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İyi günler dilerim. İsmim..................................., Sabancı Üniversitesi adına çalışıyorum. Türkiye genelinde Uluslararası Sosyal Saha
Araştırmaları Programı Türkiye araştırmasını yürütüyoruz. Bu çalışma Türkiye genelinde 1500 kişi ile gerçekleştirilmektedir. Bu 1500 kişi ile
ilgili genel sonuçlar verilecek olup kişisel bilgileriniz tamamen gizli tutulacaktır. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
1
Günlük yaşantınızı düşündüğünüzde sizi kişi olarak en fazla (SEÇENEKLERİ OKUMAYIN! AÇIK YANIT ALMAYA ÇALIŞIN, c1.
SÖYLENENİ AYNEN YAZIN)
meşgul eden, zorlayan veya en çok üzen sorun nedir?
(Pekiyi eğer varsa, ikinci en önemli sorun nedir?

2

Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir söyler misiniz?
(TEK CEVAP)
(SEÇENEKLERİ OKUMAYIN)
Verilen yanıt: ____________________________________.

3

Pekiyi, sizce Türkiye’nin ikinci önemli sorunu nedir?
(TEK CEVAP)
(SEÇENEKLERİ OKUMAYIN)
Verilen yanıt: ____________________________________.

4

Hayatınızla ilgili olan her şeyi göz önünde
bulundurduğunuzda, genelde ne kadar mutlu ya da mutsuz
olduğunuzu söyler misiniz?

55

Sizce, bir kadın ile erkeğin evlilik öncesi cinsel ilişkide
bulunmaları yanlış mıdır, değil midir?

6

Ya evli bir kişinin eşinden başka birisiyle cinsel ilişkide
bulunmasını nasıl değerlendirirsiniz?

7

8

Pekiyi, aynı cinsten (yani kadın – kadına veya erkek –erkeğe)
iki yetişkin kişinin cinsel ilişkide bulunmasını nasıl
değerlendirirsiniz?
Düşündüğünüzde, hamile bir kadının çocuğunun çok ciddi bir
rahatsızlıkla doğacağı belirlenmişse, çocuğunu aldırması
(yani kürtaj yaptırması) yanlış mıdır yoksa, yanlış değil midir?

Verilen yanıt: ____________________________________.
(SEÇENEKLERİ OKUMAYIN! AÇIK YANIT ALMAYA ÇALIŞIN,
SÖYLENENİ AYNEN YAZIN)
Verilen yanıt: ____________________________________.
1> Enflasyon/Hayat pahalılığı
2> İşsizlik
3> Ekonomik istikrarsızlık, kriz
4> Rüşvet yolsuzluk
5> Sağlık/Sosyal güvenlik
6> Eğitim
7> Siyasi belirsizlik/istikrarsızlık
8> Güneydoğu/Kürt sorunu
9> Terör/Ulusal güvenlik
10>Suç/Kapkaççılık vs
1>Enflasyon/Hayat pahalılığı
2> İşsizlik
3> Ekonomik istikrarsızlık, kriz
4> Rüşvet yolsuzluk
5> Sağlık/Sosyal güvenlik
6> Eğitim
7> Siyasi belirsizlik/istikrarsızlık
8> Güneydoğu/Kürt sorunu
9> Terör/Ulusal güvenlik
10>Suç/Kapkaççılık vs
1> Çok mutlu
2> Oldukça mutlu
3> Pek mutlu değil
4> Hiç mutlu değil
99> CY
1> Her durumda yanlış
2> Hemen her durumda yanlış
3> Bazı durumlarda yanlış olmayabilir
4> Hiçbir durumda yanlış değil
99> FY / CY
1> Her durumda yanlış
2> Hemen her durumda yanlış
3> Bazı durumlarda yanlış olmayabilir
4> Hiçbir durumda yanlış değil
99> FY / CY
1> Her durumda yanlış
2> Hemen her durumda yanlış
3> Bazı durumlarda yanlış olmayabilir
4> Hiçbir durumda yanlış değil
99> FY / CY
1> Her durumda yanlış
2> Hemen her durumda yanlış
3> Bazı durumlarda yanlış olmayabilir
4> Hiçbir durumda yanlış değil

c2.

c3.

c4.

c5.

c6.

c7.

c8.

C 9.

99> FY / CY
1

9

Şimdi okuyacağım ifadeye ne derece katılıp katılmadığınızı
söyler misiniz?
Bir ailede kocanın görevi para kazanmak iken, karısının
görevi ev işleri yapmak ve aileye bakmaktır.

10

11

Sizce, genelde insanların çoğunluğuna güvenilebilir mi?
Yoksa başkalarıyla bir ilişki kurarken veya iş yaparken hiçbir
zaman dikkati elden bırakmamak mı gerekir?

Şimdi size sayacağım kurumlara ne derece güvenirsiniz?

c10.

1> Tamamen katılır
2> Katılır
3> Ne katılır, ne katılmaz
4> Katılmaz
5> Hiç katılmaz
99> FY / CY
1>İnsanlara her zaman güvenilebilir
2>İnsanlara genellikle güvenilebilir
3>Genellikle dikkati elden bırakmamak gerekir
4>Hiçbir zaman dikkati elden bırakmamak gerekir

c11.

98>Tercih yapamıyor
99>CY
(ANKETÖR DİKKAT! KART GÖSTERİLECEK)
1>Tamamen güvenirim
2>Büyük ölçüde güvenirim
3>Biraz güvenirim
4>Çok az güvenirim
5>Hiç güvenmem
99> FY / CY
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İş dünyası
Dini kurumlar
Mahkemeler / Hukuk sistemi
Okullar / Eğitim sistemi

12

Şimdi size hayatınız boyunca ikamet ettiğiniz yeri değiştirip
değiştirmediğinizi, değiştirdiyseniz ne derece sık
değiştirdiğinizi sormak istiyoruz. Aşağıdaki ifadelerden
hangisi sizin için en uygun olanıdır?

13

Şimdi okuyacağım ifadeye ne derece katılıp katılmadığınızı
söyler misiniz?
1> Tamamen katılır
2> Katılır
3> Ne katılır, ne katılmaz
4> Katılmaz
5> Hiç katılmaz
99> FY / CY

14

Ülkemizdeki dini cemaatlerin gücünün fazla mı, yoksa az mı
olduğunu düşünüyorsunuz?

1>Değişik ülkelerde yaşadım
2>Aynı ülkenin birçok farklı yerinde yaşadım
3>Aynı şehrin farklı mahallelerinde yaşadım
4>Tüm hayatım boyunca hep aynı mahallede yaşadım
99> FY / CY
Dini önderler halkın nasıl oy kullanacağını etkilemeye
çalışmamalıdır
Dini önderler hükümetlerin aldığı kararları etkilemeye
çalışmamalıdır
Genelde modern bilim, yarardan çok zarara sebep olmuştur.
Bilime çok fazla inanıp, dine yeterince inanmıyoruz
Dünyaya baktığımızda, dinlerin barıştan çok çatışmaya sebep
olduğunu görüyoruz
Dini inançları çok kuvvetli olanlar genellikle başkalarına hoşgörü
göstermiyorlar
1>Çok fazla güce sahipler
2>Oldukça fazla güce sahipler
3>Olması gerektiği kadar güce sahipler
4>Oldukça az güce sahipler
5>Çok az güce sahipler

c12.
c13.
c14.
c15.
c16.
c17.

c18.
c19.
c20.
c21.
c22.
c23.
C24.

99> FY / CY

2

15

Şimdi okuyacağım ifadeye ne derece katılıp katılmadığınızı
söyler misiniz?
1> Tamamen katılır
2> Katılır
3> Ne katılır, ne katılmaz
4> Katılmaz
5> Hiç katılmaz

Bir ülkedeki bütün dini grup ve cemaatler eşit haklara sahip
olmalıdırlar

c25.

Bütün dinlere saygı duymalıyız

c26.

Sizden farklı bir dine mensup olan veya din
hakkındaki görüşleri sizden çok farklı olan birisinin

C27.

99> FY / CY
16

İnsanlar farklı dinlere mensup olup, farklı dini görüşlere
sahip olabilirler.

Bir yakın akrabanızla evlenmesini kabul eder
miydiniz?
1> Kesinlikle kabul ederim
2> Muhtemelen kabul ederim
3> Muhtemelen kabul etmem
4> Kesinlikle kabul etmem
99> FY / CY

Sizden farklı bir dine mensup olan veya din
hakkındaki görüşleri sizden farklı olan birisinin
seçimlerde oy vermeyi düşündüğünüz siyasal
parti listesinden aday olmasını kabul eder
miydiniz?

C28.

1> Kesinlikle kabul ederim
2> Muhtemelen kabul ederim
3> Muhtemelen kabul etmem
4> Kesinlikle kabul etmem
17

Çoğunluk tarafından görüşlerinin aşırı olduğu
düşünülen kimseler vardır. Şimdi dini görüşleri aşırı
olan, yani kendi dini inançlarının tek doğru inanç biçimi
olduğunu düşünen ve diğer bütün dinleri düşmanı
olarak gören birisini düşünün.

Sizce bu tür kişilerin…

18

Şimdi sayacaklarımdan hangisi Allah hakkında
inandıklarınıza en yakın gelmektedir?

99> FY / CY
…kamuya açık toplantılar düzenleyerek
açıklamalarına izin verilmeli mi?
1> Mutlaka verilmeli
2> Verilebilmeli
3> Verilememeli
4> Kesinlikle verilememeli

fikirlerini

99> FY / CY
…kendi görüşlerini anlatan kitaplar yayınlamalarına izin
verilmeli mi?
1> Mutlaka verilmeli
2> Verilebilmeli
3> Verilememeli
4> Kesinlikle verilememeli
99> FY / CY
1>Allah’a inanmam.
2>Allah’ın varlığını bilebilmenin bir yolu olduğuna
inanmıyorum.
3>İnsan vasfında bir Allah olduğuna inanmıyorum, ama bir
Yüce Güc’ün varlığına inanıyorum.
4>Bazen Allah’ın varlığına inanasım geliyor, bazen de
gelmiyor.
5>Çoğu zaman Allah’a inandığımı hissediyorum.
6>Allah’ın gerçekten var olduğunu biliyor ve bundan hiç
şüphe etmiyorum.
99> FY / CY

C29.

C30.

C31.

3

19

Şimdi sayacaklarımdan hangisi Allah hakkında inancınızı en
iyi şekilde anlatır?

20

Şimdi sayacaklarıma inanır mısınız?
1> Evet, kesinlikle inanırım
2> Evet, muhtemelen inanırım
3> Hayır, muhtemelen inanmam
4> Hayır, kesinlikle inanmam

21

99> FY / CY
Şimdi okuyacağım ifadeye ne derece katılıp katılmadığınızı
söyler misiniz?
1> Tamamen katılır
2> Katılır
3> Ne katılır, ne katılmaz
4> Katılmaz
5> Hiç katılmaz

22

99> FY / CY

Çocukluğunuzda anneniz bir dine bağlı mıydı? Bağlı idiyse
hangi dine ve mezhebe bağlı olduğunu biliyor musunuz?

(Soru 22’de Müslüman demişse sorulacak)
Anneniz hangi mezhebe bağlıydı?
23

Çocukluğunuzda babanız bir dine bağlı mıydı? Bağlı idiyse
hangi dine ve mezhebe bağlı olduğunu biliyor musunuz?

(Soru 23’te Müslüman demişse sorulacak)
Babanız hangi mezhebe bağlıydı?
24

Eğer herhangi bir dine ve mezhebe mensup olacak biçimde
yetiştirildiyseniz bu din ve mezhep neydi?

25

(Eğer evliyse sorulacak)
Eşinizin bağlı olduğu bir din veya mezhep var mıdır?Varsa,
bu nedir?

1>Allah’a inanmıyorum ve hiç inanmadım
2>Allah’a şimdi inanmıyorum, ama bir zamanlar inanırdım
3>Allah’a şimdi inanıyorum, ama bir zamanlar inanmazdım
4>Allah’a kendimi bildim bileli hep inanmışımdır
99> FY / CY
Ölümden sonra hayat
Cennet
Cehennem
Dini mucizeler
Ölümden sonra dirilme
Hırslardan arınmak suretiyle ulaşılan saf mutluluk/Nirvana
Ölmüş atalarımızın doğaüstü güçleri olduğu

C32.

c33.
c34.
c35.
c36.
c37.
c38.
c39.

Herkesle tek tek ilgilenen bir Allah mevcuttur.
Hayatımızın akışını değiştirebilmek için yapabileceğimiz çok az
şey vardır.
Bana göre, Allah var olduğu için hayatın anlamı vardır.
Bana göre, hayatın hiçbir hikmeti yoktur.
Hayata anlamını insan kendisi verir.

c40.

Benim Allah’la hiçbir aracı olmadan kurduğum bir ilişkim var.
1>Müslüman
2>Hıristiyan.
3>Musevi
4>Diğer(Yazınız)…………………………………………..
5>Dine bağlı değil / İnanmazdı
6>Bilmiyor / Hatırlamıyor

c45.

99> CY
Mezhep belirtilmişse aynen
yazınız:______________________
99> CY
1>Müslüman
2>Hıristiyan.
3>Musevi
4> Diğer(Din veya Mezhebi söylediği gibi
yazınız)……………………………………………..
5>Dine bağlı değil / İnanmazdı
6>Bilmiyor / Hatırlamıyor
99> CY
Mezhep belirtilmişse aynen
yazınız:______________________
99> CY
1>Müslüman
2>Hıristiyan.
3>Musevi
4>Diğer(Din veya Mezhebi söylediği gibi
yazınız)……………………………………………..
5>Dine bağlı değil / İnanmazdı
6>Bilmiyor / Hatırlamıyor
99> CY
1>Müslüman
2>Hıristiyan.
3>Musevi
4> Diğer (Din veya Mezhebi söylediği gibi
yazınız)……………………………………………..
5>Dine bağlı değil / İnanmaz
6>Bilmiyor / Hatırlamıyor
99> CY

c41.
c42.
c43.
c44.

c46.

c47.

c48.

c49.

c50.

c51.

4

26

Çocukluğunuzda anneniz ne sıklıkta camiye gitmek, namaz
kılmak suretiyle veya benzeri şekillerde ibadet ederdi?

27

Çocukluğunuzda babanız ne sıklıkta camiye gitmek, namaz
kılmak suretiyle veya benzeri şekillerde ibadet ederdi?

28

Pekiyi siz 11 veya 12 yaşındayken ne sıklıkta camiye gider,
namaz kılar veya benzeri şekillerde ibadet ederdiniz?

29

Şimdi, bugünleri düşünecek olursanız, ne sıklıkta dua
ediyorsunuz?

30

31
32

İbadet etmek dışında bir cami cemaatinin ya da benzeri bir
dini topluluğun yaptığı toplantılara katılıyor musunuz?
Katılıyorsanız ne sıklıkta katılıyorsunuz?

Evinizde sizin için dini bir anlamı olan kutsal yerler veya din
büyüklerinin resimleri, zemzem suyu, Kabe’den veya
Kudüs’ten gelmiş bir değerli eşya v.b. bulunmakta mıdır?
Dini sebeplerle türbe, yatır, adak yeri, cami, kilise v.b. kutsal
yerleri ne sıklıkta ziyaret ediyorsunuz?

1>Hiç ibadet etmezdi
2>Yılda birden az
3>Yılda bir veya iki kere
4>Yılda birkaç kere
5>Ayda bir kere
6>Ayda 2-3 kere
7>Hemen hemen her hafta
8>Her hafta bir kere
9>Her hafta birkaç kez
10>Annesini hatırlamıyor, yoktu

c52.

99>Hatırlamıyor/ Bilmiyor
1>Hiç ibadet etmezdi
2>Yılda birden az
3>Yılda bir veya iki kere
4>Yılda birkaç kere
5>Ayda bir kere
6>Ayda 2-3 kere
7>Hemen hemen her hafta
8>Her hafta bir kere
9>Her hafta birkaç kez
10>Babasını hatırlamıyor, yoktu

c53.

99>Hatırlamıyor/ Bilmiyor
1>Hiç gitmezdi
2>Yılda birden az
3>Yılda bir veya iki kere
4>Yılda birkaç kere
5>Ayda bir kere
6>Ayda 2-3 kere
7>Hemen hemen her hafta
8>Her hafta bir kere
9>Her hafta birkaç kez

c54.

99>Hatırlamıyor/ CY
1>Hiç
2>Yılda birden az
3>Yılda bir veya iki kere
4>Yılda birkaç kere
5>Ayda bir kere
6>Ayda 2-3 kere
7>Hemen hemen her hafta
8>Her hafta bir kere
9>Her hafta birkaç kez

c55.

99>CY
1>Hiç
2>Yılda birden az
3>Yılda bir veya iki kere
4>Yılda birkaç kere
5>Ayda bir kere
6>Ayda 2-3 kere
7>Hemen hemen her hafta
8>Her hafta bir kere
9>Her hafta birkaç kez
99>CY
1>Evet
2>Hayır
1>Hiç
2>Yılda birden az
3>Yılda bir ya da iki kere
4>Yılda birkaç kere
5>Ayda bir veya daha fazla kere

c56.

c57.

99>FY/CY
c58.

99>FY/CY
5

33

Kendinizi ne derece dindar BIR KIŞI olarak görüyorsunuz?

34

Sizi aşağıda sayacaklarımdan hangisi en iyi tanımlar?

1>Son derecede dindar
2>Oldukça dindar
3>Biraz dindar
4>Ne dindar ne değil
5>Pek dindar değil
6>Hemen hemen hiç dindar değil
7>Hiç dindar değil
99>FY/CY
1>Bir dinin vecibelerini yerine getiririm ve kendimi dini
değerlere bağlı biri olarak tanımlarım
2>Bir dinin vecibelerini yerine getiririm, fakat kendimi dini
değerlere sıkı sıkıya bağlı olarak tanımlamam
3>Bir dinin vecibelerini yerine getirmeme rağmen kendimi
kutsal değerlere ilgi duyan biri olarak tanımlarım
4> Ne bir dinin vecibelerini yerine getiririm, ne de kendimi
kutsal değerlere ilgi duyan birisi olarak tanımlarım.

Şimdi sayacaklarımdan hangileri sizin görüşlerinize en yakın
gelmektedir?

99>FY/CY
1>Herhangi bir dinin öğretilerinde çok az gerçek payı vardır
2>Birçok dinde temel doğrular mevcuttur
3>Sadece bir tek din gerçektir

35

36

Dini vecibeleri yerine getirmekle ilgili olarak şimdi
okuyacaklarıma ne derece katılıp katılmadığınızı söyler
misiniz?
1> Tamamen katılır
2> Katılır
3> Ne katılır, ne katılmaz
4> Katılmaz
5> Hiç katılmaz

37
38
39

c59.

c60.

c61.

99>FY/CY
Dini vecibeleri yerine getirince iç huzuru ve mutluluk duyarım.

c62.

Dini vecibeleri yerine getirmem arkadaş bulmamı sağlar.

c63.

Sorun veya üzüntü dolu zamanlarda dini vecibeleri yerine
getirdiğimde huzur bulurum.

c64.

Dini vecibeleri yerine getirmem doğru insanlarla karşılaşmamı
sağlar.

c65.

99> FY / CY
Hayatınızda şahsen verdiğiniz bir kararla yeniden dine
1>Evet
c66.
bağlanmanızı sağlayan bir dönüm noktası oldu mu?
2>Hayır
99>FY/CY
c67.
Geçtiğimiz bir yıl zarfında, dini inancınızın bir göstergesi
1>Evet
olarak sigara veya içkiyi bırakmak gibi bir özverili davranışta
2>Hayır
99>FY/CY
bulundunuz mu?
Allah’ı gözümüzde çok farklı biçimlerde canlandırabiliriz. Şimdi sizin görüşünüzün vereceğimiz iki farklı Allah düşüncesinin
hangisine daha yakın olduğunu sormak istiyoruz.
Vereceğimiz farklı Tanrı Allah düşüncesini 1 ile 7 arasında değişen değerlerden oluşan bir cetvele göre değerlendirmenizi
isteyeceğim.

A
B
C
D

İlk olarak örneğin sizin görüşünüze göre Allah Anne imajına daha uygun ise “1”, Baba imajına daha uygun ise de “7” olarak
yanıtlayınız. Eğer tam olarak “Anne” veya tam olarak “Baba” imajına uygun görmüyorsanız, iki değer arasında kalan 2, 3, 4,
5, veya 6 gibi bir değer tercih ederek bu soruyu cevaplayınız.
Anne
Baba
1
2
3
4
5
6
7
Evin efendisi
Eş/Hayat arkadaşı
1
2
3
4
5
6
7
Yargıç
Sevgili
1
2
3
4
5
6
7
Arkadaş
Padişah
1
2
3
4
5
6
7

c68.
c69.
c70.
c71.

6

40

41

42

Şimdi farklı bir konuda düşünmenizi rica edeceğim.

Nazar boncuğu bazen kötülüklerden korur

c72.

Şimdi sayacaklarımı doğru mu, yoksa yanlış mı buluyorsunuz?

Bazı falcılar gerçekten geleceği görüp olacakları biliyorlar.

c73.

1> Evet, kesinlikle doğru
2> Evet, muhtemelen doğru
3> Hayır, muhtemelen yanlış
4> Hayır, kesinlikle yanlış

Bazı üfürükçülerin gerçekten Tanrı vergisi güçleri vardır

c74.

Bir insanın burcu veya doğduğu zamanki yıldızların konumu
onun kaderini belirler.

c75.

99> FY / CY
Dini ilkelerinize, akidelerinize uymayan bir kanunun Meclis
tarafından kabul edildiğini düşünelim. Bu durumda…

Aşağıda sayacağım dini gruplar hakkındaki kişisel tutumunuz ne
derece olumlu ya da olumsuzdur?
1> Çok olumlu
2> Biraz olumlu
3> Ne olumlu ne olumsuz
4> Biraz olumsuz
5> Çok olumsuz
99> FY / CY

43

İçinde yaşadığımız toplumla ilgili, dört temel tutum
okuyacağım. Lütfen, sizin görüşünüze en yakın olanını
seçiniz.
(SADECE TEK CEVAP İSTENECEK VE KODLANACAKTIR)

44

Bugün yapılacak bir halk oylamasında siz, Türkiye’nin Avrupa
Birliği üyeliği için mi, yoksa bunun karşısında mı oy
kullanırdınız?

45

Sizce Türkiye kendi sorunlarını çözmek için yeterli imkâna
sahip midir, yoksa ancak Avrupa Birliği’ne üye olarak mı bu
sorunları çözebilecektir?

46

Genel olarak değerlendirdiğinizde Avrupa Birliği’ne girmek
Türkiye’ye ne derece yararlı, ne derece zararlı olacaktır?
Siyasi konularda “sağ”dan ve “sol”dan bahsedildiğini sık sık
duyuyoruz. Aşağıda 10 puandan oluşan ve ‘1’ puanın en solu,
‘10’ puanın da en sağı gösterdiği bir cetvel var. Siz kendi
düşüncelerinizin bu cetvelin neresine yerleştiğini söyleyebilir
misiniz?

47

1>Kesinlikle kanuna uyarım
2>Muhtemelen kanuna uyarım
3>Muhtemelen kendi dini ilkelerime uygun davranmaya
devam ederim
4>Kesinlikle kendi dini ilkelerime uygun davranmaya
devam ederim
5>Herhangi bir dini ilkeye inanmıyorum

c76.

99>CY /FY
Hıristiyanlar

c77.

Müslümanlar

c78.

Hindular

c79.

Budistler

c80.

Museviler

c81.

HERHANGİ bir dine inanmayanlar
1> Bugünkü toplum düzenimiz, her türlü değişiklik
girişimine karşı korunmalıdır.
2> Toplumumuz, yapılacak reformlarla yavaş yavaş ıslah
edilmelidir.
3> Toplumumuz yapılacak değişikliklerle, eskiden sahip
olduğu değerlere, örf ve adetlerine yeniden
kavuşturulmalıdır
4> Tüm toplum düzenimiz, büyük bir kökten ve devrimci
değişimle yeniden şekillendirilmelidir.
1> Türkiye’nin AB’ne üyeliğini destekler yönde oy
kullanırdım
2> Türkiye’nin AB’ne üyeliğine karşı oy kullanırdım
99>Fikri Yok/Cevap Yok
1> Türkiye sorunlarını kendi çözebilir
2> Ancak Avrupa Birliği’ne üye olarak sorunlarını çözebilir
3> Diğer:______________________________________
99>Fikri Yok/Cevap Yok
Çok zararlı olacak
Çok yararlı olacak
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En
En
Sol
Sağ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

c82.
c83.

c84.

c85.

c86.
c87.

(BU CETVEL’İN 1-10 OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ!)

7

48
49

50

Genel olarak Türkiye’de demokrasinin işleyişinden ne derece
memnunsunuz?
Şimdi size bir takım ifadeler okuyacağım; bunlara ne derece
katıldığınızı söyler misiniz? ‘0’ hiç katılmıyorum, ’10’ ise
tamamen katılıyorum anlamına gelmektedir.

Aşağıda sayacaklarımdan hangilerini yaptınız ya da yapmayı
düşünürdünüz?
1> Yaptım
2> Yapmadım, ama yapmayı düşünürüm
3> Yapmadım, yapmayı da düşünmem

51

52

99> FY / CY
Şimdi size sayacağım din büyükleri arasından sizin
inancınıza göre en önemli olanı hangisidir?
Pek iyi ya ondan sonra bu listeden kim ikinci olarak
önemlidir?
Pek iyi evinizde aşağıda sayacağım önemli bulduğunuz din
büyüklerinin veya dini mekanların resimleri var mı?
1> Evet var
2> Hayır yok
99>CY/FY

53

(ERKEKLERE Sorulacak) Son bir yılı düşünürseniz, cenazeler
dışında camiye ne sıklıkta gidebiliyorsunuz?
1> Haftada birden fazla
2> Haftada bir (Cumaları)
3> Ayda bir
4> Ramazan ayında ve kandillerde
5> Bayramlarda, yılda bir/iki
6> Yılda bir kereden daha az
7> Hiç; hemen hemen hiç
99> FY/CY

54

(Sadece Müslümanlara sorulacak!)
Hayatınızda hiç Kur’an kursuna gittiniz mi? Gittiyseniz ne
kadar süreyle bu kursa devam ettiniz? Süreyi gün, ay veya yıl
olarak belirtiniz.

Hiç memnun
Çok
değilim
memnunum
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hiç katılmıyorum
Tamamen
katılıyorum
5
6
7
8
9
10
0 1 2 3 4
Devlet memuru kadınların isterlerse başlarını örtmelerine
izin verilmelidir
Üniversite öğrencisi kızların isterlerse başlarını örtmelerine
izin verilmelidir
Dinin devlet ve siyaset düzenini yönlendirmesi zararlıdır
İmam nikahıyla evlenmek

c88.

Doğum sonrası çocuğun ismini dini bir törenle koymak

c93.

Cami veya dini vakıflara bağış yapmak

c94.

1> Hz Ebubekir
2> Hz. Ömer
3> Hz. Osman
4> Hz. Ali
5> Hacı Bektaşı Veli
6> Said Nursi

c95.

7> Şeyh Ahmet Yesevi
8> Ibn Muhanna
9> Hiçbiri
10>Seçim yapamıyor, hepsi
aynı derecede önemli
99>FY/CY

c89.
c90.
c91.
c92.

c96.

Kabe

c97.

Mescid-i Aksa
12 İmam
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Hz. Ali
Diğer (Yazınız...........................................................)
(KADINLARA Sorulacak) Son bir yılı düşünürseniz, ne
sıklıkta namaz kılıp ibadet edebiliyorsunuz?
1> Haftada birden fazla
2> Haftada bir
3> Ayda bir
4> Ramazan ayında ve kandillerde
5> Bayramlarda, yılda bir/iki
6> Yılda bir kereden daha az
7> Hiç; hemen hemen hiç

c98.

99>FY/CY
0> Hiç Kur’an kursuna gitmedim.
1> Evet Kur’an kursuna (___________________)süreyle
gittim.

c99.
c100.
c101.
c102.
c103.

c104.

99>FY/CY

8

55

(Müslümanlara sorulacak!!) Şimdi size okuyacağım ifadelere ne derece katıldığınızı belirtir misiniz? ‘0’ hiç katılmıyorum, ’10’
ise tamamen katılıyorum anlamına gelmektedir?
Hiç katılmıyorum
0
1
2
3

Α

4

5

6

Tamamen katılıyorum
7
8
9
10
Kur’an dinlemek bana ilham verir.

c105.

Allah’ın bana yardım ettiğini biliyorum.
Dua etmek bana çok yardımcı olur.
Camiye gitmek benim için çok önemlidir.
Camiye gitmenin bir zaman kaybı olduğunu düşünüyorum.
Hayatım boyunca Allah’ın kanunlarına (şeriata) itaat etmek istiyorum.
Camideki vaazların sıkıcı olduğunu düşünüyorum.
Allah daha iyi bir hayat sürdürmeme yardımcı oluyor.
Allah hakkında yeni şeyler öğrenmeyi çok severim.
İslam benim için çok şey ifade eder.
Allah’ın insanlara yardım ettiğine inanırım.
Namaz kılmak bana çok yardımcı olur.
Allah’a çok yakın olduğumu hissediyorum.
Namaz kılmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.
Kur’an ın çağdışı (eskimiş) olduğunu düşünüyorum.
Allah’ın duaları dinlediğine inanıyorum.
Allah benim için herşey demektir.
Allah benim için son derece gerçektir.
Dua etmenin bir işe yaradığını düşünmüyorum.
Allah inancı benim için çok önemlidir.
Allah’a inanmayı zor bulmuyorum.
Müslüman olduğum için mutluyum.
Peygamber’in hayatını, yani sünnetini izlemeye bayılıyorum.

C106
C107
C108
C109
C110
C111
C112
C113
C114
C115
C116
C117
C118
C119
C120
C121
C122
C123
C124
C125
C126
C127

9

56

57

58

59
60
61

Ergenlik çağından (15 yaşından) bu yana
aşağıda sayacağım sebeplerle hiç dua ettiniz
mi?
Para, gelir v.b. maddi bir şey talep etmek için
Allah’ın beni ya da ailemi olabilecek herhangi bir
felaket karşısında koruması için
Allah’ın beni sevdiğim kişiye kavuşturması için
İyi bir eş bulup evlenmek için
Taraftarı olduğum futbol takımın bir maçı
kazanması için
Bir sınavda başarılı olmak için

(Bir önceki Soru 56’daki şıklardan
herhangi birine EVET dediyse
sorulacak!)
Pekiyi, dualarınızın kabul gördüğünü
hissediyor musunuz?
Ne sıklıkta ibadet ettiğinize bakmaksızın,
kendinizi ne derece dindar biri olarak
görürsünüz? ‘0’ hiç dindar değil, ‘10’ ise çok
dindar anlamına gelecek şekilde not vermek
durumunda kalsanız siz kendinize kaç puan
verirsiniz?
Sizce Türkiye’de insanlar Müslümanlığın gereği
olan ibadetlerini serbestçe yerine
getirebiliyorlar mı?
Sizce bugün Türkiye’de dindar insanlara baskı
yapılıyor mu?
(ANKETÖR DİKKAT! DİNDAR İNSANLARA
BASKI YAPILIYOR” DİYENLERE SORULACAK)

Bu baskılara örnek verir misiniz?
62
63
64

Sizce Türkiye’de laik kesimden insanlar
hayatlarını serbestçe yaşayabiliyorlar mı?
Sizce bugün Türkiye’de laik kesimden
insanlara baskı yapılıyor mu?
(ANKETÖR DİKKAT! YALNIZCA BİR ÖNCEKİ
SORUYA “LAİK İNSANLARA BASKI
YAPILIYOR” DİYENLERE SORULACAK)

Bu baskılara örnek verir misiniz?
65
66

(ANKETÖR DİKKAT: HERKESE SORULACAK)
Türkiye’de şeriata dayalı bir din devleti
kurulmasını ister miydiniz?
Şimdi size bazı siyasal faaliyetler ve çalışmalar
sayacağım. Bunların her biri için katıldım,
katılabilirim veya kesinlikle katılmam şeklinde
cevap veriniz.
Toplu dilekçeye imza atmak

Evet, dua ettim

Hayır, dua etmedim

FY/CY

1
1

2
2

99
99

C128

1
1
1

2
2
2

99
99
99

C130

1
2
99
1>Evet, dualarımın kabul gördüğünden kuşkum yok
2>Dualarımın kabul gördüğünü hissediyorum ama tam da emin değilim
3>Tam olarak bilmiyorum
4>Kabul görmediğini hissediyorum ama tamamen emin değilim
5>Hiç kabul görmediğini hissediyorum
99> FY/CY

C129

C131
C132
C133

C134

C135

Hiç dindar değilim
0

1

2

3

Çok dindarım
4

5

6

7

8

9

10
C136

1> Evet, getirebiliyorlar
2> Hayır, getiremiyorlar
99>FY/CY
1> Evet, baskı yapılmaktadır
2> Hayır, baskı yapılmamaktadır (Soru 62’ye geçin!!!)
99>FY/CY

C137

C138

Yazınız:__________________________________.
1>Evet, yaşayabiliyorlar
2>Hayır, yaşayamıyorlar
1>Evet, baskı yapılmaktadır
2>Hayır, baskı yapılmamaktadır (Soru 65’e geçin!!!)

C139
C140
C141

Yazınız:_________________________________.
1>Evet, İsterdim
2>Hayır, istemezdim
99>FY/CY
Katıldım
Katılabilirim

C142

Kesinlikle
katılmam

FY
CY

1

2

3

99

C143

Boykotta yer almak

1

2

3

99

C144

Yasal bir gösteri veya yürüyüşte yer almak

1

2

3

99

C145

Resmen ilan edilmeyen grevlerde yer almak

1

2

3

99

C146

Bina veya işyeri işgalinde yer almak

1

2

3

99

C147

Resmen ilan edilmeyen bir grevi kırmak için
yapılan bir harekette yer almak
Yasal bir gösteri veya yürüyüşte yer alanları
engellemek için yapılan bir harekette yer almak
Bina veya işyeri işgal edenleri oradan
çıkartmak için yapılan bir harekette yer almak

1

2

3

99

C148

1

2

3

99

C149

1

2

3

99

C150
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EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER, PATRONAJ
67

68

69
70

71
72

Şimdi size ekonomiyle ilgili sorular sormak istiyorum.
Geçtiğimiz 1 yıl içinde iş başındaki hükümetin izlemiş olduğu
politikalar sizce AİLENİZİN ekonomik durumu üzerinde nasıl
bir etki yaptı? ‘0’ çok kötü bir etki yaptı, ’10’ ise çok iyi bir etki
yaptı anlamına gelmektedir?
Pekiyi, yine benzer bir cetvel üzerinde, geçtiğimiz 1 yıl içinde,
iş başındaki hükümetin izlemiş olduğu politikaların
TÜRKİYE’nin ekonomik durumu üzerindeki etkilerini
değerlendirir misiniz?
Şu anki ekonomik durumunuzu ne kadar tatmin edici
buluyorsunuz? ‘0’ hiç tatmin edici değil, ’10’ ise çok tatmin
edici anlamına gelmektedir?
Şu an AİLENİZİN içinde bulunduğu ekonomik durumun
önümüzdeki 1 yıl içinde nasıl bir gelişme göstereceğini
düşünüyorsunuz? ‘0’ çok daha kötü olacak, ’10’ ise çok daha
iyi olacak anlamına gelmektedir?;
Pekiyi, yine benzer bir cetvel üzerinde,TÜRKİYE’nin içinde
bulunduğu ekonomik durumun önümüzdeki 1 yıl içinde nasıl
bir gelişme göstereceğini değerlendirir misiniz?
Çocukluğunuzda anne veya babanızla, günlük görüşme ve
konuşmalarınızda hangi dili veya dilleri konuşurdunuz?

Çok kötü
bir etki yaptı
0
1
2

3

Pek bir etkisi
olmadı
4
5
6

Çok kötü
bir etki yaptı
0
1
2

3

Pek bir etkisi
olmadı
4
5
6

Çok tatmin
Edici değil
0
1
2
Çok daha
Kötü olacak
0
1
2

ne tatmin edici
ne değil
3
4
5
6
Aynı
kalacak
3
4
5
6

Çok daha
Kötü olacak
0
1
2

Aynı
kalacak
4
5
6

3

C151

8

Çok iyi bir
etki yaptı
9
10

C152

8

Çok iyi bir
etki yaptı
9
10

C153

7

Çok
tatmin edici
8
9
10
Çok daha
iyi olacak
8
9
10

C155

7

Çok daha
iyi olacak
9
10

7

7

7

8

C154

C156

Yazınız:.....................................................................................

DEMOGRAFYA
1

C157

Doğum tarihinizi öğrenebilir miyim?
(Yazınız) ..................................................................................

2
3

C158

Hangi İl’de doğdunuz?

4

Bu ilin merkezinde mi, merkez dışında bir ilçesinde mi yoksa
bir köyünde mi doğdunuz?
Pekiyi, şu an oturduğunuz ilde kaç yıldır yaşıyorsunuz?

5
6

Cinsiyet (Deneğe sormayınız! Kendiniz kodlayınız.)
Medeni halinizi öğrenebilir miyim?

7

Hukuken evli olmadığınız halde, örneğin imam nikâhı ile bir
arada yaşamakta olduğunuz bir kişi var mı?

8

Eğitim durumunuz nedir? İlk, orta ve yüksek öğretimde,
meslek öğrenmek hariç, kaç yıl geçirdiniz?

İl:..................................................................................................
1>İl merkezi 2>Merkez dışı bir ilçe 3>Köy

C159

Yazınız :...........................................................................YIL

C160

1> Erkek
2> Kadın
1>Evli
(Soru 8’e geçiniz)
2>Dul
3>Boşanmış
4>Nişanlı
5>Ayrı (hukuken evli fakat eşinden ayrı yaşıyor)
6> Bekar
99>FY/CY
1>Evet
2>Hayır
99>FY/CY
(ANKETÖRE NOT: Belirtilen yıl sayısı yazılacak.
Eğer denek ilkokul mezunuyum derse 5, ortaokul mezunuyum
derse 8, lise mezunuyum derse 11, üniversite mezunuyum
derse 15 yıl yazılacak. Tıp doktoru derse 17 yıl, Yüksek
Mühendis / Yüksek Mimar derse 16 yıl olarak kaydediniz.)

C161
C162

C163

C164

Yıl Sayısı: __________________
0> Resmi bir eğitim almamış
95> Halen bir okula devam ediyor.
96> Halen bir Üniversite’ye devam ediyor
97> Bilmiyor / Anımsayamıyor
98> Kuran Kursu
99 > FY/CY
9

(Anketöre Not: Bir önceki soruya verilen
yanıtlardan doğrudan kodlanacak, soru olarak
sormayın!)

Eğitim Kademeleri / Varılan en yüksek eğitim
düzeyi

C165

0> Hiçbir resmi eğitim almamış.
1> İlkokul mezunu
2> Ortaokul mezunu
3> Lise mezunu
4> Lise’den mezun olup yüksek öğretime devam etmiş ama
bitirememiş.
5> Üniversite mezunu
99> Cevap Yok
11

10

En son diploma aldığınız resmi eğitim kurumunun (okul,
yüksek okul, üniversitenin) adı nedir?

(AÇIK YANIT ALMAYA ÇALIŞIN, SÖYLENENİ AYNEN
YAZIN)
OKULUN ADI:_______________________________________.
(AÇIK YANIT ALMAYA ÇALIŞIN, SÖYLENENİ AYNEN
YAZIN)

11

Şu anda ne iş yapıyorsunuz?

12

Şimdi sayacaklarımdan hangisi iş durumunuzu en iyi
tanımlıyor?

13

(ÇALIŞMIYORSA) Şimdi sayacaklarımdan hangisi size en
uygun olanı?

14

Mesleğiniz nedir?

Yaptığı İş:_________________________________________.
1>Ücretli/Maaşlı ve tam zamanlı (yani haftada 30 saatten
fazla) çalışıyor
2>Ücretli/Maaşlı ve yarı zamanlı (yani haftada 30 saatten az)
çalışıyor
3>Zaman zaman çalışıyor veya geçici olarak çalışmıyor
4>Kendi işinin sahibi
5>Ücretsiz aile işçisi
6>Çalışmıyor (Soru 13’e geçiniz)
1>Emekli
2>Ev kadını
3>Öğrenci
4>İşsiz / İş arıyor, bulsa çalışmak istiyor
5>Bir işte çalışmıyor, kira-faiz benzeri gelirle geçiniyor
6>Çalışması mümkün olmayacak ölçüde engelli
7>Diğer…………………………………………………..99>
FY/CY
(AÇIK YANIT ALMAYA ÇALIŞIN, SÖYLENENİ AYNEN YAZIN)

Eşinizin mesleğiniz nedir?

(Yazınız!):…………………….................................................
97>Hiçbir zaman işi olmadı
98>Bilmiyor, yeterince ne olduğunu anlatamadı
99>CY
(AÇIK YANIT ALMAYA ÇALIŞIN, SÖYLENENİ AYNEN YAZIN)

15

16

Ne tür bir işyerinde çalışıyorsunuz?
(Anketöre Not: Eğer Denek veya eşi çalışmıyorsa, en son

çalıştıkları işi için bu soruyu sorun!)

17

(Eğer eşi varsa), eşiniz ne tür bir işyerinde çalışıyor?
(Anketöre Not: Eğer Denek veya eşi çalışmıyorsa, en son

çalıştıkları işi için bu soruyu sorun!)

18

19

(Anketöre Not: Eğer Denek Kendi İşinde Çalışıyorsa
Sorulacak! Eğer şu anda kendi işinde çalışmıyorsa, fakat
daha önce kendi işinde çalışmışsa, daha önce kendi işinde
çalıştığı zamanki durumu sorun!)

(Yazınız!):…………………….................................................
97>Hiçbir zaman işi olmadı
98>Bilmiyor, yeterince ne olduğunu anlatamadı
99>CY
1>Kamu kesiminde çalışıyor
2>Kamu iktisadi teşekkülünde çalışıyor
3>Özel sektör (Kamu kesiminde veya kamu iktisadi
teşekkülünde veya kendi işinde çalışmıyor)
4>Kendi işinde çalışıyor
97>Hiçbir zaman bir işte çalışmadı
99>FY/CY
0>Kamu kesiminde çalışıyor
1>Kamu iktisadi teşekkülünde çalışıyor
2>Özel sektör (Kamu kesiminde veya kamu iktisadi
teşekkülünde veya kendi işinde çalışmıyor)
3>Kendi işinde çalışıyor
97>Hiçbir zaman bir işte çalışmadı
99>FY/CY
(AÇIK YANIT ALMAYA ÇALIŞIN, SÖYLENENİ AYNEN YAZIN)

C166

C167

C168

C169

C170

C171

C172

C173

C174

Çalışan sayısı:_______________________________________

Yanınızda başkalarını istihdam ediyor musunuz?

99> Cevap Yok

(Yanıt evet ise,) kaç kişi çalıştırıyorsunuz? (Deneğin söylediği
rakamı aynen kaydediniz.)
Haftada normal olarak kaç saat çalışmaktasınız?

0>Geçerli Değil (Kendisi işin sahibi değil)
(AÇIK YANIT ALMAYA ÇALIŞIN, SÖYLENENİ AYNEN YAZIN)
(Çalıştığı saat sayısı!):.............................................
97>Hiçbir zaman işi olmadı
98>Bilmiyor
99>CY
0>Geçerli Değil (halen çalışmıyor)

C175

12

20

(Anketöre Not: Eğer Deneğin şu anda işi yoksa “en son
çalıştığı iş”te diye soruyu sorunuz.)
Çalıştığınız işte başka çalışanların yaptıklarını denetlemek
gibi bir göreviniz var mı? Onların yaptıklarından dolayı
sorumlu olan bir mevkide bulunuyor musunuz?

21

22

KİŞİSEL OLARAK sizin aylık geliriniz ne kadardır?

AİLENİZİN aylık geliri ne kadardır?

C176

1> Evet
2> Hayır
8> Bilmiyor
99> Cevap Yok
0> Hiçbir zaman herhangi bir işte çalışmadı.
(AÇIK YANIT ALMAYA ÇALIŞIN, SÖYLENENİ AYNEN YAZIN)
Aylık Gelir rakamı:__________________________________.
0> Hiç geliri yok (bedelsiz çalışıyor)
98> Bilmiyor
99> Cevap Yok
(AÇIK YANIT ALMAYA ÇALIŞIN, SÖYLENENİ AYNEN YAZIN)

C177

C178

Aylık Gelir rakamı:__________________________________.

23

Toplumda kimilerinin mevkileri yüksek kimilerinin ki ise
düşüktür. Siz kendinizi şimdi göstereceğim en düşük düzeyin
1 en yüksek düzeyin 10 olduğu toplumsal mevki cetvelinde
nereye yerleştirirsiniz?

24

Şu anda bir sendikaya üye misiniz? Değilseniz geçmişte bir
sendikaya üye olmuş muydunuz?

25

Siz bugün herhangi bir partiyi tutuyor musunuz?

26

(Anketöre Not: Eğer denek “evet, bir partiyi tutuyorum”
demişse sorulacak)
Bu parti hangisidir?
(SEÇENEKLER OKUNMAYACAK VERİLEN YANIT AYNEN
YAZILACAK)

Yazınız ..................................................................................
27

Bir önceki genel seçimlerde, yani 22 Temmuz 2007 de oy
kullanabildiniz mi?

0> Hiç geliri yok (bedelsiz çalışıyor)
100> Bilmiyor
101> Cevap Yok
En düşük
Düzey
1
2
3
4
5
6
7
8

En yüksek
Düzey
9
10

1>Şu anda bir sendikaya üye
2>Eskiden bir sendikaya üye idi ama şimdi değil
3>Hiçbir zaman bir sendikaya üye olmadı…………..99>
FY/CY
1>Evet tutuyorum
2>Hayır tutmuyorum…………
..
99> FY/CY
1> AKP
2> ANAP
3> BBP
4> CHP
5> DTP
6> DSP
7> DP / DYP
8> GP
9> MHP
10>SP
Diğer
(Yazınız:………………………………………………………..)
0>Geçerli değil, bir önceki soruya verilen yanıt evet değil
99> FY/CY
1>Evet oy kullandım
2>Hayır oy kullanmadım

C179

C180

C181

C182

C183

99> FY/CY
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Pekiyi, bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy
verirdiniz?
(SEÇENEKLER OKUNMAYACAK)

YAZINIZ:..............................................................................

29

(EĞER KARARSIZIM DEMİŞSE SORULACAK)
Pekiyi, kendinizi herhangi bir partiye oy vermeye daha yakın
hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu parti
hangisidir?
(SEÇENEKLER OKUNMAYACAK)
YAZINIZ:..............................................................................

30

31

Mevcut partilerin hangisine hiç bir şekilde oy vermeyi
düşünmezsiniz?
Bu parti dışında hiç bir şekilde oy vermeyi düşünmeyeceğiniz
başka parti ya da partiler var mı?
Yaşamakta olduğunuz hanede sizinle beraber kaç kişi
yaşamaktadır?

1> AKP
2> ANAP
3> BBP
4> CHP
5> DTP
6> DSP
7> DY / DYP
8> GP
9> MHP
10>SP
11> Bağımsız aday
12> Kararsız
1> AKP
2> ANAP
3> BBP
4> CHP
5> DTP
6> DSP
7> DP / DYP
8> GP
9> MHP
10>SP
11> Bağımsız aday
12> Tamamen Kararsız

C184

99> FY/CY
C185

99> FY/CY
C186

Yazınız ……………………………………………
C187

Yazınız……………………………………………
(AÇIK YANIT ALMAYA ÇALIŞIN, SÖYLENENİ AYNEN YAZIN)

C188

Hanede yaşayan kişi
sayısı:____________________________________________.
99> Cevap Yok

32

Bu hanede yaşayanlar içinde siz dahil kaç yetişkin, kaç çocuk
bulunmaktadır?

01>
02>
03>
04>
05>
06>
07>
08>
09>
10>
11>
12>
13>
14>
15>
16>
17>
18>
19>
20>
21>
22>
23>
24>
25>
26>
27>
28>
95>
99>

Tek kişi (sadece Denek)
Bir yetişkin bir çocuk
Bir yetişkin iki çocuk
Bir yetişkin üç veya daha fazla çocuk
İki yetişkin
İki yetişkin bir çocuk
İki yetişkin iki çocuk
İki yetişkin üç ve daha fazla çocuk
Üç yetişkin
Üç yetişkin ve çocukları
Dört yetişkin
Dört yetişkin ve çocukları
Beş yetişkin
Beş yetişkin ve çocukları
Altı yetişkin
Altı yetişkin ve çocukları
Yedi yetişkin
Yedi yetişkin ve çocukları
Sekiz yetişkin
Sekiz yetişkin ve çocukları
Dokuz yetişkin
Dokuz yetişkin ve çocukları
On yetişkin
On yetişkin ve çocukları
On bir yetişkin
On bir yetişkin ve çocukları
On iki yetişkin
On iki yetişkin ve çocukları
Diğer
Cevap Yok

C189
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Şimdi size okuyacağım dil ve lehçelerden hangilerini
konuşabiliyorsunuz?

C190

İngilizce/ Almanca/Fransızca
C191

1> Evet konuşabiliyorum
2> Hayır konuşamıyorum
34

Oturduğunuz ev kendi mülkünüz mü, ev başka birisine ait
ancak kira ödemiyor musunuz, lojman mı, yoksa kira mı?

35

Taksi minibüs kamyonet gibi ticari araçlar dışında
Özel arabanız var mı? Varsa marka ve modelini söyler
misiniz?

Arapça
C192

Kürtçe
1> Kendi mülkü
2> Ev başka birisine ait ancak kira ödemiyor
3> Lojman
4> Kira
Marka :.....................................................................................
Model :.....................................................................................
Yıl:
:.....................................................................................

C193

C194
C195
C196
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Sorularımıza verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz.
Adı Soyadı

C197

Mahalle

C198

Sokak/cadde

C199

Diğer (bina no, daire no)

C200

Semt/ilçe

C201

Ev Telefon no

C202

İş Telefon no

C203

Cep Telefon no

C204

Anketin yapıldığı il

C205

Anketin yapıldığı ilçe

C206

Anketin yapıldığı yerleşimin niteliği

Anketin yapıldığı yerleşimin nüfusu
Anketin yapıldığı yerleşimin ait olduğu NUTS-2 bölgesinin
nüfus büyüklüğü
Görüşülen kişinin oturduğu bina:
Bu mahalle yada köyde binalar veya konutlar fiziksel
görünüm olarak ne durumda?
Bu mahalle ya da köyde ne kadar döküntü, çöp ya da moloz
vs var mı?
Bu mahalle ya da köyde duvar yazısı veya etrafa kasıtlı olarak
verilmiş zararın düzeyi nedir?
Anket sırasında denek yalnız mıydı?
Anket süresince denek samimi miydi?

Kontrol sonucu:

1> Metropol
2> Metropol’un kenar mahalleleri
3> Küçük kent veya kasaba
4> Köy / Belde
5> Mezra, bir tek evden oluşan bir yerleşim yeri
Anketin yapıldığı yerleşim biriminde yaşayan nüfus
sayısı:_______ :_______ :_______
Anketin yapıldığı yerleşimin ait olduğu NUT-2 bölgesinin
nüfusu:_______ :_______ :_______
1> Gecekondu 2> İmarlı Orta
3> İmarlı Lüks

C207

1> Çok iyi durumda
2> İyi durumda 3> Ortalama
4>Kötü durumda 5>Çok kötü durumda
1> Çok fazla var 2> Oldukça var
3> Pek fazla yok 4>Hemen hemen hiç yok
1> Çok fazla var 2> Oldukça var
3> Pek fazla yok 4>Hemen hemen hiç yok
1> Evet
2> Hayır
1> Evet, başlarda samimiydi
2> Evet, ortasına kadar samimiydi
3> Evet, çoğunda samimiydi
4> Evet, başından sonuna kadar samimiydi
5> Hayır, samimi değildi
1> SÇM TK OK
5> ÖBY/BM
2> Birim TK OK
6> Servis
3> TCV/SM
dışı/Kullanılmıyor
4> Ulaşılamıyor
7> Tlf Yok

C211

C208
C209
C210

C212
C213
C214
C215

C216

Anket Tarihi

C217

Anketör Adı

C218

Anketör Cinsiyeti

1> Erkek

2> Kadın

C219

16

