 

Bundan sonra üvey çocuklarınız hakkında daha fazla bilgiler edinmek 
istiyorum. Yani imdiki e inizin/partnerinizin çocukları olan, fakat 
sizinle aynı evde ya amayan üvey çocuklarınızı kastediyorum 

E inizin/partnerinizin sizinle aynı evde ya amayan çocukları var mı?
Lütfen ölmü  olan çocukları da sayın.

1 – Evet 

2 - Hayır
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H087 F22700 

Bundan sonra üvey çocuklarınız hakkında daha fazla bilgiler edinmek 
istiyorum. Yani imdiki e inizin/partnerinizin çocukları olan, fakat 
sizinle aynı evde ya amayan üvey çocuklarınızı kastediyorum. 

Sizi daha iyi takip edebilmem için lütfen önce çocukların adlarını
tekrar söyleyin.

  Soyadı  Adı

Ba ka ki i yok 

H088 F22801 

Bundan sonra üvey çocuklarınız hakkında daha fazla bilgiler edinmek 
istiyorum. Yani u andaki e inizin/partnerinizin çocukları olan, fakat 
sizinle aynı evde ya amayan üvey çocuklarınızı kastediyorum. 

Bu çocukların hepsi de ya ıyor mu?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H089 F22802 

Lütfen bana artık ya amayan çocukları söyleyin.

  Soyadı  Adı

Ba ka ki i yok 

H090 F22900 

Bundan sonra üvey çocuklarınız hakkında daha fazla bilgiler edinmek 
istiyorum. Yani imdiki e inizin/partnerinizin çocukları olan, fakat 
sizinle aynı evde ya amayan üvey çocuklarınızı kastediyorum. 

(Çocu un adı) erkek mi, yoksa kız mı?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H091 F23000 

Bundan sonra üvey çocuklarınız hakkında daha fazla bilgiler edinmek 
istiyorum. Yani imdiki e inizin/partnerinizin çocukları olan, fakat 
sizinle aynı evde ya amayan üvey çocuklarınızı kastediyorum. 

O lunuz/kızınız ne zaman do du? Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H092 F23100 

Bundan sonra üvey çocuklarınız hakkında daha fazla bilgiler edinmek 
istiyorum. Yani imdiki e inizin/partnerinizin çocukları olan, fakat 
sizinle aynı evde ya amayan çocukları kastediyorum. 

(Çocu un adı) hiç, en azından üç ay sizin evinizde ya adı mı?

1 – Evet 

2 - Hayır
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H093 F23200 

Bundan sonra üvey çocuklarınız hakkında daha fazla bilgiler edinmek 
istiyorum. Yani imdiki e inizin /partnerinizin çocukları olan, fakat 
sizinle aynı evde ya amayan üvey çocuklarınızı kastediyorum. 

O lunuz/kızınız ne zaman sizin evinize ta ındı? Lütfen bana ayı ve 
yılını söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H094 F23300 

Bundan sonra üvey çocuklarınız hakkında daha çok bilgiler edinmek 
istiyorum. Yani imdiki e inizin/partnerinizin çocukları olan, fakat 
sizinle aynı evde ya amayan üvey çocuklarınızı kastediyorum. 

O lunuz/kızınız ne zaman öldü? Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H095 F23400 

Bundan sonra üvey çocuklarınız hakkında daha fazla bilgiler edinmek 
istiyorum. Yani u andaki e inizin/partnerinizin çocukları olan, fakat 
sizinle aynı evde ya amayan üvey çocuklarınızı kastediyorum. 

Hangi ay ve yıldan beri (çocu un adı) la aynı evde birlikte 
ya amıyorsunuz?

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H096 F23500 

Bundan sonra üvey çocuklarınız hakkında daha fazla bilgiler edinmek 
istiyorum. Yani imdiki e inizin/partnerinizin çocukları olan, fakat 
sizinle aynı evde ya amıyan üvey çocuklarınızı kastediyorum. 

Sizin evinizden o lunuzun/kızınızın u andaki evine ula mak için ne 
kadar zamana ihtiyacınız var? 

Saat [hh] & Dakika [mm] 

00 - Aynı evde / binada oturuyor 
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H097 F23600 

Bundan sonra u andaki e inizin/partnerinizin öz fakat sizinle birlikte 
ya amayan üvey çocuklarınız hakkında daha fazla bilgiler edinmek 
istiyorum. Yani imdiki e inizin/partnerinizin çocukları olan, fakat 
sizinle aynı evde ya amayan üvey çocuklarınızı kastediyorum 

(Çocu un adı) hangi sıklıkta görüyorsunuz?

1 – Her gün 

2 – Haftada birkaç kez 

3 – Haftada bir kez 

4 – Ayda birkaç kez 

5 – Ayda bir kez 

6 – Yılda birkaç kez 

7 – Yılda bir kez 

8 – Daha seyrek 

9 - Hiç 

H098 F23700 

Bundan sonra üvey çocuklarınız hakkında daha fazla bilgiler edinmek 
istiyorum. Yani imdiki e inizin/partnerinizin çocukları olan, fakat 
sizinle aynı evde ya amıyan üvey çocuklarınızı kastediyorum. 

(Çocu un adı) la olan ili kinizden ne kadar memnunsunuz? Lütfen bu kartı
yardımcı olması için alın ve ölçekte sizin ili kinize en uygun de eri
söyleyin.

0 - Hiç memnun de ilim

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 - Çok memnunum 
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H099 F23800 

Kaç torununuz var? 

[...] Sayisi 

0 – Hiç 

1 - Bir tane [F23902] 

97 - Durumuma uymuyor 

H100 F23901 

En büyük torununuz ne zaman do du? Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Torununuz ne zaman do du? Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H101 F23902 

Torununuz ne zaman do du? Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H102 F24000 

En küçük torununuz ne zaman do du? Lütfen bana tekrar ayı ve yılını
söyleyin

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H103 F24100 

Torunlarınızla hangi sıklıkta ilgilenip, onlara bakıyorsunuz?

1 – Her gün 

2 – Haftada birkaç kez 

3 – Haftada bir kez 

4 – Ayda birkaç kez 

5 – Ayda bir kez 

6 – Yılda birkaç kez 

7 – Yılda bir kez 

8 – Daha seyrek 

9 - Hiç 

H104 F24201 

Torunlarınızın çocukları var mı?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H105 F24202 

Torunlarınızın kaç çocukları var? 

[...] Sayısı

0 - Hiç yok 

H106 F111421 

Çocukların anne-babalar için çok çe itli anlamları olabilir. 
Çocuklarınız olmasa bile lütfen ili ikteki listedeki ifadelere hangi 
ölçülerde katılıp katılmadı ınızı söyleyin. 

Bugünkü modern dünyamızda insan ancak evinde, ailesi ve çocuklarıyla
huzurlu ve mutlu olabilir. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H107 F111422 

Çocuklar ne zaman çevremde olsalar bundan büyük bir keyif alıp, bunun 
tadını çıkarıyorum.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H108 F111423 

Çocuklar olmadan insan tam anlamıyla mutlu olamaz. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H109 F111424 

nsan anne veya baba olarak çocuklarını yeti tirmeyi ba ardıysa,
ya amından memnuniyet duyabilir. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H110 F111425 

Çocukların anne-babaları için çok çe itli anlamları olabilir. 
Çocuklarınız olmasa bile lütfen ili ikteki listedeki ifadelere hangi 
ölçülerde katılıp katılmadı ınızı söyleyin. 

Çocukları severim, çünkü onlar, insana kendisine gereksinme duyuldu unu
farkettirirler.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H111 F111426 

Çocukların anne-babalar için çok çe itli anlamları olabilir. 
Çocuklarınız olmasa bile lütfen ili ikteki listedeki ifadelere hangi 
ölçülerde katılıp katılmadı ınızı söyleyin. 

Çocuk sahibi olmak insanın toplumuna kar ı zorunlu bir görevidir. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H112 F111427 

Çocukların anne-babalalar için çok çe itli anlamları olabilir. 
Çocuklarınız olmasa bile lütfen ili ikteki listedeki ifadelere hangi 
ölçülerde katılıp katılmadı ınızı söyleyin. 

Bir insanın bir ba kasıyla kurabilece i en yakın ili ki kendi çocu uyla
olan ili kisidir.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H113 F111428 

Çocukların anne-babalar için çok çe itli anlamları olabilir. 
Çocuklarınız olmasa bile lütfen ili ikteki listedeki ifadelere hangi 
ölçülerde katılıp katılmadı ınızı söyleyin. 

Sanırım, insan çocuklar olmadan da mutlu olabilir. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H114 F111429 

Çocukların anne-babalar için çok çe itli anlamları olabilir. 
Çocuklarınız olmasa bile ili ikteki listedeki ifadelere hangi ölçülerde 
katılıp katılmadı ınızı söyleyin. 

 piyasası kötü oldu unda çocuk sahibi olmak buna iyi bir seçenektir. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H115 F111451 

Lütfen a a ıdaki ifadelere ne kadar katılıp katılmadı ınızı söyleyin. 

Bir çocu un çok küçük ya lardan itibaren ara sıra ailenin ba ka üyeleri 
ya da arkada lar tarafından bakılıp gözetilmesi onun geli imi açısından
yararlıdır.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H116 F111452 

Lütfen a a ıdaki ifadelere ne kadar katılıp katılmadı ınızı söyleyin. 

Haftanın büyük bir kısmını yatılı okullarda, yatakhanelerde geçiren 
çocuklar ya amlarının daha sonraki dönemlerinde büyük bir olasılılıkla
sorunlarla kar ı kar ıya kalacaklardır.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H117 F111453 

Lütfen a a ıdaki ifadelere ne kadar katılıp katılmadı ınızı söyleyin. 

Bir çocuk için en iyi bakım ona kendi anne-babasının verdi i bakımdır.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 - Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H118 F30100 

imdi size bir kaç soru da u andaki partneriniz hakkında yöneltmek 
istiyorum.

Ne zamandan beri birlikte ya ıyorsunuz? Lütfen bana ayını ve yılını
söyleyin

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H119 F30201 

u andaki partnerinizle yasal olarak evli misiniz, yani evlenme 
dairesine kayıtlı mısınız?

1 – Evet 

2 - Hayır

H120 F30202 

Ne zaman evlendiniz, yani bu evlili inizi evlendirme dairesine 
kaydettirdiniz mi?Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H121 F30301 

E iniz/partneriniz Almanya'da mı do du?

1 - Evet 

2 – Hayır

H122 F30302 

imdi size bir kaç soru da u andaki partneriniz hakkında yöneltmek 
istiyorum.

E iniz/partneriniz hangi ülkede do du?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H123 F30303 

E iniz/partneriniz ne zamandan beri Almanya'da sürekli ya ıyor?

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H124 F30311 

E inizin/partnerinizin anadili hangi dildir? 

10 - Almanca 

20 – 2003 yılına kadarki bir AB ülkesi dili: talyanca, spanyolca vs. 

30 - 2004’te üye olan bir AB ülkesi dili: Lehçe (Polonya’da konu ulan
dil), Çekçe vs. 

40 - Rusça 

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi dili (Romence vs.) 

60 – Türkçe, Kürtçe 

90 - Di er
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H125 F30315 

imdi size bir kaç soru da u andaki partneriniz hakkında yöneltmek 
istiyorum.

Bu listeye bakıp (e inizin-)partnerinizin kendisini bu gruplardan 
hangisine ait saydı ını söyler misiniz? 

10 – Alman 

20 - 2003 yılına kadar olan Avrupa ülkelerine dahil olan ülkelerin 
birinden

30 - 2004 yılında Avrupa Birli ine yeni katılan ülkelerin 
birinden,örne in Polonya v.b. gibi 

40 - Rusya veya eski Sovyetler Birli ine dahil olup da imdi ba ımsız
olan bir ülkeden 

50 - Bir ba ka Avrupa ülkesinden 

60 - Türkiye'den 

90 - Bir ba ka ülkeden, lütfen hangi ülkeden 

H126 F30316 

imdi size bir kaç soru da u andaki partneriniz hakkında yöneltmek 
istiyorum.

E iniz/partneriniz u anda hangi ülkenin yurtta ıdır?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H127 F30317 

imdi size bir kaç soru da u andaki partneriniz hakkında yöneltmek 
istiyorum.

E iniz/partneriniz do du undan beri mi bu ülkenin yurtta ıdır?

1 - Evet 

2 – Hayır

H128 F30318 

E iniz/partneriniz hangi yıl Alman yurtta ı oldu?

[JJJJ] Yılı
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H129 F30400 

imdi size bir kaç soru da u andaki partneriniz hakkında yöneltmek 
isterdim.

E iniz/partnerinizin ula tı ı en yüksek e itim düzeyi hangisidir?

1 - Henüz ö renci, halen e itimine devam ediyor 

2 - Diploma almadan okulu terketti 

3 - Haupt-(Volks)-Schulabschluss, yani Haupt-(Volks)schule'yi bitirdi. 
Örne in Polytechnische Oberschule Abschluss, 8. ve 9. sınıfları
tamamlayarak diploma aldı

4 - Mittlere Reife, Realschulabschluss yaptı

5 - Fachhochschulreife yaptı

6 - Abitur yaptı

7 - Ba ka bir okulu bitirdi 

H130 F30411 

imdi size bir kaç soru da u andaki partneriniz hakkında yöneltmek 
istiyorum.

E iniz/partneriniz hangi mesleki e itimi tamamladı? Lütfen 
e inizin/partnerinizin ula tı ı en yüksek mesleki e itim düzeyini 
söyleyin.

1 – Meslek e itimi yapmamı

2 – Halen meslek e itimi yapıyor

3 - Bir çıraklık dönemini tamamlayarak mesleki e itim yaptım

4 - Bir Lehre (çıraklık e itimi) veya aynı düzeydeki bir
Berufsfachschule’yi (meslek bran  okulunu)tamamladım

5 - Mesle imle ilgili bir staj yaptım

6 - Usta veya tekniker- ya da aynı düzeydeki bir Fachabschluss (mesleki 
bir e itim) yaptım.

7 — Fachhochschule’yi (meslek yüksekokulunu) bitirdim 

8 - Doktora yapmadan bir yüksekokulu bitirdim 

9 – Bir yüksekokulu bitirdikten sonra doktora yaptım

10 - Uluslararası düzeydeki mesleki bir e itim yaptım (Lütfen hangisi ve 
nerede oldu unu tam olarak söyleyin) 
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H131 F30421 

Lütfen bana ili ikteki listeden e inizin/partnerinizin u anda yaptı ı
mesle i, yani en son yaptı ı i i söyleyin. 

A – Kendine ait topraklarda ya da bir kooperatifte çalı an erkek / kadın
çiftçi

B – Serbest meslek sahibi erkek / kadın akademisyen (erkek / kadın
doktor, erkek / kadın avukat, erkek / kadın vergi danı manı vb.) 

C – Ticaret, esnaflık, zanaat, sanayi, hizmet sektörü alanında serbest 
meslek sahibi ya da PGH (zanaat üretim kooperatifleri)-üyesi 

D - Erkek / kadın memur, erkek / kadın hâkim, erkek / kadın profesyonel 
asker

E – Sözle meli erkek / kadın eleman 

F – Erkek / kadın i çi

G – Meslek e itimi yapıyor

H – Bir i letmenin sahibine, çalı tırıcısına i inde yardım eden (erkek / 
kadın) aile üyesi 

H132 F30600 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.Ara tırmamız sadece farklı cinsler arasındaki ili kileri de il,
aynı zamanda e cinsel ili kileri de kapsıyor.E er sizin e cinsel bir 
ili kiniz varsa lütfen soru 150 de dahil olmak üzere takip eden tüm 
soruları yanıtlayın.

1 – Evet 

2 - Hayır
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H133 F30700 

Bu ili ki ne zamandan beri devam ediyor?Lütfen bana ayı ve yılını
söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H134 F30801 

Siz istemedi iniz için mi, yoksa ko ulların elveri sizli i nedeni ile mi 
ayrı ya ıyorsunuz? Lütfen yanıtınızı karttan seçin. 

1 - Ayrı ya amak istedi im için. 

2 - Hem ben, hem de e im/partnerim ayrı ya amak istedi imiz için. 

3 - E im/partnerim ayrı ya amak istedi i için. 

4 - Ko ullar bizi ayrı ya amaya zorladı ı için. 
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H135 F30802 

Neden ayrı ya amak istiyorsunuz? Lütfen bana en önemli nedeni söyleyin. 

1 - Parasal nedenlerden ötürü. 

2 - Ba ımsızlı ımı korumak istedi im için. 

3 - Çocuklar yüzünden. 

4 - Biriyle ya amaya henüz hazır olmadı ımdan.

5 - Ba ka nedenlerle. 

H136 F30803 

Neden e iniz/partneriniz ayrı ya amak istiyor? Lütfen bana en önemli 
nedenini söyleyin. 

1 - Parasal nedenlerle. 

2 - Ba ımsızlı ını korumak için. 

3 - Çocuklar yüzünden. 

4 - Kendisini henüz bir biriyle ya amaya hazırlıklı hissetmedi i için. 

5 - Ba ka nedenler. 
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H137 F30804 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

Bu engeller hangileri? Lütfen bana en önemlisini söyleyin. 

1 - Mesleki engeller. 

2 - Parasal engeller. 

3 - Ev ko ullarıyla ilgili engeller. 

4 - Yasal engeller. 

5 - Partnerimin ba ka bir ailesi var. 

6 - Ba ka nedenler. 

H138 F30900 

Lütfen bana partnerinizin erkek mi, yoksa kadın mı oldu unu söyleyin. 

1 – Erkek 

2 – Kadın
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H139 F31001 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın,özel ili kinizin
oldu u biri var mı? Bu ki i sizin birlikte ya amadı ınız e iniz de 
olabilir.

Partnerinizle hiç yasal olarak evlili iniz oldu mu, yani evlili iniz
resmi kurumlara kayıtlı mıydı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H140 F31002 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın,özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

Ne zaman evlendiniz? Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H141 F31003 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

Hâlâ bu ki iyle evli misiniz? 

1 – Evet

2 – Hayır

H142 F31004 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

Ne zaman bo andınız? Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H143 F31100 

u anda kendiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

E iniz/partneriniz ne zaman do du?Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H144 F31201 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

E iniz/partneriniz Almanya'da mı do du?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H145 F31202 

E iniz/partneriniz hangi ülkede do du?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er

H146 F31203 

u anda kendiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

E iniz/partneriniz ne zamandan beri Almanya'da ya ıyor?

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H147 F31204 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

E inizin/partnerinizin anadili hangi dildir? 

10 - Almanca 

20 – 2003 yılına kadarki bir AB ülkesi dili: talyanca, spanyolca vs. 

30 - 2004’te üye olan bir AB ülkesi dili: Lehçe (Polonya’da konu ulan
dil), Çekçe vs. 

40 - Rusça 

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi dili (Romence vs.) 

60 – Türkçe, Kürtçe 

90 - Di er

H148 F31205 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

Bu listeye bakıp e inizin kendisini sıralanan gruplardan hangisine ait 
saydı ını söyler misiniz? 

10 – Alman. 

20 - 2003 yılına kadar Avrupa Birli ine dahil olan ülkelerin birinden. 

30 - 2004 yılında Avrupa Birli ine yeni katılan ülkelerin birinden, 
örne in Polonya v.b. gibi. 

40 - Rusya veya eski Sovyetler Birline dahil olup da imdi ba ımsız olan 
bir ülkeden. 

50 - Ba ka bir Avrupa ülkesinden. 

60 - Türkiye'den. 

90 - Ba ka bir ülkeden, lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın:
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H149 F31206 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

E iniz/partneriniz u anda hangi ülkenin yurtta ıdır?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er

H150 F31207 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

E iniz/partneriniz do du undan beri mi bu ülkenin yurtta ıdır?

1 - Evet 

2 – Hayır
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H151 F31208 

E iniz/partneriniz hangi yıl Alman yurtta ı oldu? 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H152 F31300 

u anda kendiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

E iniz/partnerinizin en yüksek hangi e itim düzeyine ula tı?

1 - Henüz ö renci, halen e itimine devam ediyor. 

2 - Diploma almadan okulu terketti. 

3 - Haupt-(Volks)-Schulabschluss, yani Haupt-(Volks)schule'yi bitirdi. 
Örne in Polytechnische Oberschule Abschluss, 8. ve 9. sınıfları
tamamlayarak diploma aldı.

4 - Mittlere Reife, Realschulabschluss yaptı.

5 - Fachhochschulreife yaptı.

6 - Abitur yaptı.

7 - Ba ka bir okulu bitirdi. 
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H153 F31311 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

E iniz/partneriniz hangi mesleki e itimi tamamladı? Lütfen 
e inizin/partnerinizin ula tı ı en yüksek mesleki e itim düzeyini 
söyleyin.

1 – Meslek e itimi yapmamı

2 – Halen meslek e itimi yapıyor

3 - Bir çıraklık dönemini tamamlayarak mesleki e itim yaptım

4 - Bir Lehre (çıraklık e itimi) veya aynı düzeydeki bir
Berufsfachschule’yi (meslek bran  okulunu)tamamladım

5 - Mesle imle ilgili bir staj yaptım

6 - Usta veya tekniker- ya da aynı düzeydeki bir Fachabschluss (mesleki 
bir e itim) yaptım

7 — Fachhochschule’yi (meslek yüksekokulunu) bitirdim 

8 - Doktora yapmadan bir yüksekokulu bitirdim 

9 – Bir yüksekokulu bitirdikten sonra doktora yaptım

10 - Uluslararası düzeydeki mesleki bir e itim yaptım (Lütfen hangisi ve 
nerede oldu unu tam olarak söyleyin) 

H154 F31312 

Lütfen bana ili ikteki listeden e inizin/partnerinizin u anda yaptı ı
mesle i, yani en son yaptı ı i i söyleyin. 

01 – Kendine ait topraklarda ya da bir kooperatifte çalı an erkek / 
kadın çiftçi 

02 – Serbest meslek sahibi erkek / kadın akademisyen (erkek / kadın
doktor, erkek / kadın avukat, erkek / kadın vergi danı manı vb.) 

03 – Ticaret, esnaflık, zanaat, sanayi, hizmet sektörü alanında serbest 
meslek sahibi ya da PGH (zanaat üretim kooperatifleri)-üyesi 

04 - Erkek / kadın memur, erkek / kadın hâkim, erkek / kadın profesyonel 
asker

05 – Sözle meli erkek / kadın eleman 

06 – Erkek / kadın i çi

07 – Meslek e itimi yapıyor

08 – Bir i letmenin sahibine, çalı tırıcısına i inde yardım eden (erkek 
/ kadın) aile üyesi 
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H155 F31500 

u anda kendiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

Karttaki hangi kavram e inizin/partnerinizin u anda yaptı ı i i en iyi 
biçimde tanımlamaktadır?

1 - Bir ba kasına ya da ba ka kurulu a ait veya kendi adına bir i
yerinde çalı ıyor.

2 - Tarımda ya da aileye ait bir i  yerinde yardım ediyor. 

3 - siz.

4 - Orta dereceli bir okulda veya üniversitede ya da ba ka bir e itim
kurumunda ö renci,ö renimde.

5 – Emekli. 

6 - Do um sonrası ''Mutterschutz'' veya ''Elternzeit'' izninde. 

7 - Uzun süreden beri ya da sürekli hasta veya sakat. 

8 - Ev kadını/Ev erke i.

9 - Askerlik hizmetini yapıyor.

10 – Ba ka.

H156 F31600 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı? E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

Sizin evinizden, (adı) evine ula abilmek için ne kadar süreye gereksinme 
var?

Saat [hh] & Dakika [mm] 

00 - Aynı evde / binada oturuyor 
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H157 F31700 

Birbirinizle hangi sıklıkta görü üyorsunuz?

1 – Her gün 

2 – Haftada birkaç kez 

3 – Haftada bir kez 

4 – Ayda birkaç kez 

5 – Ayda bir kez 

6 – Yılda birkaç kez 

7 – Yılda bir kez 

8 – Daha seyrek 

9 - Hiç 

H158 F31900 

u anda kendisiyle birlikte ya amadı ınız ama yakın, özel ili kinizin
oldu u biri var mı?E er birlikte ya amıyorsanız bu ki i sizin e iniz de 
olabilir.

Önümüzdeki üç yıl içinde partnerinizle aynı eve ta ınmayı dü ünüyor
musunuz?

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 
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H159 F32101 

Önümüzdeki üç yıl içinde, partnerinizle aynı eve ta ınmakla ilgili 
kararınız a a ıdaki etkenlere ne derecede ba ımlıdır? Yanıtınızı lütfen 
bu karttan seçin. 

Sizin parasal durumunuza: 

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 

H160 F32102 

Önümüzdeki üç yıl içinde, partnerinizle aynı eve ta ınmakla ilgili 
kararınız a a ıdaki etkenlere hangi ölçülerde ba ımlıdır? Yanıtınızı
lütfen bu karttan seçin.

inize:

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 
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H161 F32103 

Önümüzdeki üç yıl içinde, partnerinizle aynı eve ta ınmakla ilgili 
kararınız a a ıdaki etkenlere ne derecede ba ımlıdır? Yanıtınızı lütfen 
bu karttan seçin. 

Ev ko ullarınıza:

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 

H162 F32104 

Önümüzdeki üç yıl içinde,partnerinizle aynı eve ta ınmakla ilgili 
kararınız a a ıdaki etkenlere ne derecede ba ımlıdır? Yanıtınızı lütfen 
bu karttan seçin. 

Sa lı ınıza:

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 
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H163 F32200 

Partneriniz aynı eve ta ınmanızın gerekli oldu u kanısında mı?

1 – Evet 

2 – Hayır

3 - Emin de il

H164 F32301 

Partnerinizle aynı eve ta ınmakla ilgili kararın sadece size ve 
partnerinize ait oldu unu dü ünseniz bile ba kalarının da sizin ne 
yapmanız gerekti i konusunda görü leri olabilir. imdi size, önümüzdeki 
üç yıl içinde bir partnerle aynı eve ta ınmanızın gerekip gerekmedi i
ile ilgili ba kalarının görü lerini içeren bazı ifadeler okuyaca ım.
Lütfen bana bu ifadelere ne kadar katıldı ınızı, yanıtınızı bu karttan 
seçerek verin. 

Arkada larınızın büyük ço unlu u sizin bir partnerle aynı eve ta ınmanız
gerekti i kanısındalar.

1 - = Tamamen uyuyor 

2 – 

3 – 

4 - 

5 - = Hiç uymuyor 
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H165 F32302 

Anne-babanız sizin bir partnerle aynı eve ta ınmanız gerekti i
kanısındalar (anketör gerekti inde bu soruyu üvey anne-babalar ve 
koruyucu anne-babalar için de sorabilir). 

1 - = Tamamen uyuyor 

2 – 

3 – 

4 - 

5 - = Hiç uymuyor 

H166 F32303 

Partnerinizle aynı eve ta ınmakla ilgili kararın sadece size ve 
partnerinize ait oldu unu dü ünseniz bile ba kalarının da sizin ne 
yapmanız gerekti i konusunda dü ünceleri olabiir. imdi size, önümüzdeki 
üç yıl içinde bir partnerle aynı eve ta ınmanızın gerekip gerekmedi i
ile ilgili ba kalarının görü lerini içeren bazı ifadeler okuyaca ım.
Lütfen bana bu ifadelere ne kadar katıldı ınızı yanıtınızı bu karttan 
seçerek verin. 

Çocuklarınız sizin bir partnerle aynı eve ta ınmanız gerekti i
kanısındalar.

1 - = Tamamen uyuyor 

2 – 

3 – 

4 - 

5 - = Hiç uymuyor 
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H167 F32304 

Partnerinizle aynı ev ta ınmakla ilgili kararın sadece size ve 
partnerinize ait oldu unu dü ünseniz bile ba kalarının da sizin ne 
yapmanız gerekti i konusunda görü leri olabilir. imdi size, önümüzdeki 
3 yıl içinde bir partnerle aynı eve ta ınmanızın gerekip gerekmedi i ile 
ba kalarının görü lerini içeren bazı ifadeler okuyaca ım. Lütfen bana bu 
ifadelere ne kadar katıldı ınızı yanıtınızı bu karttan seçerek verin. 

Akrabalarınızın ço unlu u sizin bir partnerle aynı eve ta ınmanız
gerekti i kanısındalar.

1 - = Tamamen uyuyor 

2 – 

3 – 

4 - 

5 - = Hiç uymuyor 

H168 F32400 

Önümüzdeki üç yıl içinde evlenmeyi dü ünüyor musunuz? 

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - kesinlikle evet 
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H169 F40101 

imdi size, evinizde hangi görevlerin kimler tarafından yapıldı ı ile 
ilgili bir kaç soru yöneltmek istiyorum. Lütfen bana sıralayaca ım
görevleri sizin evinizde kimin yaptı ını söyleyin. Yanıtınızı karttan 
seçin.

Günlük yemeklerin hazırlanması

[Liste 40101s] 

oder / ve 

[Liste 40101p] 

oder / ve 

[Liste 40101m] 

H170 F40102 

imdi size, evinizde hangi görevlerin kimler tarafından yapıldı ı ile 
bir kaç soru yöneltmek istiyorum. Lütfen bana a a ıdaki görevleri sizin 
evinizde kimin yaptı ını söyleyin. Yanıtınızı karttan seçin. 

Bula ıkların yıkanması

[Liste 40101s] 

oder / ve 

[Liste 40101p] 

oder / ve 

[Liste 40101m] 
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H171 F40103 

imdi size, evinizde hangi görevlerin kimler tarafından yapıldı ı ile 
ilgili bir kaç soru yöneltmek istiyorum. Lütfen bana a a ıdaki görevleri 
sizin evinizde kimin yaptı ını söyleyin. Yanıtınızı karttan seçin. 

Yiyeceklerin alı  veri i

[Liste 40101s] 

oder / ve 

[Liste 40101p] 

oder / ve 

[Liste 40101m] 

H172 F40104 

Elektrik süpürgesiyle temizlik yapılması

[Liste 40101s] 

oder / ve 

[Liste 40101p] 

oder / ve 

[Liste 40101m] 
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H173 F40105 

imdi size, evinizde hangi görevlerin kimler tarafından yapıldı ı ile 
ilgili bir kaç soru yöneltmek istiyorum. Lütfen bana a a ıdaki görevleri 
sizin evinizde kimin yaptı ını söyleyin. Yanıtınızı karttan seçin. 

Evde küçük tamiratlar yapılması

[Liste 40101s] 

oder / ve 

[Liste 40101p] 

oder / ve 

[Liste 40101m] 

H174 F40106 

imdi size, evinizde hangi görevlerin kimler tarafından yapıldı ı ile 
ilgili bir kaç soru yöneltmek istiyorum. Lütfen bana a a ıdaki görevleri 
sizin evinizde kimin yaptı ını söyleyin. Yanıtınızı karttan seçin. 

Parasal konularla ilgilenip, faturaların ödenmesi 

[Liste 40101s] 

oder / ve 

[Liste 40101p] 

oder / ve 

[Liste 40101m] 
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H175 F40107 

Birlikte yapılacak toplumsal faaliyetlerin organize edilmesi 

[Liste 40101s] 

oder / ve 

[Liste 40101p] 

oder / ve 

[Liste 40101m] 

H176 F40200 

Ev i lerinin yapılması konusunda partneriniz ve sizin aranızdaki i
bölümünden ne kadar ho nutsunuz? Yardımcı olması için lütfen bu kartı
alın ve ölçekteki size uygun olan de eri bana söyleyin. 

0 - Hiç memnun de ilim

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 - Çok memnunum 



90

H177 F40300 

Ev i lerinizin yürütülmesinde düzenli olarak kim size destek veriyor? 
Lütfen bana adını ve bu ki inin size olan yakınlık derecesini söyleyin. 

01 - Partner / E

02 - Anne 

03 - Baba 

04 – Partnerin / e in annesi 

05 – Partnerin / e in babası

06 – O ul

07 - Kız

08 – Üvey o ul

09 – Üvey kız

10 – Büyükanne 

11 – Büyükbaba 

12 – Kız torun 

13 – Erkek torun 

14 – Kız karde

15 – Erkek karde

16 – Ba ka akrabalar 

17 – Arkada lar, tanıdıklar, kom ular, i  arkada ları / meslekta lar

18 – Ba ka ki iler

19 – Bir kurulu  / örgüt ya da bir irket

 – Hic Kimse 

 – Ba ka ki i yok 

H178 F40400 

Ev i lerinizin yapılmasında para kar ılı ında yardım aldı ınız biri var 
mı?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H179 F40501 

imdiye kadar bir evde yapılması gereken çe itli i ler konusunda 
görü tük. imdi biraz da evinizde kararların kimin tarafından
alındı ıyla ilgili bir kaç soru yöneltmek istiyorum. A a ıdaki
durumlara, olaylara sizin evinizde kim karar verir? Bana sizin evinizde 
bu kararları hangi aile üyesinin aldı ını söyleyebilir misiniz? 

Ev için gündelik, normal alı -veri lerde

1 - Her zaman ben 

2 - Normalde ben 

3 - Partnerim ve ben e it sıklıkta

4 - Normalde partnerim veya e im

5 - Her zaman partnerim veya e im

6 - Her zaman veya normalde ev halkından bir ba ka ki i

7 – Her zaman ya da normalde aynı evde bizimle ya amayan ba ka bir ki i

H180 F40502 

imdiye kadar bir evde yapılması gereken çe itli i ler konusunda görü tük.
imdi biraz da evinizde kararların kimin tarafından alındı ıyla ilgili bir kaç 

soru yöneltmek istiyorum. A a ıdaki durumlara, olaylara sizin evinizde kim 
karar verir? Bana sizin evinizde bu kararları hangi aile üyesinin aldı ını
söyleyebilir misiniz? 

Ara sıra büyük e yaların satın alınması.

1 - Her zaman ben 

2 - Normalde ben 

3 - Partnerim ve ben e it sıklıkta

4 - Normalde partnerim veya e im

5 - Her zaman partnerim veya e im

6 - Her zaman veya normalde ev halkından bir ba ka ki i

7 – Her zaman ya da normalde aynı evde bizimle ya amayan ba ka bir ki i
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H181 F40503 

imdiye kadar bir evde yapılması gereken çe itli i ler konusunda 
görü tük. imdi biraz da evinizde kararların kimin tarafından
alındı ıyla ilgili bir kaç soru yöneltmek istiyorum. A a ıdaki
durumlara, olaylara sizin evinizde kim karar verir? Bana sizin evinizde 
bu kararları hangi aile üyesinin aldı ını söyleyebilir misiniz? 

Kendi i  çevrenizle ilgili 

1 - Her zaman ben 

2 - Normalde ben 

3 - Partnerim ve ben e it sıklıkta

4 - Normalde partnerim veya e im

5 - Her zaman partnerim veya e im

6 - Her zaman veya normalde ev halkından bir ba ka ki i

7 – Her zaman ya da normalde aynı evde bizimle ya amayan ba ka bir ki i

H182 F40504 

imdiye kadar bir evde yapılması gereken çe itli i ler konusunda 
görü tük. imdi biraz da evinizde kararların kimin tarafından
alındı ıyla ilgili bir kaç soru yöneltmek istiyorum. A a ıdaki
durumlara, olaylara sizin evinizde kim karar verir? Bana sizin evinizde 
bu kararları hangi aile üyesinin aldı ını söyleyebilir misiniz? 

E inizin i  çevresiyle ilgili 

1 - Her zaman ben 

2 - Normalde ben 

3 - Partnerim ve ben e it sıklıkta

4 - Normalde partnerim veya e im

5 - Her zaman partnerim veya e im

6 - Her zaman veya normalde ev halkından bir ba ka ki i

7 – Her zaman ya da normalde aynı evde bizimle ya amayan ba ka bir ki i
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H183 F40505 

imdiye kadar bir evde yapılması gereken çe itli i ler konusunda 
görü tük. imdi biraz da evinizde kararların kimin tarafından
alındı ıyla ilgili bir kaç soru yöneltmek istiyorum. A a ıdaki
durumlara, olaylara sizin evinizde kim karar verir? Bana sizin evinizde 
bu kararları hangi aile üyesinin aldı ını söyleyebilir misiniz? 

E itimle ilgili sorularda 

1 - Her zaman ben 

2 - Normalde ben 

3 - Partnerim ve ben e it sıklıkta

4 - Normalde partnerim veya e im

5 - Her zaman partnerim veya e im

6 - Her zaman veya normalde ev halkından bir ba ka ki i

7 – Her zaman ya da normalde aynı evde bizimle ya amayan ba ka bir ki i

H184 F40506 

Dostluklara ve bo  zamanların de erlendirilme biçimine. 

1 - Her zaman ben 

2 - Normalde ben 

3 - Partnerim ve ben e it sıklıkta

4 - Normalde partnerim veya e im

5 - Her zaman partnerim veya e im

6 - Her zaman veya normalde ev halkından bir ba ka ki i

7 – Her zaman ya da normalde aynı evde bizimle ya amayan ba ka bir ki i
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H185 F40600 

Siz ve (e iniz-) partneriniz, evin gelirinin ne ekilde harcanaca ı
konusundaki düzenlemeleri nasıl yapıyorsunuz?

1 - Paranın tümünü ben idare ediyorum ve ( e ime-) partnerime bu paradan 
payına dü en miktarı veriyorum. 

2 - Paranın tümünü (e im-) partnerim idare ediyor ve bana bu paradan 
payıma dü en miktarı veriyor. 

3 - Paranın tümünü ortaya koyuyoruz ve ihtiyacı olan oradan alıyor.

4 - Paranın tümünü ortaya koyuyoruz ve herkes kendine ait miktarı, kendi 
için kullanıyor.

5 - Herkes kendi parasını kendi idare ediyor. 

6 – Ba ka

H186 F40700 

(E inizle-) partnerinizle olan ili kinizden ne kadar memnunsunuz? Lütfen 
bu kartı kullanın ve bana ili kinizden duydu unuz memnuniyeti, ölçekteki 
size en uygun de erle belirtin. 

0 - Hiç memnun de ilim

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 - Çok memnunum 
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H187 F40801 

Size imdi e lerin birbirleriyle tartı abilecekleri eylerden olu an bir 
liste okuyaca ım. Son 12 ayda siz, (e inizle-) partnerinizle ev i leri
yüzünden hangi sıklıkta tartı tınız? Yanıtınızı lütfen bu karttan seçin. 

Ev i leri yüzünden 

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 – Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık

H188 F40802 

Size imdi e lerin birbirleriyle tartı abilecekleri eylerden olu an bir 
liste okuyaca ım. Son 12 ayda siz ,(e iniz-) partnerinizle para yüzünden 
hangi sıklıkta tartı tınız? Yanıtınızı lütfen bu karttan seçin. 

Para yüzünden 

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 – Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık
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H189 F40803 

Size imdi e lerin birbirleriyle tartı abilecekleri eylerden olu an bir 
liste okuyaca ım. Son 12 ayda siz, partneriniz(-e inizle-) bo
zamanların de erlendirilmesi konusundaki fikir ayrılıkları yüzünden 
hangi sıklıkta tartı tınız? Yanıtınızı lütfen bu karttan seçin. 

Bo  zamanların nasıl de erlendirilece i ile ilgili düzenlemeler yüzünden 

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 – Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık

H190 F40804 

Size imdi e lerin birbirleriyle tartı abilecekleri eylerden olu an bir 
liste okuyaca ım. Son 12 ayda siz, partneriniz(-e iniz-)le cinsel 
uyu mazlıkla ilgili konularda hangi sıklıkta tartı tınız? Yanıtınızı
lütfen bu karttan seçin. 

Cinsellik yüzünden 

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 – Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık
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H191 F40805 

Size imdi e lerin birbirleriyle tartı abilecekleri eylerden olu an bir 
liste okuyaca ım. Son 12 ayda siz, partneriniz(-e iniz-)le arkada larla
ili kiler konusundaki uyu mazlıklar yüzünden hangi sıklıkta tartı tınız?

Yanıtınızı lütfen bu karttan seçin. 

Arkada larla ili kiler yüzünden 

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 – Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık

H192 F40806 

Size imdi e lerin birbirleriyle tartı abilecekleri eylerden olu an bir 
liste okuyaca ım. Son 12 ayda siz, anne-baba ya da kayınvalide-
kayınpederle olan uyu mazlıklar yüzünden partneriniz (-e iniz-) le hangi 
sıklıkta tartı tınız? Yanıtınızı lütfen bu karttan seçin. 

Anne-baba ve kayınvalide ve kayınpederle ili kiler yüzünden. 

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 – Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık
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H193 F40807 

Size imdi e lerin birbirleriyle tartı abilecekleri eylerden olu an bir 
liste okuyaca ım. Son 12 ayda siz ,partneriniz (-e iniz-)le çocukların
nasıl yeti tirilmeleri gerekti i konusundaki uyu mazlıklar yüzünden 
hangi sıklıkta tartı tınız? Yanıtınızı lütfen bu karttan seçin. 

E itimle ilgili sorular yüzünden. 

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 – Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık

H194 F40808 

Size imdi e lerin birbirleriyle tartı abilecekleri eylerden olu an bir 
liste okuyaca ım. Son 12 ayda siz, partneriniz (-e iniz-)le çocuk sahibi 
olma konusundaki uyu mazlıklar yüzünden hangi sıklıkta tartı tınız?
Yanıtınızı lütfen karttan seçin. 

nsanın çocuk sahibi olup olmaması gerekti i konusunda 

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 – Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık



99

H195 F40809 

Size imdi e lerin birbirleriyle tartı abilecekleri eylerden olu an bir 
liste okuyaca ım. Son 12 ayda siz, partneriniz (-e ininiz-)le alkol 
tüketimi yüzünden hangi sıklıkta tartı tınız? Yanıtınızı lütfen bu 
karttan seçin. 

çki tüketimi yüzünden 

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 – Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık

H196 F40901 

Ciddi fikir ayrılıklarına e ler çok farklı tepkiler verirler. Siz 
partneriniz (-e iniz-)le ciddi fikir ayrılıklarına dü tü ünüzde hangi 
sıklıkta...

Fikirlerinizi kendinize saklarsınız?

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 – Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık
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H197 F40902 

Ciddi fikir ayrılıklarına e ler çok farklı tepki verirler. Siz 
partneriniz (-e iniz-)le ciddi fikir ayrılıklarına dü tü ünüzde hangi 
sıklıkta...

Fikir ayrılıkları konusunu sakin bir ekilde tartı ırsınız?

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 – Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık

H198 F40903 

Ciddi fikir ayrılıklarına e ler çok farklı tepkiler verirler. Siz 
partneriniz (-e iniz-)le ciddi fikir ayrılıklarına dü tü ünüzde hangi 
sıklıkta...

Öfkeli ve yüksek sesli tartı ırsınız?

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 - Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık
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H199 F40904 

Ciddi fikir ayrılıklarına e ler çok farklı tepkiler verirler. Siz 
partneriniz(-e iniz-)le ciddi fikir ayrılıklarına dü tü ünüzde hangi 
sıklıkta...

iddetle sona erdirirsiniz? 

1 – Hiç 

2 – Seyrek 

3 – Bazen 

4 – Sık

5 - Çok sık

H200 F41000 

Zaman zaman, partneri(-e i-) ile iyi anla abilen ki iler bile ili kinin
iyi yürüyüp yürümedi i sorusunu kendilerine sorarlar. Siz son 12 ayda 
hiç ili kinizi sona erdirme konusunu dü ündünüz mü? 

u andaki partneriniz (e iniz-) dı ında daha önceleri hiç, biriyle 
birlikte ya adınız mı veya evli oldunuz mu? Daha önceden de belirtti im
gibi ara tırmamız sadece farklı cinsler arasındaki ili kileri de il,
aynı zamanda e cinsel ili kileri de içeriyor. E er ya amınızın herhangi 
bir döneminde e cinsel bir ili kiniz olduysa lütfen a a ıdaki soruları
da yanıtlayın.

1 – Evet 

2 – Hayır
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H201 F32500 

u andaki partneriniz (-e iniz-)dı ında daha önceleri hiç, biriyle 
birlikte ya adınız mı veya evli oldunuz mu? Daha önceden de belirtti im
gibi, ara tırmamız sadece farklı cinsler arasındaki ili kileri de il,
aynı zamanda e cinsel ili kileri de içeriyor. E er ya amınızın her hangi 
bir döneminde e cinsel bir ili kiniz olduysa lütfen a a ıdaki soruları
da yanıtlayın.

1 – Evet 

2 – Hayır

H202 F32550 

Kiminle bir çift olarak birlikte oturdunuz ya da bu partnerle evli 
miydiniz?

Ilk olarak partnerin adını kaydetmek istiyorum. 

8 – Ba ka partner yok
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H203 F32600 

imdi size daha önceki ili kilerinizin her biri için ayrı ayrı, bir kaç 
soru yöneltmek isterdim. Aynı partneriniz (-e iniz)le- birden daha çok 
sayıda birlikte ya adıysanız, her kez, ba lı ba ına bir beraberlik 
sayılır.

Sorularımıza ilk ili kinizle ba lıyalım.

Ne zaman ilk,ikinci,üçüncü ....... partneriniz/ e inizle aynı eve 
ta ındınız?

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H204 F32701 

imdi size daha önceki ili kilerinizin her biri için ayrı ayrı, bir kaç 
soru yöneltmek isterdim. Aynı partneriniz (-e iniz-) le birden daha çok 
sayıda birlikte ya adıysanız, her kez, ba lı ba ına bir beraberlik 
sayılır.

Sorularımıza ilk ili kinizle ba lıyalım.

lk partnerinizle yasal olarak evli miydiniz? 

1 – Evet 

2 – Hayır

H205 F32702 

imdi size daha önceki ili kilerinizin her biri için ayrı ayrı, bir kaç 
soru yöneltmek isterdim.Aynı partneriniz (-e inizle-)birden daha çok 
sayıda birlikte ya adıysanız, her kez, ba lı ba ına bir ili ki sayılır.

Sorularımıza ilk ili kinizle ba lıyalım.

Ne zaman evlendiniz? Lütfen bana ayını ve yılını söyleyin 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H206 F32800 

imdi size daha önceki ili kilerinizin her biri için ayrı ayrı, bir kaç 
soru yöneltmek isterdim. Aynı partneriniz (-e iniz-) le birden daha çok 
sayıda birlikte ya adıysanız, her kez, ba lı ba ına bir beraberlik 
sayılır.

Sorularımıza ilk ili kinizle ba lıyalım.

Partneriniz ne zaman do du? Lütfen bana ayını ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H207 F32900 

Daha önceleri, partnerinizle aynı eve ta ındı ınız zaman partnerinizin 
sizden olmayan çocukları var mıydı? Evetse, kaç çocuk? Lütfen evlat 
edinilen ya da korumaya aldı ınız çocukları da birlikte sayın.

[...] Çocuk(lar)

00 – Çocu um yok 

97 – Durumuma uymuyor 
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H208 F33000 

imdi size daha önceki ili kilerinizin her biri için ayrı ayrı, bir kaç 
soru yöneltmek isterdim. Aynı partneriniz (-e iniz-) le birden daha çok 
sayıda birlikte ya adıysanız, her kez, ba lı ba ına bir ili ki sayılır.

Sorularımıza ilk ili kinizle ba layalım.

Bu ili ki nasıl sona erdi? Lütfen karttan bir yanıt seçin. 

1 – Ayrıldık

2 - Partnerim öldü 

H209 F33100 

imdi size daha önceki ili kilerinizin her biri için ayrı ayrı, bir kaç 
soru yöneltmek isterdim. Aynı partneriniz (-e iniz-)le birden daha çok 
sayıda birlikte ya adıysanız, her kez, ba lı ba ına bir beraberlik 
sayılır.

Sorularımıza ilk ili kinizle ba layalım.

Bu ne zaman oldu? Lütfen ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H210 F33200 

imdi size daha önceki ili kilerinizin her biri için ayrı ayrı, bir kaç 
soru yöneltmek isterdim. Aynı partneriniz (-e iniz-)le birden daha çok 
sayıda birlikte ya adıysanız,her kez, ba lı ba ına bir beraberlik 
sayılır.

Sorularımıza ilk ili kinizle ba layalım.

Ortak çocuklarınız var mıydı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H211 F33300 

imdi size daha önceki ili kilerinizin her biri için ayrı ayrı, bir kaç 
soru yöneltmek isterdim. Aynı partneriniz (-e iniz)le birden daha çok 
sayıda birlikte ya adıysanız, her kez, ba lı ba ına bir beraberlik 
sayılır.

Sorularımıza ilk ili kinizle ba layalım.

Ayrıldı ınız yıl çocuklar temel olarak anne-babadan kimde kaldılar?
Lütfen karttan bir yanıt seçin. E er birbirinizle ortak çocuklarınız
aynı yerde birlikte ya amadılarsa birden fazla yanıt seçebilirsiniz. 

1 – Bende 

2 - Eski partnerimde 

3 - Dönü ümlü olarak ikimizden birinde 

4 – Akrabalarda 

5 – Ba kalarında

6 - Bir çocuk yuvasında

7 – Ta ındılar

8 - Daha önceden ta ınmı lardı

9 – Ba ka
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H212 F33401 

imdi size daha önceki ili kilerinizin her biri için ayrı ayrı, bir kaç 
soru yöneltmek isterdim. Aynı partneriniz (-e iniz-)le birden daha çok 
sayıda ya adıysanız, her kez, ba lı ba ına bir beraberlik sayılır.

Sorularımıza ilk ili kinizle ba layalım.

Bo andınız mı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H213 F33402 

imdi size daha önceki ili kilerinizin her biri için ayrı ayrı, bir kaç 
soru yöneltmek isterdim. Aynı partneriniz (e inizle-) birden çok sayıda
ya adıysanız, her kez ba lı ba ına bir beraberlik sayılır. Sorularımıza
ilk ili kinizle ba layalım.

Ne zaman bo andınız?Lütfen ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H214 F33500 

imdi size daha önceki ili kilerinizin her biri için ayrı ayrı, bir kaç 
soru yöneltmek isterdim. Aynı partneriniz(-e iniz-)le birden daha çok 
sayıda birlikte ya adıysanız, her kez ba lı ba ına bir beraberlik 
sayılır.

Sorularımıza ilk ili kinizle ba layalım.

Bo anma sürecini kim ba lattı (bo anma i lemlerini kim ba lattı)?

1 – Denek 

2 - Denek ve partneri birlikte 

3 – Partner 

H215 F33600 

imdi size daha önceki ili kilerinizin her biri için ayrı ayrı, bir kaç 
soru yöneltmek isterdim. Aynı partneriniz (-e iniz-)le birden daha çok 
sayıda birlikte ya adıysanız, her kez, ba lı ba ına bir beraberlik 
sayılır.

Sorularımıza ilk il kinizle ba layalım.

Bo andıktan sonra yeni bir ili kiniz oldu mu ( u andaki ili kiniz
dı ında)?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H216 F33701 

Daha önce de belirtti im gibi ara tırmamız e cinsel ili kileri de 
kapsıyor.

Daha önceki ili kileriniz içinde aynı cinsten, yani e cinsel
ili kilerinizin olup olmadı ını size sorabilir miyim? 

1 – Evet 

2 – Hayır

H217 F33702 

Hangileri?
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H218 F33800 

Eski (e iniz-) partnerinizle olan ortak çocuklarınızdan herhangi biri 
için nafaka ödeniyor mu? Lütfen size ödeniyor olan muhtemel bir nafakayı
buna katmayın.

1 – Evet 

2 – Hayır

H219 F34100 

Son 12 ay içinde hangi sıklıkta size bu ödemeler yapıldı?

[...]Sayısı
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H220 F34200 

u anda siz bu çocuklardan biri için nafaka ödüyor musunuz? 

1 – Evet 

2 – Hayır

H221 F34600 

Siz, u anda eski (e iniz-)partnerinizden nafaka veya ba ka türlü 
parasal yardımlar alıyor musunuz? Lütfen çocuklarınıza ödeniyor olan 
muhtemel bir nafakayı buna katmayın.

1 - Evet 

2 – Hayır
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H222 F35000 

Siz, u anda eski (e leriniz-) partnerlerinizden biri için nafaka ödüyor 
musunuz?

1 – Evet 

2 – Hayır

H223 F110701 

A a ıdaki ifadelere ne kadar katılıyorsunuz?

Evlilik modası geçmi  bir kurumdur. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H224 F110702 

A a ıdaki ifadelere ne kadar katılıyorsunuz?

Bir çiftin evlili i dü ünmeden birlikte ya amaları uygundur. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H225 F110703 

Evlilik ya am boyu sürmesi gereken bir ba dır. Çözülmemesi gerekir. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H226 F110704 

Mutsuz bir çiftin çocukları olsa bile bo anmaları do rudur.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H227 F110705 

Bir kadının doyurucu, doludolu bir ya amı olması için çocuklara 
gereksinmesi vardır.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H228 F110706 

Bir erke in doyurucu, dolu dolu bir ya amı olması için çocuklara 
gereksinmesi vardır.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H229 F110707 

Bir çocu un mutlu büyüyebilmesi için de evde bir anne ve babaya 
gereksinmesi vardır.

1 - Tamamen katılıyorum

2 - Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H230 F110708 

A a ıdaki ifadelere ne kadar katılıyorsunuz?

E er yalnız bir kadın, sadece çocuk istiyor, fakat sürekli bir ili ki
istemiyorsa o ekilde kabul edilmelidir. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H231 F110709 

Çocuklar 18-20 ya ından itibaren, ba ımsız ve kendi kendilerine yeterli 
olmaya ba lamalıdırlar.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H232 F110710 

E cinsel çiftler de farklı cinsten çiftlerin sahip oldu u haklara sahip 
olmalıdırlar.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H233 F50100 

imdi size anne-babanız ve onların evleriyle ilgili bazı sorular 
yöneltmek isterdim. 

Görü menin ba ında ev i lerinin yapılması hakkında konu tu umuzda bize.

1 - Anne-babanızın her ikisiyle birlikte ya adı ınızı,

2 - Babanızla birlikte ya adı ınızı,

3 - Babanızla de il, annenizle birlikte ya adı ınızı,

4 - Anne-babanızla birlikte ya amadı ınızı söylediniz. 
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H234 F50200 

Evde birlikte ya adı ınız anne-babanız sizin öz anne-babanız mı?

1 - Evet, her ikisi de 

2 - Hayır, sadece babam 

3 - Hayır, sadece annem 

4 - Hayır, her ikisi de beni evlat edinen anne-babam,beni koruyucu aile 
olarak alan anne-babam

H235 F50300 

Evde birlikte ya adı ınız babanız sizin öz babanız mı?

1 – Evet 

2 – Hayır



120

H236 F50400 

Evde birlikte ya adı ınız anneniz sizin öz anneniz mi?

1 – Evet 

2 – Hayır

H237 F50421 

Babanız Almanya'da mı do du?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H238 F50422 

Babanız hangi ülkede do du?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er

H239 F50423 

Lütfen bu listeye bakıp babanızın kendisini bu gruplardan hangisine ait 
saydı ını söyler misiniz? 

ulusal azınlık / etnik grup 

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H240 F50424 

u anda babanız hangi ülkenin yurtta ıdır?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er

H241 F50425 

Babanız do du undan beri mi bu ülkenin yurtta ıdır?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H242 F50500 

Size öz annenizin ya ayıp ya amadı ını sorabilir miyim?

1 - Evet ,halen ya ıyor

2 - Hayır, artık ya amıyor

3 - Ya ayıp ya amadı ını bilmiyorum 

4 - Öz annem hakkında hiç bir ey bilmiyorum 

H243 F50600 

Öz anneniz hangi yıl öldü?

[JJJJ]
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H244 F50700 

Öz anneniz hangi yıl do du?

[JJJJ]

H245 F50711 

Anneniz Almanya'da mı do du?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H246 F50712 

Anneniz hangi yıl do du?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er

H247 F50713 

Lütfen bu listeye bakıp, annenizin kendisini bu gruplardan hangisine ait 
saydı ını söyler misiniz? 

ulusal azınlık / etnik grup 

10 – Alman 

20 - 2003 yılına kadar Avrupa Birli ine dahil olan ülkelerin birinden 

30 - 2004 yılında Avrupa Birli ine yeni katılan ülkelerin birinden, 
örne in Polonya v.b. gibi, 

40 - Rusya veya eski Sovyetler Birli ine dahil olup da imdi ba ımsız
olan bir ülkeden 

50 - Ba ka bir Avrupa ülkesinden, 

60 - Türkiye'den 

90 - Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın
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H248 F50714 

Anneniz u anda hangi ülkenin yurtta ıdır?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er

H249 F50715 

Anneniz do du undan beri mi bu ülkenin yurtta ıdır?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H250 F50800 

Öz anne-babanız hiç ayrıldılar mı?

1 - Evet 

2 - Hayır, birlikte hiç ya amadılar

3 - Hayır, Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın....

H251 F50900 

Bu hangi yıl oldu?

[JJJJ]
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H252 F51300 

Karttaki hangi kavramlar annenizin ya am tarzına uyuyor? 

Lütfen bana annenizin ya am tarzına uyan her ıkkı ayrı ayrı söyleyin.

1 - Yalnız ya ıyor

2 - Partneriyle/e iyle birlikte ya ıyor

3 - O lunda/o ullarının birinde ya ıyor

4 - Kızında/kızlarının birinde ya ıyor

5 - Partneri/e i, kendi çocukları ya da partnerin/ e inin çocuklarından
biriyle birlikte ya ıyor

6 - Akrabalarından biriyle ya ıyor

7 - Bir arkada ıyla birlikte ya ıyor (partneri ve e i olmayan) 

8 - Bir pansiyonda ya ıyor

9 - Ya lılara ait bir bakımevi tesislerinde ya ıyor

10 - Ya lılar(huzur) evinde ya ıyor

11 - Bir bakımevinde ya ıyor

H253 F51400 

Annenizin bedensel ve ruhsal sorunları veya günlük ya amın gerektirdi i
faaliyetleri sürdürmesini sınırlayan, kısıtlayan bir engeli var mı?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H254 F51500 

Evinizden, annenizin ya adı ı yere ula manız için ne kadar zamana 
gereksinmeniz var?

Saat [hh] & Dakika [mm] 

00 - Aynı evde / binada oturuyor 

H255 F51600 

Annenizi hangi sıklıkta görüyorsunuz?

1 – Her gün 

2 – Haftada birkaç kez 

3 – Haftada bir kez 

4 – Ayda birkaç kez 

5 – Ayda bir kez 

6 – Yılda birkaç kez 

7 – Yılda bir kez 

8 – Daha seyrek 

9 - Hiç  
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H256 F51700 

Annenizle olan ili kinizden ne kadar memnunsunuz? 

Bu kartı kullanın ve annenizle olan ili kinizden duydu unuz memnuniyeti 
ölçekte sizin ili kinize en uygun de erle belirtin.

0 - Hiç memnun de ilim

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 - Çok memnunum 

H257 F51800 

Önümüzdeki üç yıl içinde annenizle aynı eve ta ınmayı dü ünüyor musunuz?

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 
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H258 F51911 

Anneniz Almanya'da mı do du?

1 – Evet 

2 – Hayır

H259 F51912 

Anneniz hangi ülkede do du?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H260 F51913 

Lütfen bu listeye bakıp, annenizin kendisini bu gruplardan hangisine ait 
saydı ını söyler misiniz? 

ulusal azınlık / etnik grup 

10 – Alman 

20 - 2003 yılına kadar Avrupa Birli ine dahil olan ülkelerin birinden 

30 - 2004 yılında Avrupa Birli ine katılan ülkelerin birinden, örne in
Polonya v.b. gibi 

40 - Rusya veya eski Sovyetler Birli ine dahil olup da imdi ba ımsız
olan bir ülkeden 

50 - Ba ka bir Avrupa ülkesinden 

60 - Türkiye'den 

90 - Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın

H261 F51914 

u anda anneniz hangi ülkenin yurtta ıdır?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H262 F51915 

Anneniz do du undan beri mi bu ülkenin yurtta ıdır?

1 – Evet 

2 – Hayır

H263 F51921 

Size öz babanızın hâlâ ya ayıp ya amadı ını sorabilir miyim?

1 - Evet halen ya ıyor

2 - Hayır, artık ya amıyor

3 - Ya ayıp ya amadı ını bilmiyorum 

4 - Öz babam hakkında hiç bir ey bilmiyorum 
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H264 F52000 

Babanız hangi yıl öldü?

[JJJJ]

H265 F52100 

Babanız hangi yıl do du?

[JJJJ]
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H266 F52111 

Babanız Almanya'da mı do du?

1 – Evet

2 – Hayır

H267 F52112 

Babanız hangi ülkede do du?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H268 F52113 

Lütfen bu listeye bakıp babanızın kendisini bu gruplardan hangisine ait 
saydı ını söyler misiniz?

10 – Alman 

20 - 2003 yılına kadar Avrupa Birli ine dahil olan ülkelerin birinden 

30 - 2004 yılında Avrupa Birli ine yeni katılan ülkelerin birinden 

40 - Rusya veya eski Sovyetler Birli ine dahil olup da imdi ba ımsız
olan bir ülkeden 

50 - Ba ka bir Avrupa ülkesinden 

60 - Türkiye'den 

90 - Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın

H269 F52114 

u anda babanız hangi ülkenin yurtta ıdır?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H270 F52115 

Babanız do du undan beri mi bu ülkenin yurtta ıdır?

1 – Evet 

2 – Hayır

H271 F52200 

Öz anne-babanız hiç ayrıldılar mı?

1 – Evet 

2 - Hayır, birlikte hiç ya amadılar

3 - Hayır Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın
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H272 F52300 

Bu hangi yıl oldu?

[JJJJ]

H273 F52700 

Karttaki hangi kavramlar babanızın ya am tarzına uyuyor. Lütfen bana 
babanızın ya am tarzına uyan tüm ıkları ayrı ayrı söyleyin.

1 - Yalnız ya ıyor

2 - Partneriyle/e iyle birlikte ya ıyor

3 - O lunda/o ullarından birinde ya ıyor

4 - Kızında/kızlarından birinde ya ıyor

5 - Partneri/e i, kendi çocukları ya da partnerin/e in çocuklarından
biriyle ya ıyor

6 - Akrabalarından biriyle ya ıyor

7 - Bir arkada ıyla birlikte ya ıyor

8 - Bir pansiyonda ya ıyor

9 - Ya lılara ait bir bakımevi tesislerinde ya ıyor

10 - Ya lılar (huzur) evinde ya ıyor

11 - Bir bakımevinde ya ıyor
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H274 F52800 

Babanızın bedensel ve ruhsal sorunları veya günlük ya amın gerektirdi i
faaliyetleri sürdürmesini sınırlayan, kısıtlayan bir engeli var mı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H275 F52900 

Evinizden babanızın ya adı ı yere ula manız için ne kadar zamana 
gereksinmeniz var?

Saat [hh] & Dakika [mm] 

00 - Aynı evde / binada oturuyor 
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H276 F53000 

Babanızı hangi sıklıkta görüyorsunuz?

1 – Her gün 

2 – Haftada birkaç kez 

3 – Haftada bir kez 

4 – Ayda birkaç kez 

5 – Ayda bir kez 

6 – Yılda birkaç kez 

7 – Yılda bir kez 

8 – Daha seyrek 

9 - Hiç 

H277 F53100 

Babanızla olan ili kinizden ne kadar memnunsunuz? 

Bu kartı kullanın ve babanızla olan ili kinizden duydu unuz memnuniyeti 
ölçekte size en iyi uyan de erle belirtin.

0 - Hiç memnun de ilim

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 - Çok memnunum 
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H278 F53200 

Önümüzdeki üç yıl içinde babanızla aynı eve ta ınmayı dü ünüyor musunuz?

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir Olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 

H279 F53300 

imdi size bir kaç soru da öz anne ve babanızla ilgili olarak yöneltmek 
istiyorum. Öz babanızın ya ayıp ya amadı ını sorabilir miyim?

1 - Evet, halen ya ıyor

2 - Hayır, artık ya amıyor

3 - Ya ayıp ya amadı ını bilmiyorum 

4 - Öz babam hakkında hiç bir ey bilmiyorum 
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H280 F53400

Öz babanız hangi yıl öldü?

[JJJJ]

H281 F53500 

Öz babanız hangi yıl do du?

[JJJJ]
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H282 F53511

Babanız Almanya- 'da mı do du?

1 – Evet

2 – Hayır

H283 F53512 

Babanız hangi ülkede do du?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H284 F53513 

Lütfen bu listeye bakıp babanızın kendisini bu gruplardan hangisine ait 
saydı ını söyler misiniz? 

ulusal azınlık / etnik grup 

10 – Alman 

20 - 2003 yılına kadar Avrupa Birli ine dahil olan ülkelerin birinden 

30 - 2004 yılında Avrupa Birli ine yeni katılan ülkelerin birinden 

40 - Rusya veya eski Sovyetler Birli ine dahil olup da imdi ba ımsız
olan bir ülkeden 

50 - Ba ka bir Avrupa ülkesinden 

60 - Türkiye'den 

90 - Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın

H285 F53514 

Babanız u anda hangi ülkenin yurtta ıdır?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 – Di er
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H286 F53515 

Babanız do du undan beri mi bu ülkenin yurtta ıdır?

1 – Evet 

2 – Hayır

H287 F53600 

Öz anneniz hâlâ ya ıyor mu?

1 - Evet, halen ya ıyor

2 - Hayır, artık ya amıyor

3 - Ya ayıp ya amadı ını bilmiyorum 

4 - Öz annem hakkında hiç bir ey bilmiyorum 
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H288 F53700 

Öz anneniz hangi yıl öldü?

[JJJJ]

H289 F53800 

Anneniz hangi yıl do du?

[JJJJ]
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H290 F53811 

Anneniz Almanya'da mı do du?

1 – Evet

2 – Hayır

H291 F53812 

Anneniz hangi ülkede do du?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H292 F53813 

Lütfen bu listeye bakıp annenizin kendisini bu gruplardan hangisine ait 
saydı ını söyler misiniz? 

ulusal azınlık / etnik grup 

10 – Alman 

20 - 2003 yılına kadar Avrupa Birli ine dahil olan ülkelerin birinden 

30 - 2004 yılında Avrupa Birli ine yeni katılan ülkelerin birinden 

40 - Rusya veya eski Sovyetler Birli ine dahil olup da imdi ba ımsız
olan bir ülkeden 

50 - Ba ka bir Avrupa ülkesinden 

60 - Türkiye'den 

90 - Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın

H293 F53814 

Anneniz u anda hangi ülkenin yurtta ıdır?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H294 F53815

Anneniz do du undan beri mi bu ülkenin yurtta ıdır?

1 – Evet 

2 – Hayır

H295 F53900 

Öz anne-babanız hiç ayrıldılar mı?

1 – Evet 

2 - Hayır, hiç birlikte ya amadılar

3 - Hayır, Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın
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H296 F54000 

Bu hangi yıl oldu?

[JJJJ]

H297 F54100 

imdi özetlersem:

1 - Öz anne-babanız halen ya ıyorlar ve hiç ayrılmadılar

2 - Öz anne-babanız halen ya ıyorlar, ama ayrılar veya hiç birlikte 
ya amadılar

3 - Öz babanız hayatta, fakat öz anneniz (muhtemelen) artık ya amıyor

4 - Öz anneniz hayatta, fakat öz babanız (muhtemelen) artık ya amıyor

5 - Öz anne-babanızın her ikisi de (muhtemelen) artık ya amıyorlar
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H298 F54300 

Karttaki hangi kavramlar babanızın ya am tarzına uyuyor? 

Lütfen bana babanızın ya am tarzına uyan tüm ıkları, ayrı ayrı
söyleyin.

1 - Yalnız ya ıyor

2 - Partneriyle/e iyle birlikte ya ıyor

3 - O luyla /o ullarından biriyle ya ıyor

4 - Kızıyla /kızlarının biriyle birlikte ya ıyor

5 - Partneri/e i, kendi çocukları ya da partnerin/e inin çocuklarıyla
birlikte ya ıyor

6 - Akrabalarından biriyle ya ıyor (çocu u olmayan) 

7 - Bir arkada ı ile birlikte ya ıyor (Partner/e i olmayan) 

8 - Bir pansiyonda kalıyor

9 - Ya lılara ait bir bakımevi tesislerinde kalıyor

10 – Ya lılar (huzur) evinde kalıyor

11 - Bir bakımevinde kalıyor

H299 F54400 

Babanızın bedensel ve ruhsal sorunları veya günlük ya amın gerektirdi i
faaliyetleri sürdürmesini sınırlayan, kısıtlayan bir engeli var mı?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H300 F54500 

Evinizden babanızın ya adı ı yere ula manız için ne kadar zamana 
gereksinmeniz var?

Saat [hh] & Dakika [mm] 

00 - Aynı apartmanın de i ik katlarında, dairelerinden birinde ya ıyor

H301 F54600 

Babanızı hangi sıklıkta görüyorsunuz? 

1 – Her gün 

2 – Haftada birkaç kez 

3 – Haftada bir kez 

4 – Ayda birkaç kez 

5 – Ayda bir kez 

6 – Yılda birkaç kez 

7 – Yılda bir kez 

8 – Daha seyrek 

9 - Hiç 
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H302 F54700 

Babanızla olan ili kinizden ne kadar memnunsunuz? 

Bu kartı kullanın ve babanızla olan ili kinizden duydu unuz memnuniyeti 
ölçekte size en iyi uyan de erle belirtin.

0 - Hiç memnun de ilim

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 - Çok memnunum 

H303 F54800 

Önümüzdeki üç yıl içinde babanızla aynı eve ta ınmayı dü ünüyor musunuz?

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet

4 - Kesinlikle evet 
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H304 F54900 

Karttaki hangi kavramlar annenizin ya am tarzına uyuyor? 

Lütfen bana annenizin ya am tarzına uyan tüm ıkları ayrı ayrı söyleyin.

1 - Yalnız ya ıyor

2 - Partneriyle/e iyle birlikte ya ıyor

3 - O luyla/ o ullarından biriyle ya ıyor

4 - Kızıyla/ kızlarından biriyle ya ıyor

5 - Partneri/e i, kendi çocukları ya da partnerinin/e inin çocuklarından
biriyle ya ıyor

6 - Akrabalarından biriyle ya ıyor

7 - Bir arkada ıyla birlikte ya ıyor (partneri ve e i olmayan) 

8 - Bir pansiyonda ya ıyor

9 - Ya lılara ait bir bakımevi tesislerinde ya ıyor

10 - Ya lılar (huzur) evinde ya ıyor

11 - Bir bakımevinde ya ıyor

H305 F55000 

Annenizin bedensel ve ruhsal sorunları veya günlük ya amın gerektirdi i
faaliyetleri sürdürmesini sınırlayan, kısıtlayan bir engeli var mı?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H306 F55100 

Evinizden, annenizin ya adı ı yere ula manız için ne kadar zamana 
gereksinmeniz var?

Saat [hh] & Dakika [mm] 

00 - Aynı apartmanın de i ik katlarında, bir dairede ya ıyor

H307 F55200 

Annenizi hangi sıklıkta görüyorsunuz?

1 – Her gün 

2 – Haftada birkaç kez 

3 – Haftada bir kez 

4 – Ayda birkaç kez 

5 – Ayda bir kez 

6 – Yılda birkaç kez 

7 – Yılda bir kez 

8 – Daha seyrek 

9 - Hiç 
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H308 F55300 

Annenizle olan ili kinizden ne kadar memnunsunuz? 

Bu kartı kullanın ve annenizle olan ili kinizden duydu unuz memnuniyeti 
ölçekte size en iyi uyan de erle belirtin.

0 - Hiç memnun de ilim

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 - Çok memnunum 

H309 F55400 

Önümüzdeki üç yıl içinde annenizle aynı eve ta ınmayı dü ünüyor musunuz?

1 - Kesinlikle evet 

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 
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H310 F55500 

Karttaki hangi kavramlar anne-babanızın ya am tarzına uyuyor? 

Lütfen bana anne-babanızın ya am tarzına uyan tüm ıkları ayrı ayrı
söyleyin.

1 - kisi di er aile üyeleri olmadan yalnız ya ıyorlar

2 - O lunda/o ullarında ya ıyorlar

3 - Kızında/ kızlarında ya ıyorlar

4 - Bir akrabalarında ya ıyorlar

5 - Bir arkada larında ya ıyorlar

6 - Bir pansiyonda ya ıyorlar

7 - Ya lılar için bir bakımevi tesislerinde ya ıyorlar

8 - Bir ya lılar (huzur) evinde kalıyorlar

9 - Bir bakımevinde kalıyorlar

10 - Kızlarıyla/kızlarından biriyle, o ullarıyla/o ullarından biriyle 
beraber aynı evde ya ıyorlar

H311 F55600 

Babanızın bedensel ve ruhsal sorunları veya günlük ya amın gerektirdi i
faaliyetleri sürdürmesini sınırlayan, kısıtlayan bir engeli var mı?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H312 F55700 

Ve anneniz?( Annenizin bedensel ve ruhsal sorunları veya günlük ya amın
gerektirdi i faaliyetleri sürdürmesini sınırlayan, kısıtlayan bir engeli 
var mı?)

1 – Evet 

2 – Hayır

H313 F55800 

Evinizden anne-babanızın ya adı ı yere ula manız için ne kadar zamana 
gereksinmeniz var?

Saat [hh] & Dakika [mm] 

00 - Aynı apartmanın de i ik katlarında, bir dairede ya ıyor



159

H314 F55900 

Babanızı hangi sıklıkta görüyorsunuz?

1 – Her gün 

2 – Haftada birkaç kez 

3 – Haftada bir kez 

4 – Ayda birkaç kez 

5 – Ayda bir kez 

6 – Yılda birkaç kez 

7 – Yılda bir kez 

8 – Daha seyrek 

9 - Hiç 

H315 F56000 

Annenizi hangi sıklıkta görüyorsunuz?

1 – Her gün 

2 – Haftada birkaç kez 

3 – Haftada bir kez 

4 – Ayda birkaç kez 

5 – Ayda bir kez 

6 – Yılda birkaç kez 

7 – Yılda bir kez 

8 – Daha seyrek 

9 - Hiç 
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H316 F56100 

Babanızla olan ili kinizden ne kadar memnunsunuz? 

Lütfen bu kartı kullanın ve bana babanızla olan il kinizden duydu unuz
memnuniyet ölçekte size en iyi uyan de erle belirtin.

0 - Hiç memnun de ilim

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 - Çok memnunum 

H317 F56200 

Annenizle olan ili kinizden ne kadar memnunsunuz? 

Bu kartı kullanın ve annenizle olan ili kinizden duydu unuz memnuniyeti 
ölçekte size en iyi uyan de erle belirtin.

0 - Hiç memnun de ilim

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 - Çok memnunum 
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H318 F56300 

Önümüzdeki üç yıl içinde anne-babanızla aynı eve ta ınmayı dü ünüyor
musunuz?

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 

H319 F56411 

Babanız Almanya'da mı do du?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H320 F56412 

Babanız hangi ülkede do du?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er

H321 F56413 

Lütfen bu listeye bakıp babanızın kendisini bu gruplardan hangisine ait 
saydı ını söyler misiniz? 

ulusal azınlık / etnik grup 

10 – Alman 

20 - 2003 yılına kadar Avrupa Birli ine dahil olan ülkelerin birinden 

30 - 2004 yılında Avrupa Birli ine yeni katılan ülkelerin birinden, 
örne in Polonya v.b. gibi 

40 - Rusya veya eskiden Sovyetler Birli ine dahil olup da imdi ba ımsız
olan bir ülkeden 

50 - Ba ka bir Avrupa ülkesinden 

60 - Türkiye'den 

90 - Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın
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H322 F56414 

Babanız u anda hangi ülkenin yurtta ıdır?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er

H323 F56415 

Babanız do du undan beri mi bu ülkenin yurtta ıdır?

1 – Evet 

2 – Hayır



164

H324 F56421 

Anneniz Almanya'da mı do du?

1 – Evet

2 – Hayır

H325 F56422 

Anneniz hangi ülkede do du?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H326 F56423 

Lütfen bu listeye bakıp annenizin kendisini listedeki bu gruplardan 
hangisine ait saydı ını söyler misiniz? 

ulusal azınlık / etnik grup 

10 – Alman 

20 - 2003 yılına kadar Avrupa Birli ine dahil olan ülkelerin birinden 

30 - 2004 yılında Avrupa Birli ine yeni katılan ülkelerin birinden, 
örne in Polonya v.b. gibi 

40 - Rusya veya eskiden Sovyetler Birli ine dahil olup da imdi ba ımsız
olan bir ülkeden 

50 - Ba ka bir Avrupa ülkesinden 

60 - Türkiye'den 

90 - Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın

H327 F56424 

u anda anneniz hangi ülkenin yurtta ıdır?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er
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H328 F56425 

Anneniz do du undan beri mi bu ülkenin yurtta ıdır?

1 – Evet 

2 – Hayır

H329 F56451 

Öz anne babanız hiç ayrıldılar mı?

01 – Evet 

02 – Hayır, onlar hiç birlikte oturmadılar

03 – Hayır, ba ka
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H330 F56500 

Hangi yıl ayrıldılar?

[JJJJ]

H331 F56601A 

Kaç erkek var?

[...] Erkek 

9997 – Erkek karde im yok 
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H332 F56601B

Kaç kızkarde iniz var?

[...] Kiz 

9997 – Kiz karde im yok 

H333 F56602A 

Kaç erkek u anda ya ıyor?

[...] Erkek 

9997 – Erkek karde im yok 
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H334 F56602B 

Kaç kızkarde iniz u anda ya ıyor?

[...] Kiz 

9997 – Kiz karde im yok 

H335 F56700 

Büyükanne ve büyükbabalarınızdan kaçı ya ıyor?

[...] Büyükanne ve Büyükbaba 

9997 - Hiçbiri 
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H336 F56711 

Tüm büyükbaba ve büyükanneleriniz Almanya'da mı do dular?

1 – Evet 

2 – Hayır

H337 F56712 

Büyükbaba ve büyükannelerinizden kaçı yurtdı ında do du?

[...] Büyükanne ve Büyükbaba 

9997 - Hiçbiri 
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H338 F56713 

Nerede do dular?

10 - Almanya 

20 – AB ülkesi (2003 yılına kadarki AB) 

30 – 2004’te üye olan AB ülkesi (Polonya vs.) 

40 – Rusya / BDT (Ba ımsız Devletler Toplulu u)

50 – Ba ka bir Avrupa ülkesi 

60 - Türkiye 

90 - Di er

H339 F56800 

On be  ya ınıza kadar, çocuklu unuzun büyük bir kısmını nerde 
geçirdiniz?

1 - Bu ülkede veya 

2 - Yurt dı ında
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H340 F56900 

On be  ya ınıza kadar, çocuklu unuzun ço unlu unu öz anne-babanızla
birlikte mi geçirdiniz?

1 – Evet 

2 – Hayır

H341 F57000 

On be  ya ına kadar, çocuklu unuzun büyük kısmını kimin yanında
geçirdiniz?

1 - Öz annenin yanında (partneri olmadan), 

2 - Öz babanın yanında (partneri olmadan), 

3 - Öz annenin ve üvey bir babanın yanında,

4 - Öz babanın ve üvey bir annenin yanında,

5 - Büyükanne ve büyükbabayla ya da, büyükanne büyükbabadan bir 
tanesinin yanında,

6 - Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın akrabaların
yanında,

7 - Evlat edinen anne-babanın ya da evlat edinen anne-babadan birinin 
yanında,

8 - Koruyucu anne-babanın ya da koruyucu anne-babadan birinin yanında,

9 - Yatılı bir okul ya da yurtta, 

10 - Kimsesiz çocuklar yuvasında,

11 - Özel bir çocuk yuvasında,

12 - Ba ka
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H342 F57100 

imdi size çocuklu unuzun büyük bir kısmını birlikte geçirdi iniz
ki iler hakkında sorular sormak istiyorum (570.sorunun yanıtı).
On be  ya ınıza kadar ki çocukluk döneminizde, anne-babanızın
birbirleriyle ili kileri nasıldı? 0'ın çok kötü, 10'un çok iyi olarak 
kabullenildi i bir ölçekte, siz anne-babanızın o zamanki ili kilerini
hangi sayıyla de erlendirirdiniz?

0 – Çok kötü

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 - Çok iyi 

H343 F57200 

Siz on be  ya ınızdayken babanızın mesle i neydi? 

01 – Kendine ait topraklarda ya da bir kooperatifte çalı an erkek / 
kadın çiftçi 

02 – Serbest meslek sahibi erkek / kadın akademisyen (erkek / kadın
doktor, erkek / kadın avukat, erkek / kadın vergi danı manı vb.) 

03 – Ticaret, esnaflık, zanaat, sanayi, hizmet sektörü alanında serbest 
meslek sahibi ya da PGH (zanaat üretim kooperatifleri)-üyesi 

04 - Erkek / kadın memur, erkek / kadın hâkim, erkek / kadın profesyonel 
asker

05 – Sözle meli erkek / kadın eleman 

06 – Erkek / kadın i çi

07 – Meslek e itimi yapıyor

08 – Bir i letmenin sahibine, çalı tırıcısına i inde yardım eden (erkek 
/ kadın) aile üyesi 

09 - siz

10 – Ev erke i

11 – Emekli 

12 – Meslek e itimi yapıyor
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H344 F57300 

Babanız en yüksek hangi e itim düzeyine ula tı?

1 - Henüz ö renci, halen e itimine devam ediyor 

2 - Diploma almadan okulu terketti 

3 - Haupt-(Volks)-Schulabschluss, yani Haupt-(Volks)schule'yi bitirdi. 
Örne in Polytechnische 

4 - Mittlere Reife, Realschulabschluss yaptı

5 - Fachhochschulreife yaptı

6 - Abitur yaptı

7 - Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın bir okulu 
bitirdi Oberschule Abschluss, 8. ve 9. sınıfları tamamlayarak 
diploma aldı

H345 F57311

Babanız hangi mesleki e itimi tamamladı?

1 – Meslek e itimi yapmamı

2 – Halen meslek e itimi yapıyor

3 - Bir çıraklık dönemini tamamlayarak mesleki e itim yaptım

4 - Bir Lehre (çıraklık e itimi) veya aynı düzeydeki bir
Berufsfachschule’yi (meslek bran  okulunu)tamamladım

5 - Mesle imle ilgili bir staj yaptım

6 - Usta veya tekniker- ya da aynı düzeydeki bir Fachabschluss (mesleki 
bir e itim) yaptım.

7 — Fachhochschule’yi (meslek yüksekokulunu) bitirdim 

8 - Doktora yapmadan bir yüksekokulu bitirdim 

9 – Bir yüksekokulu bitirdikten sonra doktora yaptım

10 - Uluslararası düzeydeki mesleki bir e itim yaptım (Lütfen hangisi ve 
nerede oldu unu tam olarak söyleyin) 
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H346 F57400 

Siz onbe  ya ındayken annenizin mesle i neydi?

01 – Kendine ait topraklarda ya da bir kooperatifte çalı an erkek / 
kadın çiftçi 

02 – Serbest meslek sahibi erkek / kadın akademisyen (erkek / kadın
doktor, erkek / kadın avukat, erkek / kadın vergi danı manı vb.) 

03 – Ticaret, esnaflık, zanaat, sanayi, hizmet sektörü alanında serbest 
meslek sahibi ya da PGH (zanaat üretim kooperatifleri)-üyesi 

04 - Erkek / kadın memur, erkek / kadın hâkim, erkek / kadın profesyonel 
asker

05 – Sözle meli erkek / kadın eleman 

06 – Erkek / kadın i çi

07 – Meslek e itimi yapıyor

08 – Bir i letmenin sahibine, çalı tırıcısına i inde yardım eden (erkek 
/ kadın) aile üyesi 

09 - siz

10 – Ev erke i

11 – Emekli 

12 – Meslek e itimi yapıyor

H347 F57500 

Anneniz en yüksek hangi e itim düzeyine ula tı?

1 - Henüz ö renci, halen e itimine devam ediyor 

2 - Diploma almadan okulu terketti 

3 - Haupt-(Volks)-Schulabschluss, yani Haupt-(Volks)schule'yi bitirdi. 
Örne in Polytechnische Oberschule Abschluss, 8. ve 9. sınıfları
tamamlayarak diploma aldı

4 - Mittlere Reife, Realschulabschluss yaptı

5 - Fachhochschulreife yaptı

6 - Abitur yaptı

7 - Ba ka bir ülkeden,lütfen hangi ülkeden oldu unu yazın bir okulu 
bitirdi
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H348 F57511 

Anneniz hangi mesleki e itimi tamamladı?

1 – Meslek e itimi yapmamı

2 – Halen meslek e itimi yapıyor

3 - Bir çıraklık dönemini tamamlayarak mesleki e itim yaptım

4 - Bir Lehre (çıraklık e itimi) veya aynı düzeydeki bir
Berufsfachschule’yi (meslek bran  okulunu)tamamladım

5 - Mesle imle ilgili bir staj yaptım

6 - Usta veya tekniker- ya da aynı düzeydeki bir Fachabschluss (mesleki 
bir e itim) yaptım.

7 — Fachhochschule’yi (meslek yüksekokulunu) bitirdim 

8 - Doktora yapmadan bir yüksekokulu bitirdim 

9 – Bir yüksekokulu bitirdikten sonra doktora yaptım

10 - Uluslararası düzeydeki mesleki bir e itim yaptım (Lütfen hangisi ve 
nerede oldu unu tam olarak söyleyin) 

H349 F57600

lk kez ne zaman, en azından üç ay anne-babanızdan ayrı ya adınız?

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM]
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H350 F57701 

Hiç, anne-babanızdan en az üç ay, ayrı ya adınız mı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H351 F57702 

Ne zaman?Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

9997 - Durumuma uymuyor 
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H352 F111101 

A a ıdaki ifadelere hangi ölçülerde katılıyorsunuz?

E er anne-baba çocuklarına bakamıyorsa bu i i büyükanne ve büyükbabalar 
yapmalıdır.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H353 F111102 

Parasal sorunları oldu unda, anne-baba yeti kin çocuklarına yardım
etmelidir.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H354 F111103 

A a ıdaki ifadelere hangi ölçülerde katılıyorsunuz?

Yeti kin çocuklarının sorunları oldu unda, anne-baba kendi ya amlarını
onlara yardım edebilecek ekilde düzenlemelidirler.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H355 F111201 

imdi size ya lı anne-babadan birine kimin tarafından bakılması
gerekti i ile ilgili bazı ifadeler okuyaca ım. Bana tekrar, bu ifadelere 
ne kadar katıldı ınızı yanıtınızı karttan seçerek söyleyin. 

Anne-babalarının yardıma gereksinmeleri oldu unda çocuklar gerekli 
sorumlulukları yüklenmelidirler.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H356 F111202 

imdi size ya lı anne-babadan birine kimin tarafından bakılması
gerekti i ile ilgili bazı ifadeler okuyaca ım. Bana tekrar, bu ifadelere 
ne katıldı ınızı, yanıtınızı bu karttan seçerek söyleyin. 

Çocuklar çalı ma ya amlarını, anne-babalarının yardımlarına
ula abilecekleri bir biçimde düzenlemelidirler.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H357 F111203 

imdi size ya lı anne-babadan birine kimin tarafından bakılması
gerekti i ile ilgili bazı ifadeler okuyaca ım. Bana tekrar, bu ifadelere 
ne kadar katıldı ınızı, yanıtınızı bu karttan seçerek söyleyin. 

Anne-babalarının sorunlarını çözmeye, kız çocuklar, erkek çocuklardan 
daha fazla yardımcı olmalıdırlar.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H358 F111204 

Parasal sorunlarında, çocuklar anne-babalarına yardım etmelidirler.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H359 F111205 

imdi size ya lı anne-babadan birine kimin tarafından bakılması
gerekti i ile ilgili bazı ifadeler okuyaca ım bana tekrar, bu ifadelere 
ne kadar katıldı ınızı, yanıtınızı bu karttan seçerek söyleyin. 

E er anne-baba artık kendilerine bakacak durumda de illerse çocukları
onları yanlarına almalıdır.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum



182

H360 F60201 

imdi gebelik ve çocuklarla ilgili bazı sorularla devam etmek istiyorum. 

u anda gebe misiniz? 

1 – Evet

2 – Hayır

8 - Belki, daha emin de ilim



183

H361 F60202 

Partneriniz u anda hamile mi?

1 – Evet

2 – Hayır

8 - Belki, daha emin de ilim

H362 F60203 

Aranızda u anda gebe olan bir kadın var mı?

1 – Evet

2 – Hayır

8 - Belki, daha emin de ilim



184

H363 F60300 

Bebe in hangi ay ve yılda do ması bekleniyor? 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

9997 - Durumuma uymuyor

H364 F60400 

Gebeli in kısa süre öncesinde nasıldı, siz kendiniz, önceden bir çocuk 
(daha) istiyor muydunuz?

1 – Evet 

2 – Hayır



185

H365 F60500 

Bu gebelik sizin istedi inizden önce mi ya da daha geç mi oldu, yoksa 
zamanlama do ru muydu?

1 – Erkendi

2 – Geçti 

3 - Tam zamanıydı

H366 F60600 

Ço unlukla çiftler ne zaman ya da kaç çocuklarının olması gerekti i
konusunda uzla amazlar.

Sizin gebeli inizden kısa bir süre önce nasıldı, partneriniz bir çocuk 
(daha) istiyor muydu?

1 – Evet 

2 – Hayır

3 - Kendinden emin de ildi



186

H367 F60711 

Siz ya da partneriniz gebe kalabilmek için herhangi bir önlem aldınız
mı, herhangi bir yola ba vurdunuz mu?

1 – Evet 

2 – Hayır

H368 F60800 

Gebe kalabilmek için önlemler almaya ne zaman ba ladınız?

Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

9997 - Durumuma uymuyor 



187

H369 F60900 

Siz veya (-e iniz-) partneriniz u andaki bir gebeli in zamanını
de i tirmek için karttaki gebeli i önleyici yöntemlerden birini 
kullandınız mı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H370 F60911 

Siz ya da partneriniz / e iniz, o tarihte gebeli i önleyici bir yöntem 
uyguladınız mı?

Lütfen uyguladı ınız yöntemlerin hepsini belirtin. 

01 – Prezervatif (Kondom / Kılıf / Kaput) 

02 – Do um Kontrol Hapı

03 – Rahim çi Araç (Bakırlı Spiral /Spiral) 

04 - Diyafram 

05 - Fitil, Jöle, Macun, Krem 

06 – Hormon nesi / Üç Aylık ne

07 - Implant (Deri Altı Kapsülleri) (örne in Norplant) 

08 - Zykluscomputer z.B. Persona 

09 - "Ertesi Sabah Hapı" (cinsel ili ki sonrası korunma) 

10 – Geri Çekme 

11 – Do al Korunma Yöntemi (Vücut Sıcaklı ı De i mesi Ölçüm Yöntemleri) 



188

H371 F61000 

Gebeli i önlemek için, en son ne zaman bir eyler yaptınız?

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H372 F61021 

Son üç ayda bir çocuk (daha) isteyip istemedi iniz konusunu ciddi bir 
ekilde dü ündünüz mü?

1 – Evet 

2 – Hayır



189

H373 F61100 

imdi siz (hâlâ), bir çocuk (daha) istiyor musunuz?

1 – Evet 

2 – Hayır

H374 F61200 

Bazı ki ilerin bedenleri çocuk sahibi olmaya elveri li de ildir.

Sizin bildi iniz kadarıyla vücudunuz bir çocuk sahibi olmaya elveri li
mi?

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet

4 - Kesinikle evet 



190

H375 F61301 

Kısırla tırıldınız mı ya da çocuk sahibi olmanızı engelleyen bir 
ameliyat mı geçirdiniz?

1 – Evet 

2 – Hayır

H376 F61302 

Bu ameliyatı ne zaman geçirdiniz? Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

9997 - Durumuma uymuyor 



191

H377 F61400 

(Muhtemelen) çocu unuzun olamayaca ını ne zaman farkettiniz? 

Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

9997 - Durumuma uymuyor

H378 F61500 

Çiftler ne zaman ve kaç çocuk istedikleri konusunda her zaman 
uzla amazlar.

Sizin (e iniz) partneriniz imdi bir çocuk (daha) istiyor mu?

1 – Evet 

2 – Hayır

3 - Kendinden emin de il
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H379 F61600 

(E inizin) partnerinizin bir çocuk isterse, vücudunun bir çocu unun
olmasına tamamen elveri li oldu unu dü ünün.

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olaılıkla evet

4 - Kesinlikle evet 

H380 F61701 

E iniz (partneriniz) kısırla tırıldı mı veya bir çocu u (daha) olmasını
olanaksız kılan bir ameliyat mı geçirdi?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H381 F61702 

Bu ameliyatı ne zaman yapıldı? Lütfen bana ayını ve yılını söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

9997 - Durumuma uymuyor

H382 F61811 

Siz ya da partneriniz gebe kalabilmek için herhangi bir önlem aldınız
mı, herhangi bir yola ba vurdunuz mu? 

1 – Evet 

2 – Hayır



194

H383 F61900 

Gebe kalabilmek için önlemler almaya ne zaman ba ladınız?

Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

9997 - Durumuma uymuyor

H384 F62011 

Siz veya (e iniz-) partneriniz, gebeli i önlemek için herhangi bir yola 
ba vurdunuz mu? 
Lütfen uyguladı ınız yöntemlerin hepsini belirtin. 

01 – Prezervatif (Kondom / Kılıf / Kaput) 

02 – Do um Kontrol Hapı

03 – Rahim çi Araç (Bakırlı Spiral /Spiral) 

04 - Diyafram 

05 - Fitil, Jöle, Macun, Krem 

06 – Hormon nesi / Üç Aylık ne

07 - Implant (Deri Altı Kapsülleri) (örne in Norplant) 

08 - Zykluscomputer z.B. Persona 

09 - "Ertesi Sabah Hapı" (cinsel ili ki sonrası korunma) 

10 – Geri Çekme 

11 – Do al Korunma Yöntemi (Vücut Sıcaklı ı De i mesi Ölçüm Yöntemleri) 



195

H385 F62100 

Son kez ne zaman gebeli i önleyici bir yönteme ba vurdunuz?

Bana ayı ve yılını söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H386 F62200 

Önümüzdeki üç yıl içinde bir çocu unuzun olmasını planlıyor musunuz? 

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlile evet 



196

H387 F62300 

Önümüzdeki üç yıl içinde bir çocu u evlat edinerek ya da koruyucu aile 
olarak bir çocuk sahibi olmayı planlıyor musunuz? 

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 

H388 F62400 

Önümüzdeki üç yıl içinde (ba ka) çocu unuzun olmadı ını varsayalım.

Gene de (ba ka) çocuk istemeye devam eder misiniz?

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet

4 - Kesinlikle evet 
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H389 F62421 

nsanın bir çocuk daha istememesi için, bir dolu neden vardır. Ki isel
olarak sadece sizin açınızdan , a a ıdaki nedenler, kesin olarak ya da 
muhtemelen, bir çocuk (daha) istemenizi hangi ölçüde engellerler, hangi 
ölçüde önemlidir? Lütfen yanıtınızı ili ikteki listeden verin. 

Zaten yeteri kadar, istedi im kadar çocu um var. Ba ka çocuk 
istemiyorum.

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 



198

H390 F62422 

Sa lı ım buna izin vermiyor. 

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H391 F62423 

Çocuklarımız olsaydı (e imin-)partnerimin ve benim, birbirimiz için 
fazla zamanımız olmazdı.

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 



199

H392 F62424 

Mesleki ya amımla birlikte yürütemem. 

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H393 F62425 

nsanın bir çocuk daha istememesi için, bir dolu neden vardır.Ki isel
olarak sadece sizin açınızdan, a a ıdaki nedenler, kesin olarak ya da 
muhtemelen, bir çocuk (daha) istemenizi hangi ölçüde engellerler, hangi 
ölçüde önemlidir? Lütfen yanıtınızı ili ikteki listeden verin. 

Bo  zamanlarımdaki ilgilerime son vermem gerekir. 

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 
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H394 F62426 

u andaki ya am düzeyimi devam ettirmek isterim. 

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H395 F62427 

Bir çocuk (daha) harcamaların yükselmesine artmasına, neden olur. 

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 



201

H396 F62428 

Çocuklarımı nasıl bir gelece in bekledi i ile ilgili pek çok ku kuya
kapılıyorum.

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H397 F62429 

Çocuklarımın olması için, güvenli bir i  yerine gereksinmem var. 

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 



202

H398 F62430 

Çocuklarımızın olması için, (e imin-) partnerimin güvenli bir i  yerine 
gereksinmesi var. 

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H399 F62431 

nsanın bir çocuk daha istememesi için, bir dolu neden vardır. Ki isel
olarak sadece sizin açınızdan, a a ıdaki nedenler, kesin olarak ya da 
muhtemelen, bir çocuk (daha) istemenizi hangi ölçüde engellerler, hangi 
ölçüdeönemlidir?Lütfen yanıtınızı ili ikteki listeden verin. 

Benim/bizim parasal durumumuz, buna izin vermiyor.

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 
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H400 F62432 

Ya amımın keyfini imdiki kadar çıkaramam.

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H401 F62433 

Ben/partnerim çok ya lıyız.

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 



204

H402 F62434 

Yalnız ya ıyorum, belli, sürekli bir partnerim yok. 

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H403 F62435 

Partnerim buna kar ı.

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 



205

H404 F62436 

li kim umdu um gibi yürümüyor. 

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H405 F62437 

nsanın bir çocuk daha istememesi için, bir dolu neden vardır. Ki isel
olarak sadece sizin açınızdan, a a ıdaki nedenler, kesin olarak ya da 
muhtemelen bir çocuk (daha) istemenizi hangi ölçüde engellerler, hangi 
ölçüde önemlidir? Lütfen yanıtınızı ili ikteki listeden verin. 

Bir çocuk (daha) beni partnerime çok fazlasıyla ba lar.

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 



206

H406 F62500 

lk/sonraki çocu unuzun bir erkek mi ya da bir kız mı olmasını
istersiniz?

1 – Erkek 

2 – Kız

3 - Benim için farketmez 

H407 F62611 

Toplam kaç çocu unuzun (daha) olmasını istersiniz? 

[##]
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H408 F62612 

u andaki gebeli inizi saymazsanız, kaç çocuk daha istiyorsunuz? 

[   ] 

H409 F62701 

imdi, üç yıl sonra bir çocu unuz (daha) oldu unu varsayalım. Bunun 
ya amınızın de i ik alanlarında nasıl sonuçlar do uraca ını bilmek 
isterdim.

stedi inizi yapabilme olana ı

1 - Çok daha iyi 

2 - Daha iyi 

3 - Ne daha iyi, ne de daha kötü 

4 - Daha kötü 

5 - Çok daha kötü 

7 - Durumuma uymuyor



208

H410 F62702 

Sizin i ansınız

1 - Çok daha iyi 

2 - Daha iyi 

3 - Ne daha iyi, ne de daha kötü 

4 - Daha kötü 

5 - Çok daha kötü 

7 - Durumuma uymuyor 

H411 F62703 

imdi, üç yıl sonra bir çocu unuz (daha) oldu unu varsayalım. Bunun 
ya amınızın de i ik alanlarında nasıl sonuçlar do uraca ını bilmek 
isterdim.

Parasal durumunuz

1 - Çok daha iyi 

2 - Daha iyi 

3 - Ne daha iyi, ne de daha kötü 

4 - Daha kötü 

5 - Çok daha kötü 

7 - Durumuma uymuyor 
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H412 F62704 

Cinsel ya amınız

1 - Çok daha iyi 

2 - Daha iyi 

3 - Ne daha iyi, ne de daha kötü 

4 - Daha kötü 

5 - Çok daha kötü 

7 - Durumuma uymuyor 

H413 F62705 

Ba kalarının sizin hakkınızda ne dü ündükleri

1 - Çok daha iyi 

2 - Daha iyi 

3 - Ne daha iyi, ne de daha kötü 

4 - Daha kötü 

5 - Çok daha kötü 

7 - Durumuma uymuyor 
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H414 F62706 

Sizin ya amdan ho lanmanız ve ya amla barı ıklı ınız

1 - Çok daha iyi 

2 - Daha iyi 

3 - Ne daha iyi, ne de daha kötü 

4 - Daha kötü 

5 - Çok daha kötü 

7 - Durumuma uymuyor 

H415 F62707 

(E iniz-)partnerinizle aranızdaki sıkı ili ki

1 - Çok daha iyi 

2 - Daha iyi 

3 - Ne daha iyi, ne de daha kötü 

4 - Daha kötü 

5 - Çok daha kötü 

7 - Durumuma uymuyor 
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H416 F62708 

(E inizin-)partnerinizin i ansı

1 - Çok daha iyi 

2 - Daha iyi 

3 - Ne daha iyi, ne de daha kötü 

4 - Daha kötü 

5 - Çok daha kötü 

7 - Durumuma uymuyor 

H417 F62709 

imdi, üç yıl sonra bir çocu unuz (daha) oldu unu varsayalım. Bunun 
ya amınızın de i ik alanlarında nasıl sonuçlar do uraca ını bilmek 
isterdim.

Ya landıklarında bakım, yardım güvencesi

1 - Çok daha iyi 

2 - Daha iyi 

3 - Ne daha iyi, ne de daha kötü 

4 - Daha kötü 

5 - Çok daha kötü 

7 - Durumuma uymuyor 



212

H418 F62710 

Ya amınızda güvence 

1 - Çok daha iyi 

2 - Daha iyi 

3 - Ne daha iyi, ne de daha kötü 

4 - Daha kötü 

5 - Çok daha kötü 

7 - Durumuma uymuyor 

H419 F62711 

Sizinle anne-babanız arasındaki sıkı ili ki

1 - Çok daha iyi 

2 - Daha iyi 

3 - Ne daha iyi, ne de daha kötü 

4 - Daha kötü 

5 - Çok daha kötü 

7 - Durumuma uymuyor 



213

H420 F62801 

Önümüzdeki üç yıl içinde bir çocu unuzun (daha ) olmasıyla ilgili karar, 
a a ıdaki etkenlere ne kadar ba ımlıdır?

Sizin parasal durumunuza 

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 

H421 F62802 

inize

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 
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H422 F62803 

Ev ko ullarınıza

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 

H423 F62804 

Önümüzdeki üç yıl içinde bir çocu unuzun (daha ) olmasıyla ilgili karar, 
a a ıdaki etkenlere ne kadar ba ımlıdır?

Sa lı ınıza

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 



215

H424 F62805 

Uygun bir partnere 

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 

H425 F62806 

(E inizin-)partnerinizin i ine

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 



216

H426 F62807 

(E inizin-)partnerinizin sa lı ına

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 

H427 F62808 

Çocukların bakımlarına sunulabilecek olanaklara 

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 
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H428 F62809 

'Elternzeit'' v.b gibi izinler alabilme olanaklarınıza

1 - Hiç ba ımlı de il

2 - Biraz ba ımlı

3 - Oldukça ba ımlı

4 - Çok ba ımlı

7 - Durumuma uymuyor 

H429 F62901 

Bir çocuk (daha) istemekle ilgili kararın, sadece siz ve (e iniz-)/
partnerinize ait oldu unu dü ünseniz bile, ba kalarının da sizin ne 
yapmanız gerekti i konusunda görü leri olabilir. imdi size, önümüzdeki 
üç yıl içinde bir çocuk (daha) sahibi olmanız gerekti i konusunda 
ba kalarının görü leriyle ilgili bazı ifadeler okuyaca ım.

Lütfen bana bu ifadelere ne kadar katıldı ınızı, yanıtınızı bu karttan 
seçerek söyleyin. 

Arkada larınızın ço unlu u, bir çocuk (daha) sahibi olmanız gerekti i
kanısındalar.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H430 F62902 

Anne-babanız bir çocuk (daha) sahibi olmanız gerekti i kanısındalar.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H431 F62903 

Akrabalarınızın ço unlu u, bir çocuk (daha) sahibi olmanız gerekti i
kanısındalar.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H432 F63211 

A a ıdaki bir çocuk sahibi olmayı, onları yeti tirip, bakmayı
kolayla tırması gereken önlemler hakkında ne dü ünüyorsunuz?

Meslek sahibi kadınlar için daha iyi annelik izni düzenlemeleri

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli, ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H433 F63212 

Küçük çocukları olan anne-babalara dü ük gelir vergisi (Lohn. ve 
Einkommenssteuern).

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli, ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 
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H434 F63213 

A a ıdaki bir çocuk sahibi olmayı, onları yeti tirip, bakmayı
kolayla tırması gereken önlemler hakkında ne dü ünüyorsunuz?

Üç ya ından küçük çocuklar için daha iyi günlük bakım olanakları

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli, ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H435 F63214 

Üç ya ından okul ça ına kadar olan çocuklar için daha iyi günlük bakım
olanakları

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli, ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 
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H436 F63215 

Çocuklu aileler için, onların gelirlerinin yüksekli ine göre bir yardım
yapılması

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli, ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H437 F63216 

Bir çocu un do umunda parasal bir yardım

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli, ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 
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H438 F63217 

Çocukları küçük oldu u sürece onlara bakmak istedi i için i lerine son 
veren anne-babaya parasal yardımlar

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli, ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H439 F63218 

Çocuk parası anlamlı bir ekilde yükseltilmeli ve her bir çocuk için 250 
Euro'ya çıkarılmalıdır.

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli, ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 
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H440 F63219 

A a ıdaki bir çocuk sahibi olmayı, onları yeti tirip, bakmayı
kolayla tırması gereken önlemler hakkında ne dü ünüyorsunuz?

Okul çocukları için ö leden sonraları ve okul tatillerinde bakım veren 
kurumlar

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli, ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H441 F63220 

Küçük çocukları olan çalı an anne-babalar için esnek çalı ma saatleri 

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli, ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 
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H442 F63221 

Çocukları olan anne-babalar için günün bir kaç saatinde 
çalı abilecekleri daha çok ve iyi i  olanakları

1 - Çok önemli

2 – Önemli

3 - Ne önemli, ne de önemsiz

4 – Önemsiz

5 - Çok önemsiz

H443 F63222 

Tüm gün e itim veren okullarda daha iyi e itim olanakları, daha iyi 
hizmetler

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli, ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 
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H444 F63223 

Çocuklu ailelerin konut ko ullarını düzeltme 

1 - Çok önemli 

2 – Önemli 

3 - Ne önemli, ne de önemsiz 

4 – Önemsiz 

5 - Çok önemsiz 

H445 F63311 

Sizin arzulanır oldu unu dü ündü ünüz bu önlemler alınsaydı, ya amınız
bundan etkilenir miydi? Lütfen a a ıdaki ifadelerin her birine ne kadar 
katılıp katılmadı ınızı söyleyin. 

stedi im kadar çocu um olsaydı, benim için daha kolay olurdu. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H446 F63312 

Sizin arzulanır oldu unu dü ündü ünüz bu önlemler alınsaydı, ya amınız
bundan etkilenir miydi? Lütfen a a ıdaki ifadelerin her birine ne kadar 
katılıp, katılmadı ınızı söyleyin. 

lk/sonraki çocu umun daha erken do ması mümkün olsaydı.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H447 F63313 

Bir çocuk (daha) isteyip istemedi imi, bir kez daha dü ünürdüm.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H448 F63314 

Büyük bir olasılıkla bir çocuk (daha) için karar verirdim.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H449 F63315 

Kesinlikle bir çocuk (daha) istemezdim. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H450 F63316 

Bu türden önlemlerin alınıp, uygulamaya geçirilmesinin do al oldu u
kanısındayım.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H451 F63401 

stemedi iniz halde gebe kaldı ınızı varsayalım. Muhtemelen ne 
yapardınız?

1 - Gebeli imi devam ettirir, çocu u do ururdum

2 - Gebeli imi devam ettirir, çocu un evlat edinilmesine izin verirdim 

3 - Muhtemelen çocu u aldırırdım

4 - Her durumda çocu u aldırırdım
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H452 F63402 

Siz istemedi iniz halde partnerinizin gebe kaldı ını varsayalım. Ona ne 
önerirdiniz?

1 - Gebeli ini devam ettirip, çocu u do urmasını

2 - Gebeli ini devam ettirip, çocu un evlat edinilmesine izin 
 vermesini 

3 - Muhtemelen çocu u aldırmasını

4 - Her durumda çocu u aldırmasını

H453 F70100 

Genel olarak sa lı ınız nasıl?

1 - Çok iyi 

2 – yi

3 – Orta 

4 – Kötü 

5 - Çok kötü 
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H454 F70200 

Uzun süreden beri devam eden veya kronik bir hastalı ınız var mı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H455 F70201 

Bu hastalı ınız ne zamandan beri devam ediyor? 

1 - 6 aydan daha az bir süreden beri 

2 - 6 ayla 1 yıl arasındaki bir süreden beri 

3 - 1 - 5 yıl arasındaki bir süreden beri 

4 - 5 -10 yıl arasındaki bir süreden beri 

5 - 10 yıldan daha uzun bir süreden beri 
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H456 F70300 

Günlük normal ya amınızı yürütmenizi ya da yeteneklerinizi kullanmanızı
kısıtlayan bedeni ya da ruhsal bir sorununuz var mı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H457 F70301 

Ne zamandan beri? 

1 - 6 aydan daha az bir süreden beri 

2 - 6 ayla 1 yıl arasındaki bir süreden beri 

3 - 1 - 5 yıl arasındaki bir süreden beri 

4 - 5 - 10 yıl arasındaki bir süreden beri 

5 - 10 yıl ya da daha fazla bir süreden beri 
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H458 F70400 

Günlük faaliyetlerinizde, örne in yataktan kalkmak, banyo yapmak, 
giyinmek, yemek yemek, tuvalete gitmek v.b. için düzenli yardıma
gereksinmeniz var mı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H459 F70500 

Son on iki ayda bu günlük faaliyetleriniz için, düzenli olarak kamusal 
ya da özel kurulu lar aracılı ıyla, uzman ki ilerden yardımlar aldınız
mı?

1 - Evet, bir kamu kurulu undan

2 - Evet, özel bir kurumdan 

3 – Evet, ama bunun bir kamu kurulu u mu, yoksa özel bir kurulu  mu 
 oldu unu bilmiyorum. 

4 – Hayır
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H460 F70600 

Son on iki ay içinde, yukarda sıralanan günlük faaliyetler konusunda 
meslekleri bakım olmayan ki ilerden de bu türden yardımlar aldınız mı?

1 – Evet 

2 - Hayır

H461 F70700 

Bu yardımları kimden aldınız?

Lütfen bana adını ve bu ki inin size olan yakınlık derecesini söyleyin. 

01 - Partner / E

02 - Anne 

03 - Baba 

04 – Partnerin / e in annesi 

05 – Partnerin / e in babası

06 – O ul

07 - Kız

08 – Üvey o ul

09 – Üvey kız

10 – Büyükanne 

11 – Büyükbaba 

12 – Kız torun 

13 – Erkek torun 

14 – Kız karde

15 – Erkek karde

16 – Ba ka akrabalar 

17 – Arkada lar, tanıdıklar, kom ular, i  arkada ları / meslekta lar

18 – Ba ka ki iler

19 – Bir kurulu  / örgüt ya da bir irket

97 – Ba ka ki i yok 
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H462 F70800 

{Ki i} o tarihte sizinle aynı hanede mi oturuyordu? 

1 – Evet 

2 – Hayır

H463 F70900 

Yardımlar için, (babanız, partneriniz v.b. gibi ki iler) para ödediler 
mi?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H464 F71000 

Siz, son on iki ayda, ba kalarına, günlük faaliyetlerinde, örne in
yataktan kalkmada, banyo yapmada, giyinmede, yemek yeme ve tuvalete 
gitmede düzenli yardımlar verdiniz mi? Lütfen çocuk bakımı hizmetlerini 
bu sınıfa sokmayın.

1 – Evet 

2 – Hayır

H465 F71100 

Kime yardım ettiniz? 

Lütfen bana adını ve bu ki inin size olan yakınlık derecesini söyleyin. 

01 - Partner / E

02 - Anne 

03 - Baba 

04 – Partnerin / e in annesi 

05 – Partnerin / e in babası

06 – O ul

07 - Kız

08 – Üvey o ul

09 – Üvey kız

10 – Büyükanne 

11 – Büyükbaba 

12 – Kız torun 

13 – Erkek torun 

14 – Kız karde

15 – Erkek karde

16 – Ba ka akrabalar 

17 – Arkada lar, tanıdıklar, kom ular, i  arkada ları / meslekta lar

18 – Ba ka ki iler

19 – Bir kurulu  / örgüt ya da bir irket

97 – Ba ka ki i yok 
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H466 F71200 

Bu yardımları yaptı ınız ki iyle o dönemlerde aynı evde mi kalıyordunuz?

1 – Evet 

2 – Hayır

H467 F71300 

Son on iki ayda hiç, biriyle ki isel deneyim ve duygularınız hakkında
konu tunuz mu? 

1 - Evet 

2 – Hayır
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H468 F71400 

Kimle konu tunuz?
Lütfen bana adını ve bu ki inin size olan yakınlık derecesini söyleyin. 

01 - Partner / E

02 - Anne 

03 - Baba 

04 – Partnerin / e in annesi 

05 – Partnerin / e in babası

06 – O ul

07 - Kız

08 – Üvey o ul

09 – Üvey kız

10 – Büyükanne 

11 – Büyükbaba 

12 – Kız torun 

13 – Erkek torun 

14 – Kız karde

15 – Erkek karde

16 – Ba ka akrabalar 

17 – Arkada lar, tanıdıklar, kom ular, i  arkada ları / meslekta lar

18 – Ba ka ki iler

19 – Bir kurulu  / örgüt ya da bir irket

97 – Ba ka ki i yok 

H469 F71500 

O zamanlar bu ki iyle aynı evde mi kalıyordunuz?

1 – Evet 

2 – Hayır
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H470 F71600 

Son on iki ayda hiç, biri sizinle kendi deneyimleri ve duyguları
hakkında konu tu mu? 

1 – Evet 

2 – Hayır

H471 F71700 

Bu ki i kimdi? 

01 - Partner / E

02 - Anne 

03 - Baba 

04 – Partnerin / e in annesi 

05 – Partnerin / e in babası

06 – O ul

07 - Kız

08 – Üvey o ul

09 – Üvey kız

10 – Büyükanne 

11 – Büyükbaba 

12 – Kız torun 

13 – Erkek torun 

14 – Kız karde

15 – Erkek karde

16 – Ba ka akrabalar 

17 – Arkada lar, tanıdıklar, kom ular, i  arkada ları / meslekta lar

18 – Ba ka ki iler

19 – Bir kurulu  / örgüt ya da bir irket

97 – Ba ka ki i yok 



239

H472 F71800 

O zamanlar bu ki iyle aynı evde mi kalıyordunuz?

1 – Evet 

2 – Hayır

H473 F72001 

imdi size u anda ya amanız olası deneyimlerle ilgili altı ifade 
okuyaca ım. Lütfen bana son zamanlarda, bu ifadelerdeki durumlarla hangi 
sıklıkta kar ıla tı ınızı söyleyin. 

Sorunlarımda bana destek olacak yeteri kadar insan var.

1 - Durumuma uyuyor 

2 - Az ya da çok durumuma uyuyor 

3 - Durumuma uymuyor 
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H474 F72002 

imdi size u anda ya amanız olası deneyimlerle ilgili altı ifade 
okuyaca ım. Lütfen bana son zamanlarda, bu ifadelerdeki durumlarla hangi 
sıklıkta kar ıla tı ınızı söyleyin. 

Genel olarak kendimi bo  hissediyorum.

1 - Durumuma uyuyor 

2 - Az ya da çok durumuma uyuyor 

3 - Durumuma uymuyor 

H475 F72003 

imdi size u anda ya amanız olası deneyimlerle ilgili altı ifade 
okuyaca ım. Lütfen bana son zamanlarda, bu ifadelerdeki durumlarla hangi 
sıklıkta kar ıla tı ınızı söyleyin. 

Etrafımda insanların olmasını özlüyorum.

1 - Durumuma uyuyor 

2 - Az ya da çok durumuma uyuyor 

3 - Durumuma uymuyor 
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H476 F72004 

Kendilerine tamamen güvenebilece im, yeteri kadar insan var. 

1 - Durumuma uyuyor 

2 - Az ya da çok durumuma uyuyor 

3 - Durumuma uymuyor 

H477 F72005 

Sık sık yarı yolda bırakıldı ımı hissediyorum. 

1 - Durumuma uyuyor 

2 - Az ya da çok durumuma uyuyor 

3 - Durumuma uymuyor 
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H478 F72006 

Kendime yakın hissetti im yeterince insan var. 

1 - Durumuma uyuyor 

2 - Az ya da çok durumuma uyuyor 

3 - Durumuma uymuyor 

H479 F71901 

Size göre önümüzdeki üç yıl içinde, ya amınızın a a ıdaki konuları
üzerindeki denetiminiz ne kadar güçlü olacak? 

Parasal durumunuz.

1 – Hiç 

2 – Biraz 

3 – Oldukça 

4 – Çok 

7 - Durumuma uymuyor 
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H480 F71902

iniz

1 – Hiç 

2 - Biraz 

3 – Oldukça 

4 – Çok 

7 - Durumuma uymuyor 

H481 F71903 

Ev durumunuz 

1 – Hiç 

2 – Biraz 

3 – Oldukça 

4 – Çok 

7 - Durumuma uymuyor 
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H482 F71904 

Sa lı ınız

1 – Hiç 

2 – Biraz 

3 – Oldukça 

4 – Çok 

7 - Durumuma uymuyor 

H483 F71905 

Aile ya amınız

1 – Hiç 

2 – Biraz 

3 – Oldukça 

4 – Çok 

7 - Durumuma uymuyor 
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H484 F110901 

imdi size insanın, bir i  yerinde önemli saydı ı bazı özelliklerden söz 
edece im. Lütfen bunlara bakın ve ki isel olarak bu özelliklerden 
hangilerini önemli buldu unuzu söyleyin. Aralarından üç tanesini önem 
sırasına göre seçin. 

En önemli nitelikler 

1 - yi ücret 

2 - Az baskı

3 -  yerinde büyük güvence 

4 - Genelde saygın bir i

5 - yi çalı ma zamanı

6 - nsanın kendi ba ına bir eyler ba armasına olanak tanıyan bir i

7 - Çok izin yapılabilecek bir i

8 - nsanın bir çok eye ula tı ı duygusu veren bir i

9 - Sorumlulukları olan bir i

10 - lginç bir i

11 - nsanın kendi yeteneklerine uyan bir i

H485 F110902 

Derecede önemli nitelik? 

1 - yi ücret 

2 - Az baskı

3 -  yerinde büyük güvence 

4 - Genelde saygın bir i

5 - yi çalı ma zamanı

6 - nsanın kendi ba ına bir eyler ba armasına olanak tanıyan bir i

7 - Çok izin yapılabilecek bir i

8 - nsanın bir çok eye ula tı ı duygusu veren bir i

9 - Sorumlulukları olan bir i

10 - lginç bir i

11 - nsanın kendi yeteneklerine uyan bir i
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H486 F110903 

Üçüncü önemli nitelik 

1 - yi ücret 

2 - Az baskı

3 -  yerinde büyük güvence 

4 - Genelde saygın bir i

5 - yi çalı ma zamanı

6 - nsanın kendi ba ına bir eyler ba armasına olanak tanıyan bir i

7 - Çok izin yapılabilecek bir i

8 - nsanın bir çok eye ula tı ı duygusu veren bir i

9 - Sorumlulukları olan bir i

10 - lginç bir i

11 - nsanın kendi yeteneklerine uyan bir i

H487 F80100 

imdi size,güncel ve günlük faaliyetlerinizle ilgili bir kaç soru 
yöneltmek istiyorum.Biraz önce görü mede de açıkladı ınız gibi.... 

1 - Kendi adıma veya ba kalarına ait bir i  yerinde çalı ıyorum

2 - Aileye ait bir i  yerinde yardımcı olarak veya tarımda çalı ıyorum

3 – sizim

4 - Üniversite ya da orta dereceli bir okulda ö renciyim veya ba ka bir 
dalda e itim yapıyorum

5 – Emekliyim 

6 - Do um sonrası ''Mutterschutz'' veya '' Erziehungszeit'' iznindeyim 

7 - Uzun süreden beri ya da sürekli hasta veya sakatım

8 - Ev hanımıyım / ev erke iyim

9 - Askerlik hizmetimi yapıyorum

10 – Ba ka
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H488 F80200

u anda ''Mutterschutz'' ya da ''Elternzeit'' izninde misiniz? 

1 - Do um sonrası yasal izin (''Mutterschutz'') 

2 - Do um sonrası daha uzun izin süresi (''Elternzeit'') 
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H489 F80300 

Ne zamandan beri ''Mutterschutz'' / ''Elternzeit'' iznindesiniz? 

Lütfen ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H490 F80400 

'Mutterschutz'' /'' Elternzeit'' izninde olmaktan ne kadar memnunsunuz? 

Lütfen bu kartı yardımcı olarak alın ve bana ''Elternzeit' izninde 
olmaktan duydu unuz memnuniyeti ölçekte sizin durumunuza en çok uyan 
de erle belirtin. 

0 - Hiç memnun de ilim

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 - Çok memnunum 
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H491 F80501 

Geçen Pazar’dan bu yana, geçen yedi gün içinde para kar ılı ında, bir 
yere ba ımlı olarak veya kendi adınıza bir i  yaptınız mı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H492 F80521 

'Mutterschutz'' veya ''Elternzeit'' iznini kullanmadan önce bir i
yerinde görevli olarak mı, yoksa kendi adınıza mı çalı ıyordunuz?

1 - Evet 

2 – Hayır
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H493 F80600 

'Elternzeit'' iznini kullandıktan sonra, tekrar eski i inize dönme 
olana ınız olacak mı?

1 – Evet 

2 - Hayır

H494 F80701 

'Elternzeit'' izni sona erdikten sonra tekrar çalı mayı dü ünüyor
musunuz?

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olaılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 
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H495 F80702 

'Elternzeit'' izni sona erdikten sonra eski i inize tekrar dönmekten 
memnuniyet duyar mıydınız?

1 – Evet 

2 – Hayır

H496 F80800 

Ne zaman i siz kaldınız?

Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H497 F80900 

siz kalmaktan ne kadar memnunsunuz? 

Lütfen bu kartı yardımcı olarak alın ve bana i siz kalmaktan duydu unuz
memnuniyeti ölçekte sizin durumunuza en çok uyan de erle belirtin. 

0 - Hiç memnun de ilim

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 –

9 -

10 - Çok memnunum 

H498 F81000 

Önümüzdeki üç yıl içinde bir i e girmeyi ya da kendi adınıza bir i yeri
kurmayı planlıyor musunuz? 

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 
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H499 F81100 

siz kalmadan hemen önce, ba kasına ait bir i te mi çalı ıyordunuz,
yoksa kendi adınıza bir i  mi yapıyordunuz?

1 – Evet

2 – Hayır

H500 F81200 

Ne zamandan beri bir üniversite, orta dereceli bir okulda ö rencisiniz
ya da herhangi bir e itim kurumunda e itim yapıyorsunuz?

Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H501 F81300 

Bir okulda ö renci olmakta veya herhangi bir e itim kurumunda e itim
yapmaktan ne kadar memnunsunuz? 

Lütfen bu kartı yardımcı olarak alın ve bana ö renci olmaktan duydu unuz
memnuniyeti, ölçekte sizin durumunuza en çok uyan de erle belirtin. 

0 - Hiç memnun de ilim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - Çok memnunum 

H502 F81400 

Önümüzdeki üç yıl içinde e itiminizi tamamlamayı dü ünüyor musunuz? 

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 
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H503 F81500 

Üniversite veya ba ka bir e itim kurumunda ö reniminize ba lamadan hemen 
önce, bir i iniz var mıydı, yoksa kendi adınıza mı bir i  yapıyordunuz?

1 – Evet

2 – Hayır

H504 F81600 

Ne zamandan beri emeklisiniz? 

Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H505 F81700 

Emekli olmaktan ne kadar memnunsunuz? 

Lütfen bu kartı yardımcı olarak alın ve bana emekli olmaktan duydu unuz
memnuniyeti, ölçekte sizin durumunuza en çok uyan de erle belirtin. 

0 - Hiç memnun de ilim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - Çok memnunum 

H506 F81800 

Önümüzdeki üç yıl içinde bir i  önerisini kabul etmeyi dü ünüyor
musunuz?

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 
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H507 F81900 

Emekli olmadan hemen önce, bir yerde görevli olarak mı çalı ıyordunuz,
yoksa kendi adınıza mı bir i  yapıyordunuz?

1 – Evet

2 – Hayır

H508 F82000 

Önümüzdeki üç yıl içinde bir i  önerisini kabul etmeyi dü ünüyor
musunuz?

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 
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H509 F82100 

Hastalanmadan veya sakatlanmadan hemen önce, bir yerde görevli olarak mı
çalı ıyordunuz, yoksa kendi adınıza mı bir i  yapıyordunuz?

1 - Evet

2 – Hayır

H510 F82200 

Ne zamandan beri ev kadını/erke isiniz?

Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

9997 - Durumuma uymuyor 
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H511 F82300 

Ev kadını/erke i olmaktan ne kadar memnunsunuz? 

Lütfen bu kartı yardımcı olarak alın ve bana ev kadını/erke i olmaktan 
duydu unuz memnuniyeti, ölçekte durumunuza en çok uyan de erle belirtin. 

0 - Hiç memnun de ilim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 – Çok memnunum 

H512 F82400 

Önümüzdeki üç yıl içinde bir i  önerisini kabul etmeyi dü ünüyor
musunuz? musunuz? 

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 
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H513 F82500 

Ev kadını/erke i olmadan hemen önce, bir yerde görevli olarak mı
çalı ıyordunuz, yoksa kendi adınıza mı bir i  yapıyordunuz?

1 - Evet

2 – Hayır

H514 F82600 

Önümüzdeki üç yıl içinde bir i  önerisini kabul etmeyi dü ünüyor
musunuz?

1 - Kesinlikle hayır

2 - Büyük bir olasılıkla hayır

3 - Büyük bir olasılıkla evet 

4 - Kesinlikle evet 
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H515 F82700 

'Wehrdienst''/''Zivildienst'' (askerlik) hizmetine ba lamadan hemen 
önce, bir yerde görevli olarak mı çalı ıyordunuz, yoksa kendi adınıza mı
bir i  yapıyordunuz?

1 - Evet 

2 - Hayır

H516 F82800 

imdi size bir kaç soru da daha önceki görevli oldu unuz i iniz ya da 
kendi adınıza yaptı ınız i  hakkında yöneltmek istiyorum. E er iki ya da 
daha fazla göreviniz veya kendi adınıza i  yeriniz varsa sorularım,
çalı ma saatlerinizi en çok geçirdi iniz i inizle ilgili olacak. 

01 – Kendine ait topraklarda ya da bir kooperatifte çalı an erkek / 
kadın çiftçi 

02 – Serbest meslek sahibi erkek / kadın akademisyen (erkek / kadın
doktor, erkek / kadın avukat, erkek / kadın vergi danı manı vb.) 

03 – Ticaret, esnaflık, zanaat, sanayi, hizmet sektörü alanında serbest 
meslek sahibi ya da PGH (zanaat üretim kooperatifleri)-üyesi 

04 - Erkek / kadın memur, erkek / kadın hâkim, erkek / kadın profesyonel 
asker

05 – Sözle meli erkek / kadın eleman 

06 – Erkek / kadın i çi

07 – Meslek e itimi yapıyor

08 – Bir i letmenin sahibine, çalı tırıcısına i inde yardım eden (erkek 
/ kadın) aile üyesi 
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H517 F82901 

Bu görev veya i yeri....

1 - Bir i verene ba lı olarak yapılan i

2 - Kendi adına yapılan bir i

3 - Tarımda bir i

4 - Aileye ait bir i yerinde ücret alınmadan yapılan bir i

H518 F83000 

Çalı maya neden son verdiniz? Lütfen bana asıl nedenini söyleyin. 

1 - ime son verildi 

2 - Emekli oldum (Yasal emeklilik ya ına ula arak emekli oldum) 

3 - Bir i  sözle mesinin zamanı doldu 

4 - Kendime (aileye) ait i yerimi sattım veya kapadım

5 - Evlendim 

6 - Yeni bir çocu um oldu, çocu un yeti tirilmesi gerekti 

7 - Ya lı, hasta, sakat ki i(ler) yüzünden 

8 - E imin/partnerimin i i ya adı ımız yerden ta ınmamızı zorunlu kıldı

9 - Üniversite ö renimine ba ladım

10 - Askerlik hizmeti yüzünden 

11 - Kendi hastalık ve sakatlı ım yüzünden 

12 - Özel olanaklarımla ya ayıp kendim geri çekilmek istedim 

13 - Ba ka
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H519 F83100 

Geçen Pazar gününden bu yana geçen yedi gün içinde, bir i  yerinde 
görevli eleman olarak veya kendi adınıza bir i te para kar ılı ında
çalı tınız mı?

1 – Evet 

2 - Hayır

H520 F83200 

imdi size u anda ki güncel göreviniz ya da kendi adınıza yaptı ınız
i le ilgili bir kaç soru yöneltmek istiyorum. E er iki ya da daha fazla 
göreviniz veya kendi adınıza i yeriniz varsa sorularım, çalı ma
saatlerinizi en çok geçirdi iniz i inizle ilgili olacak. 

u anda yaptı ınız güncel i iniz ne? Lütfen asıl i inizi tanımlar
mısınız?

01 – Kendine ait topraklarda ya da bir kooperatifte çalı an erkek / 
kadın çiftçi 

02 – Serbest meslek sahibi erkek / kadın akademisyen (erkek / kadın
doktor, erkek / kadın avukat, erkek / kadın vergi danı manı vb.) 

03 – Ticaret, esnaflık, zanaat, sanayi, hizmet sektörü alanında serbest 
meslek sahibi ya da PGH (zanaat üretim kooperatifleri)-üyesi 

04 - Erkek / kadın memur, erkek / kadın hâkim, erkek / kadın profesyonel 
asker

05 – Sözle meli erkek / kadın eleman 

06 – Erkek / kadın i çi

07 – Meslek e itimi yapıyor

08 – Bir i letmenin sahibine, çalı tırıcısına i inde yardım eden (erkek 
/ kadın) aile üyesi 
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H521 F83300 

Ne zamandan beri bu görevi yapıyorsunuz veya bu firmanız var? Lütfen 
bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H522 F83400 

Tüm gün mü, yoksa günün belirli saatlerinde mi çalı ıyorsunuz?

1 - Tam gün 

2 - Günün belirli saatlerinde 
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H523 F83500 

Fazla mesai yaptı ınız saatleri de ekledi inizde, normal olarak bu i
yerinde haftada kaç saat çalı ıyorsunuz?

Saat (hh) Dakika (mm) 

H524 F83600 

imdi size u anda ki güncel göreviniz ya da kendi adınıza yaptı ınız
i le ilgili bir kaç soru yöneltmek istiyorum. E er iki ya da daha fazla 
göreviniz veya kendi adınıza i yeriniz varsa sorularım, çalı ma
saatlerinizi en çok geçirdi iniz i inizle ilgili olacak. 

A a ıdaki ifadelerden hangileri sizin i inizi en iyi ekilde tanımlıyor?

1 - Normalde evde çalı mıyorum.

2 - Normalde evde çalı ıyorum.

3 - Normalde haftanın bir kısmında evin dı ında , di er kısmında da evde 
çalı ıyorum.

4 - Normalde evin dı ında, çe itli yerlerde çalı ıyorum.
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H525 F83700 

Normalde bu görevde ne zaman çalı ıyorsunuz?

Lütfen yanıtınızı karttan seçin. 

Düzenli ve sürekli olarak: 

1 - Gün boyunca 

2 – Ak amları

3 – Geceleri 

4 - Sabahın erken saatlerinde 

5 - Hafta sonları

6 - Çalı ma saatleri düzenli olarak de i iyor

7 - Her gün iki ya da daha çok devreli çalı ıyorum

Düzensiz:

8 - Talep oldukça çalı ıyorum

9 - Çalı ma saatleri belli olmuyor 

10 - Daha ba ka çalı ma zamanını içeren sözle melerle çalı ıyorum

H526 F83800 

Siz -

1 - Bir yere ba lı olarak mı,

2 - Kendi adınıza mı,

3 - Paralı bir e itim ya da hem çalı ıp, hem de e itim mi yapıyorsunuz.

4 - Ya da para almadan aileye ait bir i yerinde mi çalı ıyorsunuz?
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H527 F83900 

u anda çalı tı ınız i inizden ne kadar memnunsunuz? 

Lütfen bu kartı alın ve onun yardımıyla i inizden duydu unuz memnuniyeti 
ölçekte size en iyi uyan de erle belirtin. 

0 - Hiç memnun de ilim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 – Çok memnunum 

H528 F84700 

 yerinizin güvencesinden ne kadar memnunsunuz? 

Lütfen bu kartı alın ve onun yardımıyla i  yerinizin güvencesinden 
duydu unuz memnuniyeti size en iyi uyan de erle belirtin. 

0 - Hiç memnun de ilim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 – Çok memnunum 
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H529 F86000 

u anda yan i ler veya kendinize ait bir i  yerinden ayrıca para 
kazanıyor musunuz? 

Lütfen ara sıra yapılan i ler, fırsat oldukça yapılan i ler, ev i leri,
kendinize ait küçük bir i  yerinde yaptı ınız ek i ler veya çiftçilik 
v.b. gibi her türlü i i sayın.

1 – Evet 

2 – Hayır

H530 F86100 

Bu tam olarak nasıl, hangi türde bir i ?

01 – Kendine ait topraklarda ya da bir kooperatifte çalı an erkek / 
kadın çiftçi 

02 – Serbest meslek sahibi erkek / kadın akademisyen (erkek / kadın
doktor, erkek / kadın avukat, erkek / kadın vergi danı manı vb.) 

03 – Ticaret, esnaflık, zanaat, sanayi, hizmet sektörü alanında serbest 
meslek sahibi ya da PGH (zanaat üretim kooperatifleri)-üyesi 

04 - Erkek / kadın memur, erkek / kadın hâkim, erkek / kadın profesyonel 
asker

05 – Sözle meli erkek / kadın eleman 

06 – Erkek / kadın i çi

07 – Meslek e itimi yapıyor

08 – Bir i letmenin sahibine, çalı tırıcısına i inde yardım eden (erkek 
/ kadın) aile üyesi 
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H531 F86200 

Görevli oldu unuz bu ek i inizde ya da asıl i inizin yanında ek i
olarak çalı tı ınız size ait bu i yerinde, yaptı ınız fazla mesaileri de 
hesaplarsanız haftada kaç saat çalı ıyorsunuz?

Saat (hh) Dakika (mm) 

H532 F86300 

Bu bir ek i  mi ya da asıl i inizin yanında kendi adınıza ait bir i
yerinde yaptı ınız ek bir i  mi? 

1 - Bir i  verenin yanında para kar ılı ında yapılan bir i

2 - Kendi adına yapılan,ba ımsız bir i

3 - Aileye ait bir i  yerinde, ücret alınmadan yapılan bir i

4 - Mesleki e itimdeki bir i  ya da ücret kar ılı ında yapılan çıraklık

5 - Arada sırada yapılan bir i

6 - Ba ka türde bir i
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H533 F90100 

imdi size (e inizin-)partnerinizin güncel ve günlük faaliyetleriyle 
ilgili bir kaç soru yöneltmek isterdim. 

Biraz önce görü mede... [111. sorunun yanıtı veya soru 315] 

1 - Bir ba kasına ya da ba ka kurulu a ait veya kendi adına bir i
yerinde çalı ıyor.

2 - Tarımda ya da aileye ait bir i  yerinde yardım ediyor. 

3 - siz.

4 - Orta dereceli bir okulda veya üniversitede ya da ba ka bir e itim
kurumunda ö renci,ö renimde.

5 – Emekli 

6 - Do um sonrası ''Mutterschutz'' veya ''Elternzeit'' izninde 

7 - Uzun süreden beri ya da sürekli hasta veya sakat 

8 - Ev kadını/Ev erke i

9 - Askerlik hizmetini yapıyor

10 – Ba ka

H534 F90200 

imdi size, bir kaç soru da (e iniz-) partnerinizin daha önceki i iyle
ya da kendi adına yaptı ı i le ilgili olarak yöneltmek istiyorum. E er
(e inizin-) partnerinizin iki ya da daha fazla görevi varsa sorularım,
çalı ma saatlerini en çok geçirdi i i iyle ilgili olacak. 

(E iniz-)partneriniz ''Mutterschaft'' ya da ''Elternzeit'' izninde mi? 

1 - ''Mutterschutz'' izninde 

2 - Günün belirli saatlerinde, yani ''Teilzeit'' izninde 
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H535 F90300 

(E iniz-)partneriniz ne zamandan bu yana, 
''Mutterschutz''/''Elternzeit'' izninde? 

Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

H536 F90421 

E iniz-) partneriniz 'Mutterschutz'' veya ''Elternzeit ''iznine gitmeden 
hemen önce, bir yerde görevli olarak mı çalı ıyordu, yoksa kendine ait 
bir i yeri mi vardı?

1 – Evet

2 – Hayır
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H537 F90500 

(E inizin)partnerinizin ''Elternzeit'' iznini kullandıktan sonra tekrar 
eski i ine dönme olana ı var mı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H538 F90601 

(E iniz-)partneriniz ''Elternzeit'' iznini kullandıktan sonra tekrar 
eski i ine dönmek istiyor mu? 

1 – Evet 

2 – Hayır

3 - (E im-) partnerimin kendisi henüz emin de il
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H539 F90602 

(E iniz-)partneriniz ''Elternzeit'' iznini kullandıktan sonra eski i ine
tekrar mutlulukla döner miydi? 

1 – Evet 

2 – Hayır

3 - (E imin-)partnerimin kendisi henüz emin de il

H540 F90700 

(E iniz-)partneriniz ne zaman i siz kaldı?

Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H541 F90800 

E iniz-) partneriniz i siz kalmadan hemen önce, bir yerde çalı ıyor
muydu, yoksa kendi adına bir i  yeri mi vardı?

1 – Evet

2 – Hayır

H542 F90900 

E iniz-)partneriniz ne zamandan beri bir okul veya üniversitede ö renci
ya da ba ka herhangi bir kurulu ta e itim yapıyor?

Lütfen bana ayı ve yılını söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 
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H543 F91000 

(E iniz-)partneriniz bir üniversite ya da ba ka bir kurumda e itime
ba lamadan önce bir yerde görevli olarak mı çalı ıyordu, yoksa kendi 
adına bir i  yeri mi vardı?

1 – Evet

2 – Hayır

H544 F91100 

(E iniz-)partneriniz ne zamandan beri emekli? Lütfen bana ayı ve yılını
söyleyin.

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

9997 - Durumuma uymuyor 
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H545 F91200 

(E iniz-)partneriniz emekli olmadan hemen önce, bir yerde görevli olarak 
mı çalı ıyordu, yoksa kendi adına mı bir i  yapıyordu?

1 – Evet

2 – Hayır

H546 F91300 

(E iniz-)partneriniz hastalanmadan veya sakatlanmadan hemen önce, bir 
yerde görevli olarak mı çalı ıyordu, yoksa kendi adına mı bir i
yapıyordu?

1 – Evet

2 – Hayır
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H547 F91400 

(E iniz-)partneriniz ne zamandan bei ev kadını/erke i? Lütfen bana ayı
ve yılını söyleyin. 

Yılı [JJJJ] & Ayı [MM] 

9997 - Durumuma uymuyor 

H548 F91500 

(E iniz-)partneriniz ev kadını/erke i olmadan kısa bir süre önce bir 
i te görevli olarak mı çalı ıyordu, yoksa kendi adına mı bir i
yapıyordu?

1 – Evet

2 – Hayır
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H549 F91600 

(E iniz-)partneriniz askerlik hizmetini yapmadan kısa bir süre önce, bir 
i te görevli olarak mı çalı ıyordu, yoksa kendi adına mı bir i
yapıyordu?

1 – Evet

2 – Hayır

H550 F91700 

imdi size bir kaç soru da (e inizin-)partnerinizin daha önceki görevli 
oldu u i i ya da kendi adına yaptı ı i  hakkında yöneltmek istiyorum. 
E er (e iniz-)partnerinizin iki ya da daha fazla görevi veya kendi adına
i yeri vardıysa sorularım, çalı ma saatlerini en çok geçirdi i i iyle
ilgili olacak. 

En son i i neydi? 

Lütfen asıl i ini tanımlayın.

01 – Kendine ait topraklarda ya da bir kooperatifte çalı an erkek / 
kadın çiftçi 

02 – Serbest meslek sahibi erkek / kadın akademisyen (erkek / kadın
doktor, erkek / kadın avukat, erkek / kadın vergi danı manı vb.) 

03 – Ticaret, esnaflık, zanaat, sanayi, hizmet sektörü alanında serbest 
meslek sahibi ya da PGH (zanaat üretim kooperatifleri)-üyesi 

04 - Erkek / kadın memur, erkek / kadın hâkim, erkek / kadın profesyonel 
asker

05 – Sözle meli erkek / kadın eleman 

06 – Erkek / kadın i çi

07 – Meslek e itimi yapıyor

08 – Bir i letmenin sahibine, çalı tırıcısına i inde yardım eden (erkek 
/ kadın) aile üyesi 



279

H551 F91800 

Bu bir i yerinde bir görev mi, yoksa kendisine ait bir i yeri mi? 

1 - Bir ba kasına ait bir i  yeri ya da kurulu ta ba ımlı görevli 

2 - Kendi adına çalı ıyor

3 - Tarımda çalı ıyor

4 - Aileye ait bir i yeri ya da kurulu ta parasız çalı ıyor

H552 F91900 

(E iniz-)partneriniz i ine neden son verdi? 

Lütfen bana asıl nedenini söyleyin. 

1 - ime son verildi 

2 – Emekli oldu (ya  haddinden) 

3 - Bir i  sözle mesinin zamanı doldu. 

4 - Kendime (aileye) ait i yerimi sattım veya kapadım

5 - Evlendim 

6 - Yeni bir çocu um oldu, çocu un yeti tirilmesi gerekti 

7 - Ya lı, hasta, sakat ki i(ler) yüzünden 

8 - E imin/partnerimin i i ya adı ımız yerden ta ınmamızı zorunlu kıldı

9 - Üniversite ö renimine ba ladım

10 - Askerlik hizmeti yüzünden 

11 - Kendi hastalık ve sakatlı ım yüzünden 

12 – Kendisi bir kö eye çekilmek istedi ya da geçimini ki isel
kaynaklardan sa lamak istedi 

13 - Ba ka



280

H553 F92000 

Geçen Pazar’dan bu yana geçen yedi gün içinde, (e iniz)partneriniz para 
kar ılı ında bir yere ba ımlı olarak, ya da kendi adına bir i  yerinde 
çalı tı mı?

1 – Evet 

2 – Hayır

H554 F92100 

imdi size bir kaç soru da (e inizin-)partnerinizin daha önceki görevli 
oldu u i i ya da kendi adına yaptı ı i  hakkında yöneltmek istiyorum. 
E er iki ya da daha fazla görevi vardıysa sorularım, çalı ma saatlerini 
en çok geçirdi i i iyle ilgili olacak. 

(E iniz-)partnerinizin güncel, u andaki i i nedir? 

Lütfen (e inizin-) partnerinizin asıl i ini tanımlayın.

01 – Kendine ait topraklarda ya da bir kooperatifte çalı an erkek / 
kadın çiftçi 

02 – Serbest meslek sahibi erkek / kadın akademisyen (erkek / kadın
doktor, erkek / kadın avukat, erkek / kadın vergi danı manı vb.) 

03 – Ticaret, esnaflık, zanaat, sanayi, hizmet sektörü alanında serbest 
meslek sahibi ya da PGH (zanaat üretim kooperatifleri)-üyesi 

04 - Erkek / kadın memur, erkek / kadın hâkim, erkek / kadın profesyonel 
asker

05 – Sözle meli erkek / kadın eleman 

06 – Erkek / kadın i çi

07 – Meslek e itimi yapıyor

08 – Bir i letmenin sahibine, çalı tırıcısına i inde yardım eden (erkek 
/ kadın) aile üyesi 
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H555 F92200 

(E iniz-)partneriniz tüm gün mü, yoksa günün belli saatlerinde mi 
çalı ıyor?

1 - Tam gün 

2 - Günün belirli saatlerinde 

H556 F92300 

Yaptı ı fazla mesaileri de hesapladı ınızda, (e iniz-)partneriniz bu 
görevde/özel i  yerinde haftada kaç saat çalı ıyor?

[...] Saat 
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H557 F92400 

A a ıdaki ifadelerin hangileri (e inizin-) partnerinizin i ini en iyi 
ekilde tanımlıyor?

1 - Normalde evde çalı mıyor

2 - Normalde evde çalı ıyor

3 - Normalde haftanın bir bölümünde evde di er bölümünde evin dı ında
çalı ıyor

4 - Normalde evin dı ında,de i ik yerlerde çalı ıyor

H558 F92500 

imdi size bir kaç soru da (e iniz-)partnerinizin daha önceki görevli 
oldu u i i ya da kendi adına yaptı ı i  hakkında yöneltmek istiyorum. 
E er (e iniz-) partnerinizin iki ya da daha fazla görevi veya kendi 
adına i yeri vardıysa sorularım, çalı ma saatlerini en çok geçirdi i
i iyle ilgili olacak. 

(E iniz-)partneriniz normalde bu i de ne zaman çalı ıyor?

Lütfen yanıtınızı karttan seçin. 

Düzenli ve sürekli olarak: 

1 - Gün boyunca 

2 – Ak amları

3 – Geceleri 

4 - Sabahın erken saatlerinde 

5 - Hafta sonlarında

6 - Çalı ma saatleri düzenli olarak de i iyor

7 - Düzensiz olarak, her gün iki ya da daha çok devreli olarak çalı ıyor

Düzensiz:

8 - Talep oldukça çalı ıyor

9 - Çalı ma saatleri belli olmuyor 

10 - Daha ba ka çalı ma saatlerini içeren sözle melerle çalı ıyor
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H559 F92600 

imdi size bir kaç soru da (e iniz-) partnerinizin daha önceki görevli 
oldu u i i ya da kendi adına yaptı ı i  hakkında yöneltmek istiyorum. 
E er (e iniz-) partnerinizin iki ya da daha fazla görevi veya kendi 
adına i yeri vardıysa sorularım, çalı ma saatlerini en çok geçirdi i
i iyle ilgili olacak. 

(E iniz-)partneriniz...

1 - Bir yere ba lı olarak çalı ıyor

2 - Kendi adına çalı ıyor [F93100] 

3 - Paralı bir e itim yapıyor ya da hem çalı ıp, hem de okuyor 

4 - Aileye ait bir i yerinde para almadan yardım ediyor. 
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H560 F92800 

(E inizin)partnerinizin çalı tı ı kurum veya örgüt, özel mi, bir kamu 
kurulu u mu ya da her ikisi de birden mi? 

1 – Özel 

2 - Kamu kurulu u

3 - Hem özel, hem de kamu kurulu u ya da ikisinin karı ımı

H561 F92901 

(E iniz-)partnerinize çalı tı ı kurum veya i yeri tarafından a a ıdaki
yardım ve hizmetlerden hangileri sunuluyor? Bunlardan hangileri parasız,
hangilerinin parasını çalı tı ı kurum veya i yeri ödüyor, ya da parasal 
katkıda bulunuluyor? 

Çocuk bakımı ve kre ...

1 – Evet 

2 – Hayır
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H562 F92902 

Tıbbi bakım ve hastalık sigortası

1 – Evet 

2 – Hayır

H563 F92903 

E itim ve e itimi geli tirme olanakları

1 – Evet 

2 – Hayır
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H564 F92904 

Ev

1 – Evet 

2 – Hayır

H565 F93000 

(E inizin-) partnerinizin i vereninin, ki isel nedenlerden ötürü esnek 
çalı ma zamanı modelleri, kuralları var mı, örne in insanın çalı ma
planını çocuklarına göre düzenlemesi gerekti i gibi durumlarda. 

1 – Evet 

2 – Hayır



287

H566 F93100 

Ücret ödenen aile üyeleri de dahil olmak üzere, (e inizin-)partnerinizin
ücret ödedi i kaç elemanı var? 

[...] Sayisi 

H567 F93200 

u anda (e iniz-)partneriniz özel bir i yerinden veya ek bir i ten
ayrıca para kazanıyor mu? 

Lütfen yapılan her türlü i i birlikte sayın. Örne in günün belirli
saatlerinde yapılan i ler, ara sıra yapılan i ler, ev i leri, küçük bir 
i yerinde yapılan i ler veya asıl i in yanında ek i  olarak kendi adına
özel bir i  yerinde yapılan i ler, çiftçilikte de olmak üzere tüm i leri
dahil edin. 

1 – Evet 

2 – Hayır
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H568 F93300 

Bu tam olarak nasıl, hangi türde bir i ?

01 – Kendine ait topraklarda ya da bir kooperatifte çalı an erkek / 
kadın çiftçi 

02 – Serbest meslek sahibi erkek / kadın akademisyen (erkek / kadın
doktor, erkek / kadın avukat, erkek / kadın vergi danı manı vb.) 

03 – Ticaret, esnaflık, zanaat, sanayi, hizmet sektörü alanında serbest 
meslek sahibi ya da PGH (zanaat üretim kooperatifleri)-üyesi 

04 - Erkek / kadın memur, erkek / kadın hâkim, erkek / kadın profesyonel 
asker

05 – Sözle meli erkek / kadın eleman 

06 – Erkek / kadın i çi

07 – Meslek e itimi yapıyor

08 – Bir i letmenin sahibine, çalı tırıcısına i inde yardım eden (erkek 
/ kadın) aile üyesi 

H569 F93400 

Yaptı ı bu ek i leri/bu özel i yerlerindeki ek i leri ve fazla mesaileri 
de hesapladı ınızda, normalde (e iniz-) partneriniz haftada kaç saat 
çalı ıyor?

Saat (hh) Dakika (mm) 
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H570 F93500 

Bu ek bir i  mi veya asıl i inizden ba ka kendinize ait bir i  yeriniz 
var mı?

1 - Bir i  yerinde, i verenin yanında para kar ılı ında yapılan i

2 - Kendi adına bir i

3 - Aileye ait bir i yeri ya da kurulu ta ücret almadan yapılan i

4 - Mesleki bir e itim ya da bir i  yerinde para kar ılı ında mesleki 
bir ö renim (Lehre) 

5 - Ara sıra yapılan, fırsat oldukça yapılan bir i

6 - Ba ka türde bir i

H571 F100200 

Bir eve çe itli kaynaklardan para girebilir ve aile üyelerinin bir 
kaçının, evin gelirine katkısı olabilir. Siz evinize giren paranın
tamamını ve aile üyelerinin tümünün toplam kazancını dü ündü ünüz de, 
iyi geçinebiliyor musunuz yani parasal durumunuzdan memnun musunuz? 

1 - Büyük sıkıntılarla geçinmek zorundayız

2 - Sıkıntılarımız var 

3 - Küçük sıkıntılarla geçiniyoruz 

4 - Durumumuz oldukça iyi 

5 - yi durumdayız

6 - Durumumuz çok iyi 
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H572 F100500 

Evinize giren gelirlerinizden yaptı ınız masraflarınızı çıkardı ınızda
geriye bir kö eye atabilece iniz yani biriktirebilece iniz bir miktar 
ara kalıyor mu? 

1 – Evet 

2 – Hayır

H573 F100611HH

Lütfen bana son 12 ay içinde ki isel olarak sizin para aldı ınız
kaynakların neler oldu unu söyler misiniz? 

lk olarak sadece, aile fertlerinin eline geçmeyen, fakat onların ev 
kirası, sosyal yardım v.b. gibi giderlerine yardımcı kaynaklarla 
ba lıyorum.

1 - sizlik parası/Sosyal Yardım

2 - Ev kirası yardımı ya da kiraya katkı

98 - Bunlardan hiçbiri 
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H574 F100611ZP 

Lütfen bana ki isel olarak, sizin gelir kaynaklarınızdan söz edin. 

3 - Aylık/Maa

4 - Kendi adına yaptı ı i ten elde edilen kazanç 

5 - Kira geliri,faiz ve sigorta gelirleri 

6 - Bafög/Burs 

7 - ''Mutterschaft''/ ''Erziehungs'' izni ve çocuk parası

8 - sizlik parası

9 - Sakatlık hastalık nedeniyle erken emeklilik 

10 - Emekli maa ı

11 - Dul ya da geride kalanlara ödenen maa

98 Bunlardan hiç biri 

H575 F100611P 

Bundan ba ka, bana lütfen partnerinizin gelir kaynaklarından söz edin. 

3 - Aylık/Maa

4 - Kendi adına yaptı ı i ten elde edilen kazanç 

5 - Kira geliri,faiz ve sigorta gelirleri 

6 - Bafög/Burs 

7 - ''Mutterschaft''/ ''Erziehungs'' izni ve çocuk parası

8 - sizlik parası

9 - Sakatlık/hastalık nedeniyle erken emeklilik 

10 - Emekli maa ı

11 - Dul ya da geride kalanlara ödenen maa

98 Bunlardan hiç biri de il



292

H576 F100611AP 

Ve son olarak di er ev halkı üyelerinin hangi gelir kaynakları var? 

3 - Aylık/Maa

4 - Kendi adına yaptı ı i ten elde edilen kazanç 

5 - Kira geliri,faiz ve sigorta gelirleri 

6 - Bafög/Burs7 - ''Mutterschaft''/ ''Erziehungs'' izni ve çocuk parası

8 - sizlik parası

9 - Sakatlık/hastalık nedeniyle erken emeklilik 

10 - Emekli maa ı

11 - Dul ya da geride kalanlara ödenen maa

98 Bunlardan hiç biri de il

H577 F100612ZP 

Lütfen bana ayda a a ı yukarı elinize geçen gelirinizin miktarını söyler 
misiniz?

sizlik parası, sosyal yardım

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 
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H578 F100613ZP 

Ev kirası parası/ kira parasına katkı

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 

H579 F100614ZP 

Lütfen bana ayda a a ı yukarı elinize geçen gelirinizin miktarını söyler 
misiniz?

Maa /Aylık

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 
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H580 F100615ZP 
Serbest i ten elde edilen gelirler 

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 

H581 F100616ZP 

Kira, faiz ve sigorta gelirleri 

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 
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H582 F100617ZP 

Bafög/Burs

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 

H583 F100618ZP 

'Mutterschaft''/''Erziehung'' ve çocuk parası (Kindergeld) 

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 
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H584 F100619ZP 

Lütfen bana ayda a a ı yukarı elinize geçen gelirinizin miktarını söyler 
misiniz?

sizlik parası

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 

H585 F100620ZP 

Sakatlık ya da hastalık nedeniyle erken emeklilik 

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 
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H586 F100621ZP 

Ya  süresinin dolmasıyla kazanılan emeklilik 

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 

H587 F100622ZP 

Dul ya da geri de kalanlara ödenen maa

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 
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H588 F100612P 

Lütfen bana partnerinizin, ayda a a ı yukarı eline geçen gelirin 
miktarını söyleyin. 

Maa /Aylık

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 

H589 F100613P 

Lütfen bana partnerinizin, ayda a a ı yukarı eline geçen gelirin 
miktarını söyleyin. 

Serbest i ten elde edilen gelirler 

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 
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H590 F100614P 

Kira, faiz ve sigorta gelirleri 

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 

H591 F100615P

Bafög/Burs

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 
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H592 F100616P 

'Mutterschaft''/''Erziehung'' ve çocuk parası (Kindergeld) 

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 

H593 F100617P 

sizlik parası

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 
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H594 F100618P 

Lütfen bana partnerinizin, ayda a a ı yukarı eline geçen gelirin 
miktarını söyleyin. 

Hastalık ya da sakatlık nedeniyle erken emeklilik 

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 

H595 F100619P 

Ya  süresinin dolmasıyla kazanılan emeklilik maa ı

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 
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H596 F100620P 

Dullara ya da geride kalanlara ödenen maa

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 

H597 F100900 

Lütfen karta bakın ve bana evinize giren ortalama aylık gelirin karttaki 
ıklardan hangisine uydu unu söyleyin. 

01 - 499 Euro ya da daha az 

02 - 500 ile 999 Euro arası

03 - 1000 ile 1499 Euro arası

04 - 1500 ile 1999 Euro arası

05 - 2000 ile 2499 Euro arası

06 - 2500 ile 2999 Euro arası

07 - 3000 ile 3999 Euro arası

08 - 4000 ile 4999 Euro arası

09 - 5000 Euro ve daha fazla- 
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H598 F101000 

Siz veya (e iniz-)partneriniz, son 12 ay içinde aile üyelerinin 
dı ındaki bir ki iden bir keze mahsus, ara sıra ya da düzenli olarak 
para, servet ya da ba ka de erli eyler aldınız mı? Lütfen bu süre 
içinde sizin ve e inizin miras yoluyla aldı ı arsa v.b. gibi ba ka
de erli eyleri de dü ünün.

1 – Evet 

2 – Hayır

H599 F101100 

Size bunları kim verdi? 

Lütfen bana adını ve bu ki inin size olan yakınlık derecesini söyleyin. 

01 - Partner / E

02 - Anne 

03 - Baba 

04 – Partnerin / e in annesi 

05 – Partnerin / e in babası

06 – O ul

07 - Kız

08 – Üvey o ul

09 – Üvey kız

10 – Büyükanne 

11 – Büyükbaba 

12 – Kız torun 

13 – Erkek torun 

14 – Kız karde

15 – Erkek karde

16 – Ba ka akrabalar 

17 – Arkada lar, tanıdıklar, kom ular, i  arkada ları / meslekta lar

18 – Ba ka ki iler

19 – Bir kurulu  / örgüt ya da bir irket

97 – Ba ka ki i yok 
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H600 F101200 

Bu bir miras mıydı?

1 – Evet

2 – Hayır

H601 F101211 

Aldı ınız eyler para veya hisse senedi v.b. gibi de erli eyler miydi? 

1 - Para/servet 

2 - De erli eyler

3 - Hem para hem de de erli eyler
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H602 F101300 

Bu bir keze mahsus, ara sıra ya da düzenli olarak yapılan bir ödeme 
miydi?

1 - Bir keze mahsus 

2 - Arada sırada

3 - Düzenli olarak 

H603 F101400 

Son on iki ay içinde, siz ya da (e iniz-) partnerinizin eline geçen 
toplam para veya ta ınır, ta ınmaz servetin toplam de eri ne kadardı?

[   ] 
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H604 F101500 

Son on iki ay içinde siz veya (e iniz-)partneriniz, ailenin dı ındaki
bir ki iye bir kez,arasıra ya da düzenli olarak para, mal v.b gibi 
de erli eyler verdiniz mi? 

Lütfen bu sırada sizin ya da (e inizin-) partnerinizin ba kalarına
verdi iniz arsaları veya mülkiyet haklarını gözönünde tutun. Ödemek 
zorunda oldu unuz borçlarınızı buna katmayın.

1 – Evet 

2 – Hayır

H605 F101600 

Kime verdiniz? 

Lütfen bana adını ve bu ki inin size olan yakınlık derecesini söyleyin. 

01 - Partner / E

02 - Anne 

03 - Baba 

04 – Partnerin / e in annesi 

05 – Partnerin / e in babası

06 – O ul

07 - Kız

08 – Üvey o ul

09 – Üvey kız

10 – Büyükanne 

11 – Büyükbaba 

12 – Kız torun 

13 – Erkek torun 

14 – Kız karde

15 – Erkek karde

16 – Ba ka akrabalar 

17 – Arkada lar, tanıdıklar, kom ular, i  arkada ları / meslekta lar

18 – Ba ka ki iler

19 – Bir kurulu  / örgüt ya da bir irket

97 – Ba ka ki i yok 
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H606 F101700 

Bu bir keze mahsus, arasıra ya da düzenli olarak yapılan bir ödeme 
miydi?

1 - Bir keze mahsus 

2 - Ara sıra

3 - Düzenli olarak 

H607 F101711 

Aldı ınız eyler para veya hisse senedi v.b gibi de erli kâ ıtlar mıydı?

1 - Para/Servet 

2 - De erli eyler

3 - Hem para, hem de de erli eyler
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H608 F101800 

Sizin ve partnerinizin / e inizin son 12 ayda {ki i}’ye verdi iniz
paranın, servetin ve mal varlı ının toplam miktarı ne kadardı?

[...] Euro 

1 - Bir keze mahsus 

2 - Ara sıra

3 - Düzenli olarak 

H609 F102000 

Son on iki ay içinde siz veya (e iniz-)/partneriniz ba ka ki ilere para 
ya da de erli eyler verdiniz mi? 

1 – Evet 

2 – Hayır
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H610 F110100 

imdi size ya amın de i ik alanlarına yakla ımınız ve dü üncelerinizle
ilgili sorular sormak istiyorum. 

Hangi dine mensupsunuz? 

1 – Hıristiyan

5 – Müslüman 

9 - Ba ka bir din 

10 – Dinsiz 

H611 F110200 

Dini törenlere katılıyor musunuz, örne in ayinlere, evetse, hangi 
sıklıkta?

1 – Her gün 

2 – Haftada birkaç kez 

3 – Haftada bir kez 

4 – Ayda birkaç kez 

5 – Ayda bir kez 

6 – Yılda birkaç kez 

7 – Yılda bir kez 

8 – Daha seyrek 

9 - Hiç 
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H612 F110301 

imdi size dini törenlerle ilgili bazı ifadeler okuyaca ım ve sizden 
bunlara ne kadar katıldı ınızı ö renmek istiyorum. 

Bir çocuk için uygun ölçüler içinde vaftiz töreninin yapılması
önemlidir.

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H613 F110302 

Yeni evlenecek bir çift için, evlendirme dairesinde evlenmek, ama aynı
zamanda dini bir törenle kutlamalar yapmak önemlidir. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum
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H614 F110303 

Bir cenazenin defninde, dini bir törenin de olması önemlidir. 

1 - Tamamen katılıyorum

2 – Katılıyorum

3 - Ne katılıyor, ne de katılmıyorum

4 – Katılmıyorum

5 - Hiç katılmıyorum

H615 F110401 

Bazen insan, bu ülkenin gelecek on yıl içinde amacının, hedefinin ne 
olması gerekti i konusunda sohbet eder. Bu listede her birinin de i ik
ki ilerce çok önemli bulundu u bir amaçlar dizisi sıralanmı tır.

Lütfen bana sizin bunlardan hangisini en önemli olarak 
de erlendirdi inizi söyler miydiniz? 

01 - Dengeli bir ekonomi 

02 - Daha az ki isel ama insancıl bir toplum olma yolunda atılımlar

03 - Fikirlerin paradan daha önemli oldu u bir toplum olma yolunda 
atılımlar

04 - Suçla sava ma
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H616 F110402 

Ve hangisi ikinci derecede önemli? 

01 - Dengeli bir ekonomi 

02 - Daha az ki isel ama insancıl bir toplum olma yolunda atılımlar

03 - Fikirlerin paradan daha önemli oldu u bir toplum olma yolunda 
atılımlar

04 - Suçla sava ma

H617 F110500 

Çok genel olarak, insanlarla ili kide, ço unlu a güvenilebilece ini mi 
ya da insan ili kilerinde çok dikkatli olunması gerekti ini mi 
söylerdiniz?

1 - nsanların ço una güvenilebilir 

2 - nsanın çok dikkatli olması gerekir 
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H618 F110600 

Ço unlukla insanların fırsat bulduklarında sizi kullandıklarına mı,
yoksa dürüst, samimi olmaya çalı tıklarına mı inanıyorsunuz?

1 - Beni kullanırlardı

2 - Dürüst, samimi davranmaya çalı ırlardı

H619 F110801 

Burada bir listede çocukların kazanabilece i, ö renebilece i bazı
nitelikler sıralanmı tır. Siz bunlardan hangilerini özellikle önemli 
buluyorsunuz?

Lütfen bu niteliklerden üçünü, önemlilik derecesine göre sırayla.

En önemli nitelik 

1 - nsani ili kilerde nazik ve terbiyeli olmak 

2 – Ba ımsızlık

3 – Çalı kanlık

4 - Sorumluluk duygusuna sahip olmak 

5 - Hayal gücü olmak 

6 - Ba kalarına kar ı ho görülü ve saygılı olmak 

7 - Tutumlu olmak 

8 - Çalı kan, azimli ve kararlı olmak 

9 - Dindar olmak 

10 - Çıkarcı olmayan ,özveri sahibi biri olmak 

11 - Uysal, itaatkar biri olmak 
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H620 F110802 

Derecede önemli nitelik? 

1 - nsani ili kilerde nazik ve terbiyeli olmak 

2 – Ba ımsızlık

3 – Çalı kanlık

4 - Sorumluluk duygusuna sahip olmak 

5 - Hayal gücü olmak 

6 - Ba kalarına kar ı ho görülü ve saygılı olmak 

7 - Tutumlu olmak 

8 - Çalı kan, azimli ve kararlı olmak 

9 - Dindar olmak 

10 - Çıkarcı olmayan ,özveri sahibi biri olmak 

11 - Uysal, itaatkar biri olmak 

H621 F110803 

Üçüncü önemli nitelik 

1 - nsani ili kilerde nazik ve terbiyeli olmak

2 – Ba ımsızlık

3 – Çalı kanlık

4 - Sorumluluk duygusuna sahip olmak 

5 - Hayal gücü olmak 

6 - Ba kalarına kar ı ho görülü ve saygılı olmak 

7 - Tutumlu olmak 

8 - Çalı kan, azimli ve kararlı olmak 

9 - Dindar olmak 

10 - Çıkarcı olmayan ,özveri sahibi biri olmak 

11 - Uysal, itaatkar biri olmak 
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H622 F111501 

Bu bütün sorulardı. Zaman ve sabırlı oldu nuz için te ekkür ederiz. Bize 
yardimçı oldunuz. Bir sorumuz daha var. Bizi ilgilendiren, arada zaman 
nasil de i tini sizinlen bi daha görü mek isteriz. Tabiki sizde buna 
il i duyuyorsaniz.

1 – Evet 

2 – Hayır

H623 F111503 

Bu zaman içinde ta ınmak ve size ula a bilmek için bir ba kasindan sizin 
adresini ala bilirmiyiz? 
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08.60.47575 Liste 20121

Her zaman ben

Normalde ben

Ben ve partnerim veya eþim aþaðý yukarý ayný sýklýkta

Normalde partnerim veya eþim

Her zaman partnerim veya eþim

Her zaman ya da normalde ev halkýndan biri

Her zaman ya da normalde evin dýþýnda yaþayan biri

Çocuklar kendi kendilerine giyiniyorlar-Durumuma uymuyor

Bilmiyorum

Cevapsýz



08.60.47575 Liste 20121o

Normalde ben

ormalde ev halkýndan biri

Normalde evin dýþýnda yaþayan biri

Bilmiyorum

Cevapsýz



08.60.47575 Liste 40101s

Normalde ben

Normalde baþka bir kiþi

Bilmiyorum

Cevapsýz



08.60.47575 Liste 40101p

Normalde ben

Ben ve partnerim ayný sýklýkta

Normalde partnerim veya eþim

Normalde evimizdeki bir baþka kiþi

Normalde evin dýþýndaki baþka bir kiþi

Bilmiyorum

Cevapsýz



08.60.47575

Normalde ben

Normalde evimizdeki bir baþka kiþi

Normalde evin dýþýndaki bir baþka kiþi

Bilmiyorum

Cevapsýz

Liste 40101m


