
 
 
 
 
 
 
 

          FORM 4
  
 
 
 

 
 

 

2014-2015 
 HANEHALKI BÜTÇE 

ANKETİ 
EL KİTABI 

 

 

 
 
 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 

 
      



 

 
1 

 Giriş 3 
 

 Genel Bilgiler 
  
 Anketin Amaçları  5 
 
 1.1 Anketin Kapsamı  5 
 
 1.2 Veri Derleme Sıklığı  6 
 
 1.3 Uygulama Dönemi 7 
  
 1.4 Örnekleme Dizaynı 7 
 
 1.5 Kullanılan Soru Formları 10 
 
 1.6  Referans Dönemleri 10 
 
 1.7 Veri Derleme Yöntemi 11 
 
 1.8 Hanehalklarının Ziyaret Programları  12 
 
 1.9 Sonuçların Duyurulması  13 
 

 Hanehalkı Bütçe Anketi Soru Kağıdının Açıklaması 
 
 Bölüm 1: Hanehalkı Tanıtım ve Soru Kağıdı İşletim Bilgileri 
   

1.1 Adres bilgileri 16 
1.2 Örnekleme bilgileri 16 
1.3 Hanehalkı Referans Kişisi ile ilgili bilgiler 16 
1.4 İşletim bilgileri 16 

 
 Bölüm 2: Hanehalkı Bileşimi 
 

2.1 Bölüme ilişkin tanım ve kavramlar 17 
2.2 Bölümdeki soruların açıklaması 20 

 
 Bölüm 3: Hanehalkının Sosyo-Ekonomik Durumu 23 
 
 Bölüm 4: Hanehalkının Tüketim Alışkanlıkları ve Genel Harcama Yapısı 
 
 Hanehalkı tüketim harcaması ile ilgili tanımlar 31 
 
 Tablo 4.: : Hanehalkının Tüketim Alışkanlıkları ve Genel 
  Harcama Yapısı 37  
  
 Bölüm 5: Dayanıklı Tüketim Mal ve Hizmetleri 45 
 
 Tablo 5A. Son 11 ay içinde dayanıklı tüketim mal ve hizmetlerine  
 yapılan harcamalar 45 
 
 
 
 Tablo 5B: Seyahat (iş amaçlılar hariç) harcamaları 51 
 
 Tablo 5C: Hanehalkının anket ayı öncesi satın aldığı ve ürettiği 



 

 
2 

 ürünlerden kendi tüketimi için stokladığı ürünler 51  
 
 Bölüm 6: Hanehalkı Tüketim Harcamaları 53 
 

6.1 Tüketim harcamalarının kaydına yönelik açıklamalar 
ve  tanım ve kavramlar 54 
6.2 Tüketim harcama tablolarına maddelerin kaydedilmesine 
ilişkin açıklamalar 61 
     Tablo 6.1: Gıda ve alkolsüz içecekler 64 
     Tablo 6.2: Alkollü içecekler, sigara ve tütün 67 
     Tablo 6.3: Giyim ve ayakkabı 67 
     Tablo 6.4: Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar 69 
     Tablo 6.5: Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri 71 
     Tablo 6.6: Sağlık 73 
     Tablo 6.7: Ulaştırma 73 
     Tablo 6.8: Haberleşme 74 
     Tablo 6.9: Eğlence ve kültür 75 
     Tablo 6.10: Eğitim Hizmetleri 75 
     Tablo 6.11: Lokanta, yemek hizmetleri ve oteller 77 
     Tablo 6.12: Çeşitli mal ve hizmetler 78 
     Tablo 6.13: Hanehalkının anket ayında ürettiği ürünlerden  
kendi tüketimine ayırdığı ürünler 79 
     Tablo 6.14: Müteşebbis olan fertlerin anket ayında 
işyerinden haneye getirdiği ürünler 83 
     Tablo 6.15: Ücretli çalışan fertlere işvereni tarafından anket ayında 
                       Verilen mal ve hizmetler 85 
     Tablo 6.16: Hanehalkının özel kişi veya kuruluşlara vermek 
üzere hediye veya yardım amacıyla satın aldığı 
mal ve hizmetler 88 
     Tablo 6.17: Hanehalkına hediye ve yardım şeklinde gelen mal 
ve hizmetler 90 
     Tablo 6.18: Hanehalkına gayrimenkul ve mülk ayni geliri  
şeklinde gelen mal ve hizmetler 91 
 
Bölüm 7:  Tüketim dışı harcamalar ve nakdi girişler 93 
 
     7.1: Tüketim dışı harcamalar 93 
     7.2: Diğer nakdi tüketim dışı harcamalar 95 
     7.3: Menkul kıymet, gayrimenkul ve tüketim mallarını  
Satışı, alınan borçlar, krediler vb. nakdi girişler 96 
 
 
Bölüm 8: Hanehalkı bileşimi, istihdam ve gelir durumu  96 
 
     8.A: Hanehalkı bileşimi  97 
     8.B: İstihdam ve gelir durumu 107 
 
Bölüm 9:Tarımsal işletme ile ilgili bilgiler 151 
 
Bölüm 10: Gelir ve Harcama Dengeleri 163 
 
     10.1: Hanehalkı aylık gıda tüketim harcaması  164 
     10.2: : Hanehalkı aylık tüketim harcaması 165 
     10.3: Hanehalkı Toplam Fert sayısı ve geliri 166 

       10.4: Anketörün Hanehalkı ile ilgili gözlem ve düşünceleri         168 
   

 Bölüm 11: Cevaplamama Formu            170 



 

 
3 

 
 
Giriş 
 
 
Günümüzde ekonomik ve sosyal değişmeleri yakından izlemek, ekonomik kalkınmayı belirli bir 

denge içinde hızlandırmak, halkın hayat seviyesinin öngörülen bir düzeye erişmesini sağlamak, 
hükümetlerin başlıca amacını teşkil eder. 

 
Bu hedeflere ve amaçlara ulaşabilmek için ekonomik ve sosyal sorunların bilimsel yönden 

araştırılması ve bu sorunlara çözüm getirilmesi ancak sorunlarla ilgili istatistiki bilgilerin ortaya konması 
ile mümkün olabilmektedir. 

 
Hanehalkının tüketim kalıplarında ve harcama alışkanlıklarında zaman içinde meydana gelen 

yapısal değişikliklerin belirlenmesi ve güncelleştirilerek fiyat endekslerine yansıtılması gerekmektedir.  
 
Örgütümüz, hanehalkı harcamalarının ne olduğu, ihtiyaçlarının çeşitliliği, tüketim alışkanlıklarında 

meydana gelen değişiklikler ve gelir düzeyleri ile sosyo-ekonomik karakteristiklerinin ortaya konması 
amacıyla belirli aralıklarla anketler düzenlemektedir. 

 
Örgütümüz, bu amaçla 1977 yılından itibaren belliperiyodlarla Hanehalkı Bütçe Anketi 

uygulamaktadır.Bilgiler, örnekleme tekniklerine göre tamamen rastgele seçilen örnek hanelere yapılacak 
ziyaretlerle derlenmektedir.  

 
Anket uygulamasıyla derlenecek istatistiki bilgiler, tutarlı ve dengeli büyüklükler çerçevesinde elde 

edilebilirse ekonomik ve sosyal planlama çalışmaları çok daha gerçekçi bilgilerle yürütülebilir. Öte 
yandan bilgilerin geçerliliği ve güvenilirliği, izlenen yöntemlerin, kullanılan tanım ve kavramların bilimsel 
standartlara ve ülke koşullarına uygun olacak şekilde belirlenmiş olmasına bağlıdır. Bu kitap, ankette 
görev alacak anketör, kontrolör, organizatör vb. tüm görevlilerin başvuracağı hizmete özel bir kaynak 
olarak hazırlanmıştır. 
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BÖLÜM I 
 

GENEL BİLGİLER 
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ANKETİN AMAÇLARI 
 

Hanehalkı Bütçe Anketi ile; 

 
 Tüketici fiyat endekslerinde kullanılacak maddelerin seçimi ve temel yıl ağırlıklarının 

güncellenmesi, 
 

 Hanelerin tüketim kalıplarında ve tüketim alışkanlıklarında zaman içinde meydana gelecek 
değişimlerin izlenmesi, 

 
 Milli gelir hesaplamalarında özel nihai tüketim harcamaları tahminlerine yardımcı olacak verilerin  

elde edilmesi, 
 

 Uzun dönemli ekonomik planların yapılmasına ve sosyal refah planlamasına yardımcı olacak 
verilerin derlenmesi, 

 
 Mutlak yoksulluk sınırının belirlenmesi, asgari ücret tespit çalışmaları, hanehalklarının yaşam 

seviyeleri, beslenme sorunları vb. diğer sosyo-ekonomik analizler için gerekli verilerin elde 
edilmesi amaçlanmaktadır. 

 
 

Bilindiği üzere, tüketici fiyat endeksi, referans edilen nüfusun tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin 
genel fiyat seviyesinde zaman içinde meydana gelen değişikliklerin ölçülmesidir.Fakat piyasadaki tüm 
mal ve hizmetlerin fiyatlarının izlenmesi imkansız olduğu için hanehalklarının yaptıkları tüketim 
harcamaları içinde en fazla paya sahip mal ve hizmetler kapsama alınmaktadır. İşte bu seçimin 
yapılmasında kullanılan temel kaynak hanehalkı bütçe anketidir. Bu nedenle, Hanehalkı Bütçe Anketi’nin 
temel amaçlarından biri, tüketici fiyat endekslerinin hesaplanmasında kullanılan mal ve hizmet 
sepeti ile ağırlıkların revize edilmesi ve fiyat toplama sisteminin planlanması olarak ön plana 
çıkmaktadır.  

  
 Anket çalışmasından elde edilen verilerin oldukça geniş bir kullanıcı kitlesi söz konusudur. Anket 

verisinin DPÖ’nün ilgili birimleri dışında diğer kullanıcılarını; 
 
 Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulması amacıylaverileri kullanan Bakanlık ve kamu 

yöneticileri, 
 
 Hanehalklarının yaşam koşulları vb. konularda araştırma yapmak üzere verilerikullanan 

üniversiteler ve araştırma şirketleri, 
 

 Tüketici ürünlerinin pazarlanmasına yönelik olarak, hanehalklarının tüketim yapısını inceleyen 
özel firmalar ve danışmanlar, 

 
 Bilgileri, medyadan veya yayınlardan elde eden tüm kullanıcılar olarak sayılabilmektedir.   

 
1.1. ANKETİN KAPSAMI  

 
Coğrafi kapsam: KKTC sınırları içinde bulunan tüm yerleşim yerleri kapsama dahil edilmiştir.  
 
Kapsanan kitle: Anket çalışmasında KKTC sınırları içinde yaşayan kurumsal olmayan sivil nüfus 

kapsamındaki tüm hanehalkı fertleri kapsama alınmıştır. Çalışmada kurumsal nüfus kapsamında bulunan 
nüfus, pratik nedenlerden dolayı kapsam dışı tutulmuştur.  

 
Kurumsal nüfus:Hanehalkı üyesi olmayan kişiler kurumsal nüfusu oluştururlar. Bu tanıma göre; 

okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishanede bulunanlar ile kışla ve ordu evlerinde 
ikamet edenler kurumsal nüfusa dahildir. Kurumsal nüfusun kapsamı, aşağıdaki tablo’da ayrıntılı olarak 
verilmiştir. 
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Kapsanan konular: Hanehalkı Bütçe anketleri ile hanehalklarının; 
 
 Aylık tüketim harcaması kapsamında anket ayı içinde yaptığı satın alışlar, kendi üretiminden 

tüketimi, haneye gelen ayni gelir ve transfer şeklindeki tüketimler ile hanehalkının 
hediye/yardım etmek amacıyla satın aldıkları,  

 
 Gelir kapsamında anket ayı içinde ve son bir yılda elde edilen gelir (nakdi ve ayni gelirler ile 

faaliyet ve faaliyet dışı gelirleri), 
 
 Anket ayındaki çalışma durumları ve istihdama yönelik ayrıntılı bilgileri, 
 
 Konut, demografik ve sosyo-ekonomik karakteristiklerine ilişkin temel bilgileri   
 
derlenmektedir.   

 
1.2. VERİ DERLEME SIKLIĞI 

 

Teorik olarak fiyat endeksinde kullanılan maddeler zaman içerisinde güncelliğini yitirmektedir. Bu 
nedenle fiyat endeksinden kullanılan temel yılın belli periyotlardagüncellenmesi önerilmektedir. Tüketici 
Fiyatları Endeksi’nin temeli, hanelerin belirli bir dönemde yaptıkları çeşitli madde ve hizmet alımlarına 
dayanmaktadır. Yapılan bu madde ve hizmet alımlarının neler olduğu ve ne miktarda yapıldığının 
bulunabilmesi için Örgütümüz belli dönemlerde hanehalkı tüketim harcamalarını elde etmek üzere  
anket uygulaması  geçekleştirmektedir. 

 
 
KKTC’de ilk Tüketici Fiyatları Endeksi 1977 yılında hesaplanmıştır.1977 yılından 1980 yılına kadar                        

geçen 3 yıllık süre içinde toplumun ekonomik yapısında meydana gelen değişikliklerden 

KURUMSAL YER KİŞİNİN KONUMU 
KURUMSAL 

NÜFUSA DAHİL Mİ? 

Kışla Er/erbaş Evet 

Lojman 
Öğretim görevlisi, polis, Subay-Astsubay-

Sivil memur ve işçi Hayır 

Otel-pansiyon-
misafirhane-orduevi vb. İkamet ettiği başka bir yer olmayanlar Evet 

Otel-pansiyon-
misafirhane-orduevi vb. 

İkamet ettiği başka bir yer olup, genellikle 
otel, pansiyon, misafirhane veya 

orduevinde yaşayanlar Evet 

Yurtlar Öğrenci Evet 

Huzurevi Yaşlı Evet 

SOS Çocuk  Köyü Çocuk Evet 

Sosyal Amaçlı Barınaklar Genellikle bu alanda yaşayanlar Evet 

Hastane 
Bu alanda yaşayanlar (1 yıldan uzun 

süredir) Evet 

Ceza ve tutukevi Bu alanda yaşayanlar Evet 
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dolayıağırlıklarda düzenlemeye gidilmiştir. Endeks daha sonra 1987 yılında yapılan Tüketici 
HarcamalarıAnketinden elde edilen değerlerle revize edilmiştir.  
 

Bir sonraki uygulama 1 Mayıs 1998-30 Nisan 1999 tarihleri arası referans dönemi alınarak 3792 
hanehalkına Tüketim Harcamaları Anketiuygulanmıştır. Son anket ise 1 Ocak 2008- 31 Aralık 2008 
tarihleri arasında 3240 Hanehalkı Bütçe Anketi Gerçekleştirilmiştir. Şu anda kullanılmakta olan 2008 
temel yılı tüketici fiyatları endeksinin güncelleştirilmesi amacıyla 1 Ekim 2014–30 Eylül 2015 tarihleri 
arasındaki 12 aylık periyotta  “Hanehalkı Bütçe Anketi”  (HBA) uygulanacaktır. HBA ile hanehalklarının 
tüketim harcamalarının ve kullanılabilir gelirlerinin hesaplanması hedeflenmektedir. Ayrıca bu anket ile 
hanehalklarının gelirden aldıkları pay da hesaplanabilecektir. 

 
 

1.3. UYGULAMA DÖNEMİ: 
 

Anket, 1Ekim 2014–30 Eylül 2015 tarihleri arasındakiher ay değişen 270 hanehalkı olmak üzere 
12 ay  boyunca3240 hanehalkınauygulanacaktır. 
 

1.4. ÖRNEKLEME DİZAYNI 
 
Örnekleme birimi: Nihai örnekleme birimi olarak hanehalkı tanımlanmıştır. 

 
Örnekleme yöntemi: Tabakalı iki aşamalı küme örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. 
 
Tahmin boyutuHBA’nin örnekleme dizaynı, KKTC geneli ve ilçe bazında tahmin verecek şekilde 

oluşturulmuştur. 
 
İkame prensibi: Örneğe seçilen hanehalkı ile anket yapılamaması durumunda ikame yaklaşımı 

kullanılacaktır. Örneğe çıkan hanehalkı ile; hanehalkının anketi kabul etmemesi, kapıyı açmaması, anketi 
önce kabul edip daha sonra anketi yarıda bırakması, başka bir yere taşınması, verilen adresin 
bulunamaması, dil sorunu olması, sağlık sorunu olması, hanehalkının ankete cevap verebilecek nitelikte 
olmaması (çok yaşlı, işitme, görme engelli vb. olması) gibi durumlarda anket yapılamamaktadır. Bu 
durumunda, soru kağıdının en sonunda yer alan “Cevaplamama Soru Formu” (Bölüm 11) kontrolör 
ile birlikte doldurularak ikame haneye anket uygulama yoluna gidilecektir.  

 
Esas örnek haneler ile anket yapılamaması durumunda anket yapılacak ikame haneler 

kontrolörlerde bulunan Örnek Hanehalkı Adres Listesi’ne göre belirlenecektir. İkame haneler kontrolörler 
tarafından anketörlere bildirilecektir. Bu listede, örneğin, toplam 6 esas örnek hane olduğu varsayılacak 
olursa, her esas örnek hane için 2 adet ikame olmak üzere toplam 18 hane bulunacaktır. Buna göre 
anketör öncelikle esas hane ile anket yapmanın imkanlarını araştıracak, mümkün değil ise 1. ikame 
hane ile görüşecektir. Eğer bu hane ile de anket yapılamıyorsa 2. ikame haneye gidilecektir. 2. ikame 
hane ile de anket yapılamaz ise listede bu haneye en yakın sıradaki esas hanenin kullanılmayan 
ikamesine başvurulacaktır. 
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Aşağıda örnek hanehalkı adres listesinden ikame hanehalkının seçiminin nasıl yapılacağına ilişkin 
küçük bir örnek oluşturulmuştur.  

 
 

 
 

Sıra No. Bülten No. No. Hane türü 

1 215 1 Esas 
1 215 1 1. İkame 
1 215 1 2. İkame 

2 216 2 Esas 
2 216 2 1. İkame 
2 216 2 2. İkame 

3 217 3 Esas 

3 217 3 1. İkame 

3 217 3 2. İkame 

4 218 4 Esas 

4 218 4 1. İkame 

4 218 4 2. İkame 

5 219 5 Esas 

5 219 5 1. İkame 

5 219 5       2. İkame 

6 220 6 Esas 

6 220 6 1. İkame 

6 220 6 2. İkame 

7 221 6 Esas 

7 221 6 1. İkame 

7 221 6 2. İkame 

8 222 7 Esas 

8 222 7 1. İkame 

8 222 7 2. İkame 

9 223 8 Esas 

9 223 8 1. İkame 

9 223 8 2. İkame 

10 224 9 Esas 

10 224 9 1. İkame 

10 224 9 2. İkame 

11 225 10 Esas 

11 225 10 1. İkame 

11 225 10 2. İkame 

12 226 11 Esas 

12 226 11 1. İkame 

12 226 11 2. İkame 

 
 
 
Esas hanenin anketi yarıda bırakması durumu: Anket uygulaması başladıktan sonra haneler 

çeşitli nedenlerle anketi yarıda bırakabilirler. Bu durumda, yine diğer durumlarda olduğu gibi mutlaka 
esas hane için “Cevaplamama soru formu” doldurulacak ve aşağıdaki şemada açıklanan aşamalar 
izlenecektir. Anketin yarıda bırakılması durumunda göz önünde bulundurulacak en temel husus, anketin 
hangi tarihte yarıda bırakıldığıdır. 
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Yandaki “Örnek Hanehalkı 
Adres Listesi’” nde yukarıda da 
belirtildiği gibi anket uygulaması 
öngörülen her esas hanehalkı için 
iki adet te ikame hane söz 
konusudur. Boyalı alanlar anket 
uygulanan hanehalklarını işaret 
etmektedir.  

 
Bu örnekte, birinci anketör  

kendisine verilen 1-6 sıra nolu 
hanelerden; 1, 2 ve 6 sıra nolu 
hanelerin esas haneleri ile, 3. 
hanenin 1. ikame, 4. Hanenin ise 2. 
ikamesiyle anket yapmıştır. 5. 
hanenin hem esas hem de ikame 
haneleriyle anket yapamamıştır. Bu 
durumda 5. haneye en yakın olan 
6. hanenin kullanılmayan ikamesi 
olduğundan (çünkü 6. hane için 
esas haneyle anket yapılabilmiştir), 
5. hanenin ikamesi olarak 6. 
hanenin 1. ikamesi verilmiştir. 

 
 



 

 
9 

 
Buna göre; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İkame hane anketi yarıda bırakırsa; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Esas haneiçincevaplamamaformudoldurulacak 
- İkamehaneyegidilecek 
- İkamehaneiçinyenibirsoruformunageçilecekved

oldurulmasıgerekenbölümlerdoldurulacak. 
- İkamehaneyebaşladığıtarihtenöncekiharcamala

rı (ayın 1’i ile 10’u arası) 
hatırlatılarakkaydedilecek 

- İkame haneye harcama kayıt defteri 
bırakılarak anket uygulamasına devam 
edilecek 

- Anketsonunda, ikamehanehalkına ait 
soruformununverigirişiyapılacak 

- Esas 
haneiçincevaplamamasoruformudoldurulacak 

- Cevaplamamaformunda hanehalkının 
anketiayınkaçındabıraktığıbelirtilecek 

- Yarıdabırakan hanehalkının 
yerineikamealınmayacaktır. 

- Anket ayında,  esas hanenin 
cevaplamamasoru formunun veri girişi 
yapılacak 

 

Esashaneninanketibırakmatarihi 

AYIN 10’UNA KADAR İSE; 
(Ayın 10’u dahil) 

 

AYIN 10'UNDAN SONRA İSE; 

- Esashaneiçincevaplamamaformudahaöncezate

ndoldurulmuşolmalı 
- 2. ikamehaneyegidilecek 
- 2. 

İkamehaneiçinyenibirsoruformunageçilecekv
edoldurulmasıgerekenbölümlerdoldurulacak. 

- 2. 
ikamehaneyebaşladığıtarihtenöncekiharcamal
arı (ayın 1’i ile 10’u arası) 
hatırlatılarakkaydedilecek 

- 2. ikame haneye harcama kayıt defteri 
bırakılarak anket uygulamasına devam 
edilecek 

- Anketsonunda, 2. İkamehanehalkına ait 
soruformununverigirişiyapılacak 

- Esashaneiçincevaplamamaformudahaöncezate

ndoldurulmuşolmalı 
- Cevaplamamaformundaikamehaneninanketiayı

nkaçındabıraktığı da belirtilecek 
- Yarıdabırakan hanehalkının 

yerineikamealınmayacaktır. 
- Anket ayında,  esas hanenin cevaplamama 

soru formunun veri girişi yapılacak 

İkamehaneninanketibırakmatarihi 

AYIN 10’UNA KADAR İSE; 
(Ayın 10’u dahil) 

 

AYIN 10'UNDAN SONRA İSE; 
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1.5. KULLANILAN SORU FORMLARI: 
 

Anket çalışmasında üç ayrı soru formu kullanılmaktadır. 
 
 Hanehalkı Bütçe Anketi soru formu (Form 1), 
 Hanehalkı harcama kayıt defteri (Form 2), 
 Ferdi harcama kayıt defteri (Form 3). 

 
Hanehalkı Bütçe Anketi soru formu: Anket çalışmasına ilişkin alandan derlenen tüm bilgilerin 

kayıt edildiği soru formudur. Anketör tarafından hanehalkı fertleriyle yapılan yüz yüze 
görüşmelerdeişlenmektedir.  

 
Hanehalkı harcama kayıt defteri: Anket çalışması (referans dönemi) boyunca hanehalklarının 

yapacakları harcamaları (ekmek, süt, domates, çorap, ayakkabı, pijama, kazak, kira, su faturası, gazete, 
ulaşım, lokanta vb. harcamalar) haftalık olarak kayıt etmelerine yönelik hazırlanmış formlardır.  

 
Ferdi harcama kayıt defteri: Bu form, harcama kayıt defteri ile aynı şekilde dizayn edilmiş 

olup, çalışan, öğrenci olan veya hane dışında kişisel harcamalarının yoğun olduğu düşünülen hanedeki 
15+ yaştaki fertlere şahsi harcamalarını (sigara, çay, lokanta vb. yerlerde yenen öğle yemekleri, 
dolmuş-otobüs ücreti, öğrencilerin harçlıkları ile kantinden satın aldıkları tost vb) unutmadan 
kaydetmeleri için yanlarında  taşıyabilecekleri şekilde (küçük bir defter şeklinde) hazırlanmış formdur.  

 
Soru formları, daha sonraki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. 

 
1.6. REFERANS DÖNEMLERİ:  

 

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

 
 Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu ile tüketim alışkanlıkları ve genel harcama 

yapısı‘na ilişkin sorularda mevcut (genel)durumayönelik sorgulama yapılmaktadır.  
 

 Dayanıklı tüketim malları ve hizmetleri içinyapılan sorgulamalarda referans dönemi 
olarak (anket ayından önceki)SON ON BİR AYesas alınmaktadır.Örneğin, 2014 yılı kasım 
ayında anket uygulanan haneler için referans dönemi 1Aralık 2013- 31 Ekim 2014 tarihleri 
arasındaki dönemdir. 

 
 Hanehalkının tüketim harcamalarıiçin referans dönemi anket uygulamasının yapıldığı 

aydır. Örneğin, Nisan ayında anket uygulanan haneler için referans dönemi 1 Nisan-30 Nisan 
tarihleri arasındaki dönemdir. 

 
 Tüketim dışı harcamaları ve nakdi girişler için referans dönemi anket ayı da dahil olmak 

üzere SON ON İKİ AYdır. 
 

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

 
 İstihdam durumu‘na ilişkin sorular için referans dönemi ANKETAYININ SON 

HAFTASIdır.Buna göre fertlerin öncelikle anket ayının son haftasındaki çalışma durumu 
sorgulanmaktadır.Çalışan ferlerden aynı anda birden fazla işi olanlardaesas işin 
belirlenmesindeise genel olarak “zamanın en fazla harcandığı iş“ prensibi kullanılmaktadır. 
 

 Hanehalkı fertlerinin gelir bilgilerisorgulanırken, “anket ayı“ ve “son 12 ay“ referans 
alınarak sorgulanmaktadır. Tarım gelirleri sadece son 12 aya göre sorgulanmaktadır. 
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1.7. VERİ DERLEME YÖNTEMİ 
 

Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kağıt ortamında derlenmekte olup, anket ayı süresince  veriler veri 
giriş programı aracılığı ile elektronik ortama aktarılmaktadır.  Bu sistemde, verinin sadece bilgisayara 
aktarımı değil, çeşitli uyarılar, cevap kontrolleri ve verinin editi de hedeflenmiştir. Bu amaçla, veri giriş 
programına sorular arası bir takım dinamik kontroller yanında, ilçe bazında aylık verinin analizine imkan 
verecek bazı raporlar da ilave edilmiştir. Anketörlerin internet üzerinden yaptığı veri girişleri kontrolörleri 
tarafından takip edilmektedir. 

 
Anket çalışması; referans dönemi olarak belirlenen bir aylık periyodun öncesinde (ilk görüşmede), 

referans periyodunda ve referans periyodu sonrasında olmak üzere farklı zamanlarda sorgulamalar 
içermektedir. Hanehalkı Bütçe Anketi soru formu’nun haneye yönelik soruları hanehalkı REFERANS 
KİŞİSİ ile yüzyüze görüşme yöntemiyle anketör tarafından soru formuna işlenecektir. Tüketim ve 
tüketim dışı harcamalar; hanehalkına bırakılan kayıt defterlerinden, haftalık olarak soru formuna 
aktarılacaktır. Bu bilgiler ardından soru formundan veri giriş programı aracılığı ile bilgisayar ortamına 
aktarılacaktır. 

 
Anketör, her haftanın sonunda yapacağı ziyarette ilgili haftanın harcama kayıt defterini hanede 

inceleyerek gerekli irdelemeleri yapıp, hanehalkına kaydetmeyi unuttukları harcamaları olup olmadığı 
sorgulanıp, hatırlatmalarda bulunup, defteri teslim alarak yeni haftaya ait defteri hanehalkına 
bırakacaktır. Daha sonra, biten haftanın harcamalarını, harcama kayıt defterinden hanehalkı bütçe 
anketi soru formuna aktaracaktır. Hanehalkları konuya çok yabancı oldukları için anketin bazı 
standartlarına ve ölçülerine uygun olmayan kayıtlamalar yapabilmektedir. Bu nedenle, soru formuna 
aktarma işlemi sırasında kayıtlar irdelenerek gerekli standart ve ölçülere uygun olarak düzenlenmeli, 
gerekli olduğu takdirde haneye tekrar dönülerek sorgulama yapılmalıdır. 

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

defterine kayıt edilen harcamaların kenarına () işareti konulacaktır.  
 
 
 
Anket ayı sonunda da, hanedeki 15 ve daha yukarı yaştaki çalışan, öğrenci olan vb. hane dışında 

kişisel harcaması söz konusu olan fertlere verilen ferdi harcama kayıt defterlerinden, ferdi harcamalar 
anketör tarafından soru formuna aktarılacaktır.  

Özellikle hanedeki çocuklara verilen harçlıkların mümkün olduğu kadar ayrıntılı olarak sorgulanması 
gerektiğinden, bu tür harcamaların unutulmadan kaydedilmesinde ferdi harcama kayıt defterinden 
yararlanılabilir. Anketör, hane ile yaptığı son görüşmede ferdi harcama kayıt defterini fertlerden geri 
alarak yapılan harcamaları büroda; hanehalkı kayıt defterine aktarmaksızın doğrudan hanehalkı bütçe 
anketi soru formuna  aktaracaktır. 
 
 

DİKKAT!   
 
Ferdi Harcama Kayıt Defteri’ne kayıt edilen harcamalar, Hanehalkı Harcama 
 Kayıt Defteri’ne kesinlikle kayıt edilmemelidir. Örneğin, hanehalkı ferdi 
sigara harcamasını, Ferdi Harcama Kayıt Defteri’ne yazmışsa, aynı harcamayı  
anketör sorgulayarak Hanehalkı Harcama Kayıt Defteri’ne de yazmamalıdır.  
Çift kayıtların olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde 
hanehalkının harcaması olduğundan fazla görünecektir.  
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Yine anket ayı sonunda; hanehalkı bileşimi, istihdam durumu ve gelir soruları fertlerle yüzyüze 
görüşme yöntemiyle Hanehalkı Bütçe Anketi soru formuna işlenecektir. Ancak, kendisiyle görüşmek 
mümkün olmayan fertler için hanehalkı Referans Kişisi veya hanede cevap verebilecek nitelikte olan 15 
ve daha yukarı yaştaki bir fertten bilgi alınacaktır. (Hanehalkı Referans Kişi tanımı bir sonraki  bölümde 
yapılmıştır.) 
 

1.8. HANEHALKLARINI ZİYARET PROGRAMI 
 
Soru kağıdı, sosyo-ekonomik durum, tüketim harcamaları, hanehalkı bileşimi (istihdam ve gelir 

durumu) olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. Görüşme sırasına göre 3 bölümün sorgulaması 
değişik zamanlarda yapılacaktır. 

 
 Anket periyodu öncesi ziyaret: Hanehalkı bütçe anketi uygulamasında öncelikle 

öngörüşme yapılıp, hanehalklarına anket çalışması hakkında bilgi vermek nasıl yardımcı 
olacaklarını açıklamak gerekmektedir. Gerçi, anket öncesi tüm esas hanelere mektup ve 
broşür gönderilerek çalışma hakkında bilgi verilmektedir. Ancak, yine de  çoğu zaman 
hanehalkının anlayacağı şekilde çalışmayı tekrar tanıtmak gerekmektedir. Özellikle ikame 
alınması durumunda hanelerin konudan haberdar edilmesi ve açıklamada bulunulması, 
ayrıca, bundan sonraki ziyaret günleri ve saatleri konusunda da bilgi vermek gerekmektedir.  

 
Bu görüşmede hanehalkının yaptığı harcamaların Haftalık Harcama Kayıt Defteri'ne nasıl 
kayıt edileceği detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Harcama Kayıt Defteri’nin doldurulması 
hanede bulunan referans kişi, referans kişinin eşi veya hanede okuma yazma bilenyetişkin  
bir fert tarafından yapılabilir. Ayrıca anketörün bu görüşmede Bölüm 2’de yeralan hanehalkı 
bileşimin tablosunu,Bölüm 3’de yer alan hanehalkının sosyo ekonomik durumunu, Bölüm 
4’deyeralan hanehalkının tüketim alışkanlıklarını ve Bölüm 5’de yeralan dayanıklı tüketim 
tabloları ile stok tablosunusorgulaması gerekmektedir. Ayrıca hanede 15 ve daha yukarı 
yaşta olup bireysel harcama yapan fertleri belirledikten sonra bu fertlere de “Ferdi Harcama 
Kayıt Defteri”nin nasıl doldurulacağı konusunda açıklamalarda bulunacaktır. Bu defteri bir 
sonraki ziyarette ilgili fertten geri alacağını ifade edecektir. Hanehalkından daha sonraki 
görüşme için randevu alınacak ve soru kağıdındaki randevu kayıt tablosuna bu randevu 
tarihi işlenecektir. 

 
Anket periyodu öncesi ziyaretler tek ziyaretle sınırla kalmayabilir. İlk ziyaretler, mümkün 
olduğu sürece hanehalkından randevu alınarak yapılmalıdır. Yukarıda bahsedilen hususların 
detaylı bir şekilde görüşülmesi, yine yukarıda da belirtildiği gibi sorgulama bakımından soru 
formunun 3 aşamadan oluşması ve soru formunun bazı bölümlerinin anket öncesi 
ziyaretlerde hanehalkı referans kişi tarafından cevaplandırılması gerekliliği nedeniyle, ilk 
ziyarette  hanehalkıreferans kişisi ile görüşülemediği taktirde 2. görüşme için tekrar randevu 
alınacak ve harcama kayıtları başlamadan ilgili bölümler doldurulacaktır.  

 
 Anket periyodu içindeki görüşmeler: Anketör, örnek hane ile anket periyodu boyunca 

toplam olarak 9 görüşme yapacaktır. Anket periyodu olan bir ay boyunca anketörün örnek 
hane ile görüşme sayısı haftalar itibarı ile; 

 

 1. HAFTA anketör örnek hane ile ikikez,  

 2. HAFTA anketör örnek hane ile ikikez, 

 3. HAFTA anketör örnek hane ile birkez, 

 4. HAFTA anketör örnek hane ile birkez, 

 5. HAFTA anketör örnek hane ile birkez 
 

olmak üzere en az 7görüşme yapacaktır.  
 
Anket periyodu içindeki görüşme sayıları bu şekilde standartlaştırılmaya çalışılmış olmakla 
birlikte, özellikle okuma-yazma bilmeyen haneler harcamalarını kayıt etmede bazı 
zorluklarla karşılaşabilirler veya harcamalarını kaydetmek için yeterince zaman bulamayan 
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haneler olabilir. Bu tür haneler, harcamaların eksik kayıtlanmasını önlemek için anketör 
tarafından daha sık aralıklarla ziyaret edilmelidir. Ayrıca, okuma-yazma bilmeyen hanelerin 
yaptıkları harcamaları bir yakınına kayıt ettirmeleri sağlanmalıdır. 
 

 Anket periyodu bitiminden sonraki görüşme: Anketör, anket periyodu bitiminde bir 
sonraki ayın ilk haftasında aynı örnek haneleri ziyaret ederek, hanehalkının anket ayı içinde 
yaptığı son harcamaları kayıt ettikleri 5. Hafta harcama kayıt defterini ve ilk görüşmede 
hanedeki 15 ve daha yukarı yaştaki fertlere verilen ferdi harcama kayıt defterini kayıtları 
kontrol ederek geri alacaktır. Bu görüşmede ayrıca son görüşmede sorgulanması gereken 
bölümleri hanehalkına soracaktır. 

 
Son görüşme de yine bir defalık bir görüşme olarak öngörülmüş olmakla birlikte, zaman 
zaman hanehalkı fertlerinin durumu vs. göz önünde bulundurularak birden fazla kerede 
gerçekleşebilmektedir. Özellikle, istihdam ve gelir bilgisini içeren bölümler kişilerin 
kendileri ile yüzyüze görüşülerek alınması gerektiği için mutlaka kişilerle randevulaşarak 
gidilmesi gerekmektedir. Kişilerin evde bulunma zamanlarının farklı olması veya hanede 
kendi hesabına çalışanlar olması durumunda işyeri ziyaretleri yapılmak durumunda 
kalınabilir. Bu da ziyaret sayılarını arttırabilir.  

 
 Anketör, kontrolör ve organizatörün görevleri Ek-1’de ve anketörün anket sırasında yapması 

gerekenler EK-2’de daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 
 
 

1.9. SONUÇLARIN DUYURULMASI 
 

Yıllık veri derleme, edit ve analiz çalışmaları tamamlandıktan sonra anket sonuçları haber bülteni ile 
kamuoyuna duyurulmakta, kısa süre içerisinde de anket sonuçlarını içeren kapsamlı bir yayın 
çıkarılmaktadır.   
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BÖLÜM II 

 
HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ 

SORU KAĞIDININ 
AÇIKLAMASI 
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Bu bölümde Hanehalkı Bütçe Anketi soru formunun alanda nasıl sorgulanacağı açıklanmakta, soru 
formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar yer almaktadır. 

 
 
 

 
 
 
Kapak sayfasının üst kısmında yer alan bülten numarası, ilçe, bucak, belediye, mahalle/ 

köy,  cadde/sokak, dış kapı ve iç kapı numaraları ilgili bilgiler; anketörlere verilecek olan  ”örnek 
hanehalkı adres listesi“ ne uygun olarak doldurulacaktır.  

 
 
 
 
20014- 2015 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ ÖRNEK HANEHALKI ADRES LİSTESİ 
 
Kapak sayfasının alt kısmında yer alan hanehalkıReferans Kişinin adı ve soyadı kısmına, bir 

sonraki bölümde verilecek olan hanehalkı Referans Kişisi tanımı doğrultusunda, anket yapılan 
hanehalkının Referans Kişisi olarak tayin edilen kişinin adı ve soyadı yazılacaktır. 

 
Anket uygulamasında görev alan anketör ve kontrolör bilgileri görevlendirmeler doğrultusunda 

doldurulacaktır. Veri giriş elemanı kısmı yine anket çalışmasının başında boş bırakılacak, soru formu 
tamamlandıktan sonra, veri girişini yapan kişi tarafından doldurularak imzalanacaktır.  

 
Anketörler adı ve soyadı, K.KT.C. Kimlik numarası, tarih ve imzalarını haneyle yapılan ilk 

görüşmede kaydedeceklerdir. Kontrolör ise soru kağıdınınson kontrolünü yaptıkları aşamada bu bilgileri 
dolduracaklardır. Tarih bölümünde ise anketörler, hanehalkı ile yaptıkları ilk görüşme tarihini; kontrolör 
ise soru kağıdının kontrolünün bittiği tarihi kaydedeceklerdir. 
 

Hanehalkı ile yapılan ilk görüşmede, hanehalkına ilk olarak anketin gerekçesi ve kanuni boyutu 
hakkında bilgi vermek gerekmektedir. Anket hakkında bilgi verme aşamasında soru formuna da konulan 
aşağıdaki açıklamadan yararlanmak mümkün olabilecektir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DİKKAT: Bu  anket  hanehalkının  gelir,  sosyo-ekonomik  durum  
vetüketimyapısıhakkındabilgiedinmekamacıileDevletPlanlamaÖrgütü'nün 
33/1976 SayılıDeğiştirilmişYasası'nın 3(8)(9) 
Maddesiuyarıncayapılmaktadır. EldeedilecekBİLGİLER  YALNIZ 
İSTATİSTİKSEL  AMAÇLA toplanmaktadır. Bu bilgileraynıyasanın 12(3) 
maddesinegöre TAMAMEN GİZLİDİR.  
Toplananbilgilerherhangibiryükümlülüğünkurulmasındaveyabirsoruşturma
nınuygulanmasındakullanılamaz. 
Sorukağıdınazamanındaveyadoğrucevapvermeyenlerhakkında 16/1970 
SayılıİstatistikYasası'nındeğiştirilmiş 17(1) 
maddesiuyarıncacezaikovuşturmayapılacaktır. 

 
KAPAK SAYFASI 
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Soru 1.1- Adres bilgileri 
 
Kapak sayfasına kaydedilen adres bilgileri, bülten numarası öncelikli olmak üzere bu bölüme de 

kaydedilecektir. Bu bölüm  “örnek hanehalkı adres listeleri”nden yararlanılarak doldurulacaktır. 
 
Soru 1.2- Örnekleme bilgileri 
 
Ay, blok no,  devre, örnek seçim no, örnek hanenin durumu bilgilerinin içerildiği örnekleme 

bilgileri de “örnek hanehalkı adres listeleri“ne göre doldurulacaktır. 
 
Çalışmanın sonuçlarının güvenirliği için örnek hanehalkı adres listesi’nde yer alan 

“esashanehalkı” ile anket yapılması esastır.Ancak, tüm gayretlere rağmen haneyle çeşitli 
nedenlerden dolayı (başka bir yerleşim yerine taşınması veya ankete katılmayı reddetme, evde 
bulamama, anketi terk etme vb.) anket yapılamadı ise ikame hanehalkı ile anket yapılacak ve örnek 
hanenin durumu sorusuna “2” kodu verilecek ve ikamesi olduğu esas hanenin bülten numarası 
ikame bülten no kısmına, kaçıncı sıradaki ikame kullanılmış ise sıra numarası ikame sıra no kısmına 
yazılacaktır.Seçilen esas örnek hanehalkı ile anket yapılamadığında,anketi kabul eden ikame hane 
bulunana kadar kaç tane toplam ikame haneye gidildi ise bu rakam Toplam kullanılan ikame sayısı 
kısmına yazılacak.Örneğin, 215 nolu bültenin esas hanesi anket ayında tatile gittiğinden dolayı evde 
bulunamamış ve 215 nolu bültenin 1 ve 2 nolu ikame haneleri de ankete katılmayı reddetmiş, aynı blok 
içerisinde en yakın bülten olan 216’nın 1. İkamesi ile anketin yapıldığını varsayalım. Bu durumda örnek 
hanenin durumu sorusuna “2” kodu verilecek, ikame bülten no kısmına 216, ikame sıra no 
kısmına 1 ve Toplam kullanılan ikame sayısıkısmına ise3 yazılacaktır. 

 
 
 
Soru 1.3- Hanehalkı Referans Kişisi ile ilgili bilgiler 
 
Bu soruda, Bölüm 2- hanehalkı bileşimi bölümünde verilen tanımlar çerçevesinde belirlenen 

hanehalkı referans kişisinin adı ve soyadı, çalışıyor ise anket ayı içindeki esas işi, çalıştığı işyerinin 
ünvanı ve adresi ile işyeri, ev ve var ise cep telefonu numaraları kaydedilecektir. 

 
Hanehalkında mevcut olan gerek sabit gerekse cep telefonu numaralarının doğru bir şekilde 

alınması önemli bir husustur. Soru kağıdında olası bir tutarsızlığın daha sonra sorgulanması ve gerekli 
düzeltmelerin yapılabilmesi için hanehalkının telefon numarasına ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle 
telefon numaraları mutlaka alınmaya çalışılacaktır.  

 
Soru 1.4- İşletim bilgileri 
 
Soru formunun kapak kısmında yer alan anketör, kontrolör ve veri giriş elemanı ile ilgili 

açıklamalar doğrultusunda aynı bilgiler bu bölüme de yazılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
Bu bölüm, anket ayı başında hanehalkının genel yapısı ile ilgili bilgi edinmek amacıyla 

oluşturulmuştur. Anketörlerin ay içindeki harcamaya yönelik sorgulamalarında, buradaki yapıyı göz 
önünde bulundurmaları hedeflenmektedir.  

 

 
BÖLÜM 1. HANEHALKI TANITIM VE SORU KAĞIDI İŞLETİM BİLGİLERİ 

 
BÖLÜM 2. HANEHALKI BİLEŞİMİ 
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Bu bölümde ayrıca, anket ayı içinde hanehalkına üyelikteki değişimler de izlenmektedir.  Esas 
hanehalkı bileşimi anket ayı sonunda belirlenmektedir. Ay içindeki katılım veya ayrılmalar ile hanede 
kalınan süreler dikkate alınarak anket ayı sonunda o hanehalkının üyeleri belirlenmektedir. Bu 
kapsamda, anketörler her görüşmede hanehalkına kesin olarakkatılan veya ayrılanüye olup olmadığını 
sorgulamak zorundadır.  

 
Bu tablonun ayrıntılı olarak açıklamasına geçmeden önce hanehalkı, hanehalkı ferdi ve 

hanehalkı referans kişisi tanımlarına kısaca değinmek gerekmektedir.  
 

2.1. BÖLÜME İLİŞKİN TANIM VE KAVRAMLAR 
 

2.1.1.  HANEHALKI  
 
Aralarında akrabalık bağı bulunsun veya bulunmasın aynı konutta yaşayan,temel 

ihtiyaçlarını birlikte karşılayan, hanehalkı hizmet ve yönetimine iştirak edenbir veya birkaç 
kişinin oluşturduğu topluluktur.  

 
Özel durum:Temel ihtiyaçlarını birlikte karşıladıkları halde, başka bir konutta geceleyenler ve 

geceledikleri konut ile ilgili olarak özel harcamaları olanlar ayrı bir hanehalkı olarak alınacaklardır. 
 
Hanehalkı kavramı hane terimi ile karıştırılmamalıdır. Aynı şekilde konut kavramı da çeşitli 

yorumlara neden olmaktadır. Önemli olan konutun tek bir konut ya da birbirine bağlı birkaç konuttan 
meydana gelmesi değil, burada oturanlar arasında sosyal ve ekonomik bakımdan bir yönetim ve/veya 
üretim birliğinin bulunmasıdır. Kısaca daha açık bir ifadeyle hanehalkı deyimi gelir-gider birliği 
demektir. 

 
i. Kapsama alınacaklar: 
 
 Aralarında akrabalık bağı bulunmamakla beraber, gelir ve giderlerini ayırmadan devamlı 

olarak çeşitli nedenlerle birlikte yaşayanlar bir hanehalkı olarak sayılırlar. Örneğin bir konutta 
oturan akraba olmayan öğrenciler bir hanehalkı sayılacaktır. 

 
 Aynı avlu içinde birbirlerine yakın mesafelerle yapılan bir binanın kısımları halinde olan 

yapılarda oturanlar ayrı çatılarda otursalar dahi temel ihtiyaçlarını birlikte karşılıyorlarsa aynı 
hanehalkından sayılacaktır. 

 
ii. Kapsam dışı tutulacaklar: 
 
 Aralarında akrabalık bağı olduğu halde ayrı evlerde oturup, temel ihtiyaçlarını birlikte 

karşılamayanlar, aynı hanehalkından sayılmayacaktır. 
 
 Aynı evde oturan, aralarında akrabalık bağı bulunan fakat temel ihtiyaçlarını birlikte 

karşılamayanlar aynı hanehalkından sayılmayacaktır.  
 
 Aynı evde oturan, ancak aralarında akrabalık bağı bulunmayan ve temel ihtiyaçlarını birlikte 

karşılamayanlar aynı hanehalkından sayılmayacaktır. 
 
 
 

2.1.2.  HANEHALKI FERDİ 
 
Hanehalkını meydana getiren topluluğun bir üyesidir. 
 

 Hanehalkı ferdi olarak kabul edilecekler; 
 

1) Görüşme anında hanede bulunan; 
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- Hanehalkı tanımına uyan ve sürekliolarakhanehalkında yaşayanlar, 
- Hanehalkı tanımına uyan ve genelliklehanehalkında yaşayanlar, 
- Hanehalkından ücret alıyor dahi olsalar, genellikle hanehalkının yanında kalan hizmetkar, 

dadı vb. kişiler, 
- Daimi bir ikametgahı olmayıp, belirli sürelerle (eşit zaman diliminde) sırayla çocuklarının 

yanında kalan ebeveynler,   
- Belli bir tarihten sonra hanede yaşamak üzere hanehalkına katılanlar/geri dönenler 

(askerden dönenler, hapisten çıkanlar, okulunu bitirip haneye dönen öğrenciler, evlenip 
haneye katılanlar vb.), 

- Hanehalkının sürekli üyesi olmadığı halde 1 yıldan fazla süredir hanede kalanlar 
 

2) Görüşme anında hanede bulunmayan; 
 

- Hanehalkı tanımına uyan ve genelliklehanehalkında yaşayanlar, 
- Hanehalkı ferdi  olup, hanehalkıyla ilişkisini kesmeden, iş seyahati, hastalık (1 yıldan kısa 

süreli hastanede kalışlar), tatil, mesleki eğitim, vb. sebeplerle, hanehalkından uzakta 
olanlar, 

  
Kurumsal nüfus kapsamında yer alan kişilerin hanehalkı ferdi olarak alınması ile 
ilgili kriterler; 

 
 Anketin gerçekleştiği tarih itibariyle, askerde olanlar veya kesinleşmiş hapis cezası olan kişiler 

(bu yerlerde şimdiye kadar geçirdikleri ve bundan sonra geçirecekleri süreye bakılmaksızın), 
kesinlikle hanehalkı ferdi olarak kabul edilmeyecektir. Ancak anketin gerçekleştiği tarih itibariyle, 
askerlik hizmetini tamamlamış ve haneye geri dönmüş olanlar ile tutukluluk süreleri dolmuş ve 
geri dönmüş olanlar hanehalkı ferdi olarak alınacaktır. 

 
 Hastanede kalan fertlerin, kurumsal nüfus kapsamında değerlendirilebilmesi için ise, bu fertlerin 

1 yıl ve daha uzun süredir hastanede kalıyor olmaları gerekir. Bir yıldan daha kısa süredir 
hastanede yatanlar, toplam kalış süresinin ne olacağına bakılmaksızın hanehalkı ferdi kabul 
edilecektir.  

 
 Eğitimine devam eden ve yılın büyük çoğunluğunda yurtta kalan öğrenciler, anketin 

gerçekleştiği anda hanehalkında bulunsalar dahi hanehalkı ferdi olarak kabul edilmeyecektir. 
Ancak, anketin gerçekleştiği tarih itibariyle, eğitimini tamamlayarak geri dönmüş olanlar 
hanehalkı ferdi olarak alınacaktır. 

 
 Otel-pansiyon-misafirhane-orduevi vb. yerlerde yaşayan kişilerin kurumsal nüfus kapsamında 

değerlendirilmeleri konusunda, bu kişilerin ikamet ettikleri başka bir yer olup olmadığına göre 
karar verilecektir. İkamet ettiği başka bir yer olmaksızın bu alanlarda yaşayan kişiler kurumsal 
nüfus kapsamında değerlendirilirken, ikamet ettiği başka bir yer olanlar için “genellikle” nerede 
yaşadığına bakılacaktır. Örneğin; ailesinin yaşadığı yerleşim yerinden başka bir yerde görev 
yapan ve üniversitenin misafirhanesinde kalan bir öğretim üyesinin kurumsal nüfusa dahil olup 
olmadığı genellikle nerede yaşadığı sorusuna verilecek cevaba göre belirlenecektir. Bu fert 
haftada 3 gün dersi olduğu için sadece bu günler misafirhanede kalıp, haftanın geri kalan 4 
gününde evinde kalıyorsa, kurumsal nüfus kapsamında değerlendirilmemeli ve hanehalkı ferdi 
olarak alınmalıdır.  

 
Hanehalkı ferdi olarak kabul edilmeyecekler; 

 
- Referans döneminde, kurumsal nüfus kapsamında yer alanlar (askerde ve hapiste 

olanlar, huzurevinde kalan yaşlılar, yurtta kalan öğrenciler, çocuk yuvasında kalanlar, 1 
yılı aşkın bir süredir hastanede kalanlar),  

- Hanehalkının sürekli üyesi olmayıp, kalış süresi 1 yıldan az olan misafirler,  
- Hanehalkından evlenme, askere gitme, çalışmaya gitme, eğitime gitme, torununa 

bakmaya gitme vb. sebeplerle kesin olarak veya uzun süreli olarak (1 yıl ve daha fazla 
süre için)  ayrılanlar, 
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 Hanehalkı üyelik durumunun tablo ile gösterimi:  
 

Genellikle anket için 

gidilen konutta mı 
ikamet ediyor? 

İkamet ettiği 

başka bir yer 
var mı ? 

Örnekler Hanehalkı 

ferdi mi? 

1) GÖRÜŞME ZAMANINDA ÖRNEK BİRİMDE BULUNAN KİŞİLER  

Evet Hayır Hanehalkı tanımına uygun olarak;  
 genellikle bu hanede yaşayanlar  

 bakıcı, hizmetçiler vb.  

Evet 

Evet Evet Hanehalkı tanımına uygun olarak; 

 genellikle bu konutta yaşayıp 

İkinci konutta olanlar 
 öğrenci, başka bir ilçede çalışıyor 

ve ikamet ediyor vb. olup 

genellikle bu konutta yaşayanlar 

Evet 

Hayır Evet Öğrenci, başka bir ilçede çalışıyor ve 
ikamet ediyor vb. olup genellikle bu 

konutta yaşamayanlar 

Hayır 

Hayır Hayır Anne-babası veya  

çocuklarında belirli bir  

süreyle kalanlar 

Evet 

Hayır Evet Hastalık sırasında veya yeni bebeği 

olanlara yardım edenler, misafirler 

Hayır 

Hayır Hayır Kurumsal nüfusa dahil olanlar Hayır 

2)  GÖRÜŞME ZAMANINDA ÖRNEK BİRİMDE BULUNMAYAN KİŞİLER 

Evet Hayır İş seyahatinde olan fertler, kısa süreli 
hastalık nedeniyle hastanede yatanlar, 

tatil veya ziyaret için bir yere gidenler, 
iş nedeniyle hanede olmayanlar vb.  

Evet 

Hayır Hayır Kurumsal nüfusa dahil olanlar Hayır 

 
Genellikle ifadesi; son bir yıl içerisindeki genel durum olarak değerlendirilecektir.  
Daimi ikametgah: Kişinin yıl içerisinde en uzun süre yaşadığı yerdir.  
 
 Özel durum: Yıl içerisinde en uzun yaşadığı yeri herhangi bir nedenle değiştirerek son 

bulunduğu yerde yaşamını sürdürecek olanların daimi ikametgahı süreye bakılmaksızın son bulunduğu 
yer alınır. 

 
2.1.3.  REFERANS KİŞİ 

 
Referans kişinin belirlenmesindeki kriterhanehalkı bütçesine yapılan katkıdır. Hane bütçesine en 

fazla katkı sağlayan fert referans kişi olarak tanımlanmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Hanehalkı bazında bilgilerin analiz edilmesi ve sınıflandırılmasında kullanılmak üzere 

her hane için bir referans kişi” tanımlamasının yapılması gerekmektedir. Hanehalkı referans 
kişisinin esas işi, geliri, cinsiyeti, istihdam durumu, yaş vb. pek çok bilgi hanehalklarının 
profilini oluşturmada kullanılan bilgilerdir. Hanehalklarının tüketim harcamaları, gelirleri, 
yoksulluk profilleri vb. pek çok hususta hanehalkı referans kişinin bir takım özelliklerine 
göre analiz edilmekte ve yorumlanmaktadır. Bu nedenle, bu kişilerin  doğru tanımlanması 
son derece  önemlidir.  

 
Hanehalkı referans kişisinin doğru tanımlanması yanında, hanehalkı fertlerinin de 

doğru belirlenmesi anket sonuçlarını doğrudan etkilemektedir.  Sonuçların doğru  
yorumlanması ve kullanıcıları doğru yönlendirmek için bu çok önemlidir. Pek çok analiz 
çalışmasında hanehalkı büyüklüğü, hanedeki fertlerin cinsiyet, yaş, istihdam, gelir  vb. 
özellikleri çok önem taşımakta, hanehalkının bulunduğu sosyal ve ekonomik grubu 
belirlemektedir. Tüm bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda hanehalkı fertlerinin doğru 
olarak tanımlanması çok önemlidir.  
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Hanehalkı fertlerinin doğru olarak tanımlanması, anket verilerinin doğru olarak 
derlenmesinin önemi; çalışmanın bir örnekleme çalışması olması ve dolayısı ile anket kapsamındaki her bir 

hanenin ve her bir ferdin sadece kendilerini değil belirli oranlarla o yerleşim yerindeki pek çok haneyi temsil 
etmesidir. Anket sonuçları, temsil ettikleri nüfus oranında genişletilerek tahmin boyutu detayında sonuçlar 

yayınlanmaktadır.  
 

2.2. BÖLÜM 2’DEKİ SORULARIN AÇIKLAMASI 
 
Anket ayı öncesinde yapılan ilk görüşmede ve anket ayı sonunda yapılması gereken sorgulamaları 

içeren bu bölümde iki grup soru bulunmaktadır.  
 
Soru-2.1-Anket ayı öncesi (İlk) görüşmede hanehalkında bulunan ve hanehalkı 

tanımına uyantüm fertler kaydedilecektir.Anket ayında  hanehalkına kesin katılan fertler 
her görüşmede sorgulanarak listeye eklenecektir. 

 
Bu tabloya, anket ayı öncesinde yapılan ilk görüşmede, hanehalkı ferdi tanımı doğrultusunda, 

örnek hanehalkındaki tüm fertler kaydedilecektir. Hanehalkı bileşimi doldurulurken hanehalkı, hanehalkı 
Referans Kişisi, hanehalkı ferdi, tanımları dikkate alınacaktır. 

 
Bu tablonun sorgulanması iki aşamadan oluşmaktadır: 
 

i. Anket ayı başında sorulacak sorular ve her görüşmede yapılacak sorgulama  
ii. Anket ayı sonunda sorulacak sorular 

 
i. ANKET AYI BAŞINDA SORULACAK SORULAR VE HER GÖRÜŞMEDE YAPILACAK 

SORGULAMA: 
 
Öncelikle anket ayı öncesi yapılan ilk görüşmede hanede bulunan ve hanehalkı tanımına uyan tüm 

fertler bu tabloya kaydedilecek ve aşağıdaki sorular sorulacaktır. Anket ayı içinde, yapılacak her 
görüşmede de hanehalkına kesin olarak katılan fert olup olmadığı sorgulanacaktır. Hanehalkına katılan 
fert olması durumunda (yeni doğan bebek, haneye gelin gelmesi, şehir dışında okuyan çocuğun haneye 
dönmesi, hapisteki, askerdeki bir üyenin dönüşü vb.) daha önce kaydedilmiş olan en son ferdin hemen 
bir alt satırından başlamak üzere katılan fertler tabloya kaydedilecek ve aşağıdaki sorular bu fertler için 
de doldurulacaktır.  

 
Fert sıra no (Sütun 01): Fertler, hanehalkı Referans Kişisinden başlamak üzere yaş sırasına 

göre kayıt edilecek ve hanehalkı Referans Kişisine ‘01’ verilmek üzere fert sıra numaraları bu sütuna 
kaydedilecektir.  

 
Adınız soyadınız (Sütun 02): Hanehalkı fertlerinin adı ve soyadı kaydedilecektir.  
 
Cinsiyetiniz (Sütun 03): Hanehalkı ferdinin cinsiyeti; erkekler için ‘1’, kadınlar için ‘2’ kodu 

verilerek kaydedilecektir. 
 
Doğum Tarihiniz (Sütun 04): Hanehalkı ferdinin doğum tarihi ay ve yıl olarak yazılacaktır.Bu 

soruda hanehalkı ferdinin kimlik kartı bilgilerinin değil, gerçek doğum tarihinin öğrenilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 
Hanehalkı Referans Kişiye yakınlığınız (Sütun 05): Bu sütuna hanehalkı referans kişisi esas 

alınarak, diğer fertlerin hanehalkı referans kişisine yakınlıklarına göre ilgili kod verilecektir. 
 
Hanehalkı referans kişisine yakınlık belirlenirken; 
 
 Resmi nikah olsun olmasın kişi kendisini hanehalkı Referans Kişisinin eşi olarak nitelendiriyorsa, beyanı 

esas alınarak eşi (1) kodu verilecektir. 

 Evlat edinilen çocuklar için (2) kodu verilecektir. 
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 Hanehalkı öğrencilerden, işçilerden veya bekar kalan fertlerden oluşuyor ise, hanehalkı Referans Kişisi; 

beyana dayalı olarak belirlenecektir. Yani hanedekiler kimi belirtirlerse o fert referans kişi olarak 

yazılacaktır. 

 
 
 
 
 
ii. ANKET AYI SONUNDA SORULACAK SORULAR: 
 
Tablonun bu bölümünde; anket ayı öncesi yapılan görüşmede ve her görüşmede sorgulanarak 

kayıt edilen tüm hanehalkı fertlerinin anket ayı içinde hanede bulundukları süre, haneden ayrılıp 
ayrılmadıkları ve katılma/ayrılma nedenleri  sorgulanmaktadır. 

 
Burada anket ayı boyunca hanehalkı bileşiminde meydana gelen değişiklikler tespit edilmeye 

çalışılmakta ve anket ayı sonunda Bölüm-8’de oluşturulacak anket ayındaki hanehalkı bileşiminin ortaya 
çıkarılması amaçlanmaktadır. 

 
İlk görüşmede hanehalkı ferdi olarak görülmediği halde anket döneminde hanehalkına 

kesinolarak katılan, bundan böyle devamlı olarak hanehalkı ile birlikte kalacak olan fertler hanehalkı 
ferdi olarak kabul edilecek ve Bölüm-8’deki kayıtlama buna göre yapılacaktır. Benzer şekilde anket ayı 
başında yapılan görüşmede hanehalkı ferdi olarak belirlenen fertlerden anket ayı içinde haneden kesin 
olarak ayrılan fertler, Bölüm-8’deki hanehalkı bileşimine dahil edilmeyecektir.  

 
Hanehalkından ayrılan kişi ilk görüşmede hanehalkı ferdi olup anket dönemi içerisinde 

hanehalkından kesin olarak ayrılmış, başka bir yere yerleşmiş, tüketim ve gelirini ayırmış olan 
kişilerdir. Örneğin; evlenme, ölüm, yerleşim yeri dışında geçici olmamak kaydıyla çalışmak, uzun süreli 
eğitim, askere gitme gibi durumlar haneden kesin ayrılış nedenleridir. 

 
Anket ayında sürekli hanede bulundunuz mu (Sütun 06): Bu soruda fertlerin anket ayında 

sürekli olarak hanede bulunup bulunmadıkları; yani fertlerin geçici ya da kesin olarak haneden ayrılıp 
ayrılmadığı veya haneye yeni katılan fert olup olmadığı irdelenmektedir. Buna göre ilgili fert, anket ayı 
boyunca sürekli olarak (30 gün boyunca) hanede kalmış ise Evet ‘1’ kodu verilerek fert için diğer 
sorular sorgulanmayacaktır. Eğer fert anket ayında sürekli olarak hanede kalmamış ise Hayır ‘2’ kodu 
verilerek sütun 07’ye geçilecektir. 

 
Ay içinde hanede kaldığınız süre (Gün) (Sütun 07): Bu soruda anket ayı boyunca sürekli 

olarak hanede bulunmayan fertlerin hanede kaldıkları süre (gün) sorgulanmaktadır. Örneğin, Ocak 
ayında anket yapılan hanede 5 Ocak tarihinde bir bebek doğmuş ise bu fert haneye kesin olarak 
katıldığından bu sütuna 27 gün kaydedilecektir. Ayrıca, fertBölüm 8’e kaydedilecektir. Bir diğer örnek, 
hanehalkı Referans Kişisinin hanehalkı ferdi olan oğlunun 22 Ocak tarihinde askerden geldiğini 
varsayalım. Buna göre fert hanede 10 gün kaldığı için bu sütuna 10 kaydedilecek ve Bölüm 8’e 
hanehalkı ferdi olarak kaydedilecektir. Yine hanehalkı referans kişisi anket ayı içinde üç hafta süreyle bir 
iş seyahatine çıkmış ise bu sütuna 10 gün kaydedilecek ve fert haneden geçici olarak ayrıldığı için 
Bölüm-8’deki hanehalkı bileşimine dahil edilecektir. 

 
Hanehalkına katılma ve ayrılma  durumunuz (Sütun 08): Bu sütunda fertlerin anket ayı 

içinde hanehalkına kesin veya geçici olarak katılma veya ayrılma durumları araştırılmaktadır. Burada en 
önemli konu fertlerin katılış ya da ayrılışlarının geçici veya kesin olup olmadığının belirlenmesidir. Geçici 
olarak haneye gelenler, bu tabloya hiçbir şekilde kaydedilmeyeceklerdir. Eğer fert sürekli olarak hanede 
yaşamak üzere anket ayı içinde haneye katıldı (örneğin askerden dönme, başka şehirdeki eğitimini 
tamamlayarak haneye dönme, haneye gelin olarak gelme, doğma vb.) ise “1” kodu verilecektir. Eğer 
fert başka hanede/yerde yaşamak üzere anket ayı içinde haneden kesin olarak ayrıldı (örneğin, askere 
gitme, eğitim/çalışma amacıyla başka şehirde yaşama, ölme, evlenip haneden ayrılma vb.) ise “2” kodu 
verilecektir. Eğer hanehalkı ferdi geçici nedenlerle hanehalkından ayrıldı (örneğin, iş seyahati, 
hastaneye tedavi amacıyla yatma vb.) ise “3” kodu verilecektir.  
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DİKKAT ! 
 
Haneye kesin olarak katılan ve hanehalkıyla ilişkisini, bağını kesmeden anket 

döneminde hastalık, iş seyahati, mesleki eğitim, ziyaret gibi nedenlerle hanehalkından 
geçici ayrıldı ise fert Bölüm 8’de hanehalkı bileşimine dahil edilecektir.  

 
 
 
 
Ayrıca, hanede kalan misafirlerve ziyaretçilerşayet 1 yıldır bu hanede bulunuyorsa 

hanehalkı ferdi olarak kaydedilecektir. 
 
Hanehalkına katılma veya ayrılma nedeni (Sütun 09): Bu fertlerin hanehalkına katılış veya 

hanehalkından ayrılış nedenlerine bağlı olarak ilgili kod kaydedilecektir. 
 
Soru 2.2-Hanehalkı tipi aşağıdakilerden hangisidir ? 
 
Hanehalkı yapısının tespit edilmesinin amaçlandığı bu soru, anket ayı sonunda Bölüm 8’de tespit 

edilecek olan hanehalkı bileşimine göre anketör tarafından doldurulacaktır. İlgili hane için uygun olan 
hanehalkı tipine “X” işareti konulacaktır. Bu soruda hanehalkları iki temel özelliğe göre gruplara 
ayrılmaktadır: 

1- Aile yapısı 
i.  Çekirdek aile 
ii.  Ataerkil veya geniş aile 
iii. Tek yetişkinli aile 
iv. Birarada yaşayan öğrenci 
v.  Birarada yaşayan işçi 
vi.Birarada yaşayan akrabalar 
vii. Birarada yaşayan diğer 
 

2- Çocuk yapısı 
i.   Çocuksuz aile 
ii.  Çocukların hepsinin 18 yaşından küçük olduğu aile 
iii. Çocukların en az birinin 18 yaşından büyük olduğu aile 

 
Çekirdek aile (hanehalkı):Hanehalkında iki veya daha fazla kişi; 
 

o Karı-koca, 
o Birlikte yaşayan çiftler, 
o Anne-baba-çocuk(lar), 
o Anne-çocuk(lar), 
o Baba- çocuk(lar)dan oluşur.  

 
Tek ebeveynli hanehalklarından “anne-çocuk(lar)” ile “baba-çocuk(lar)” çekirdek aile (hanehalkı) 

kapsamı içerisinde bulunmakla birlikte, ayrı olarak değerlendirebilmek için bir başka hanehalkı tipi olan 
“Tek yetişkinli aile” içerisinde alınmıştır.   
 
Ataerkil veya geniş aile: Geniş hanehalkını aşağıdaki şekilde tanımlamak mümkündür: 
 

 Bir çekirdek hanehalkı ile birlikte yaşayan diğer akraba(lar) (Büyükanne, büyükbaba, hala, 
teyze, amca, dayı, kuzen, torun vb.), 

 İki veya daha fazla çekirdek hanehalkı, 
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 İki veya daha fazla çekirdek hanehalkı ile birlikte yaşayan diğer akraba(lar) (Büyükanne, 
büyükbaba, hala, teyze, amca, dayı, kuzen, torun vb.) 

 Çekirdek hanehalkı teşkil etmeyen, akraba olan iki veya daha fazla kişi. 
Çekirdek hanehalkı teşkil etmeyen, akraba olan iki veya daha fazla kişi yine ataerkil veya geniş 

hanehalkı tanımı içerisinde bulunmakla birlikte ayrı bir grupta “Birarada yaşayan akrabalar” olarak 
alınmıştır. 

 
Tek yetişkinli aile: Tek başına yaşayan kişiler ile ebeveynlerden birinin bulunmadığı (başka bir yere, 
çalışma amacıyla gidenler, boşanma veya ölüm gibi nedenlerden dolayı) hanehalklarıdır. 
 
Birarada yaşayan öğrenci: Aralarında kan bağı bulunmayan ancak birarada yaşayan öğrencilerin 
oluşturduğu topluluktur. 
 
Birarada yaşayan işçi: Aralarında kan bağı bulunmayan ve çalışma amacıyla biraraya gelerek 
birarada yaşayan kişilerin oluşturduğu topluluktur. 
 
Birarada yaşayan akrabalar: Aralarında kan bağı olan (aile birlikteliği olmaksızın) ve birarada 
yaşayan kişilerin oluşturduğu topluluktur. 
 
Birarada yaşayan diğer:Hanehalkında; 
 

 Bir çekirdek hanehalkı veya çekirdek hanehalkı ile birlikte yaşayan akraba olan başka 
kişi(ler) yanında, hanehalkında en az bir akraba olmayan kişinin bulunması, 

 Bir çekirdek hanehalkı ile birlikte yaşayan ve akraba olmayan en az bir kişinin bulunması, 

 Birbiri ile akraba iki veya daha fazla çekirdek hanehalkı ile birlikte yaşayan akraba olan 
başka kişi(ler) yanında, hanehalkında çekirdek hanehalklarına akraba olmayan en az bir 
kişinin bulunması, 

 Birbiri ile akraba iki veya daha fazla çekirdek hanehalkı ve çekirdek hanehalklarına akraba 
olmayan en az bir kişinin bulunması, 

 Birbiri ile akraba olmayan iki veya daha fazla çekirdek hanehalkının bulunması,  

 Birbiri ile akraba olmayan iki veya daha fazla çekirdek hanehalkı ve diğer kişi(ler)in 
bulunması, 

 Aralarında kan bağı bulunmayan ancak birarada yaşayan kişiler 

 Çekirdek hanehalkı teşkil etmeyen ve birbiri ile akraba iki veya daha fazla kişi ve diğer 
akraba olmayan kişiler bulunması 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu bölümdeki sorular, birden fazla konut biriminde oturan hanehalkı için, hanehalkı Referans 

Kişisi olarak belirlenen kişinin oturduğu konut birimi için doldurulacaktır.     
 
Soru 3.1- Oturduğunuz konutun tipi nedir ? 
 
Anket ayında oturulan konutun tipine göre ilgili seçenek işaretlenecektir. 
Konut: Hanehalkının ikametine ayrılmış yapılardır. Konut tipleri aşağıda tanımlanmaktadır: 
 

 
BÖLÜM 3.  HANEHALKININ SOSYO-EKONOMİK DURUMU 

(Anket ayı öncesi görüşmede hanehalkı referans kişisine 

sorulacaktır ) 
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Tek bağımsız konut:Kaç katlı olursa olsun içinde tek konut birimi bulunan ikamete ayrılmış 
binadır. Bu bina tek katlı olabileceği gibi birden çok kattan (dublex, triplex gibi) da oluşabilir. Tek ve 
bağımsız konut için kat sayısı da yazılacaktır. 

 
Yanyana veya üst üste ikiz konut: Dıştan bakıldığında tek bir bina olarak görülen ancak iki 

farklı konutun yanyana (ortak bir duvarları olan) veya üst üste inşa edilmesiyle oluşan binadır. 
 
Sıra Konutlar:Bir duvarları bitişik, ikiden çok konutun yanyana inşa edilmesiyle oluşan yapılar 

sıra konutlar olarak nitelendirilirler. 
 
Apartman: Kaç katlı olursa olsun içinde üç veya daha fazla konut birimi bulunan ikamete 

ayrılmış binalardır. 
 
Diğer (Belirtiniz): Hanehalkı yukarıda belirtilenlerin dışında bir konutta (prefabrik ev, baraka 

vb.) oturuyorsa bu seçenek işaretlenecek ve boş bırakılan yere bu konutun tipi belirtilecektir. 
 
Soru 3.2- Konutunuzun mülkiyet durumu nedir ? 
 
Hanehalkının anket ayı içinde oturduğu konuta ilişkin mülkiyet durumu aşağıda açıklanan 

tanımlardan hangisine uygun ise ilgili seçenek işaretlenecektir. 
 
1. Ev sahibi:Hanehalkı Referans Kişisinin ya da hanehalkı fertlerinden birinin sahip olduğu  

(mülkiyetinde olduğu) konutta oturan hanelerin konuta tasarruf şeklidir. Hanehalkı anket ayı içinde 
ikamet ettiği bu konutun sahibi ise Soru 3.6’ya geçilecektir. 

 
2. Kiracı (özelden): Mülkiyeti kendilerine ait olmayan bir konutta ayni veya nakdi bir bedel 

ödeyerek oturan hanelerin konuta tasarruf şeklidir. 
 
3. Kiracı (devletten, vakıftan): Devletten veya vakıftan kiralanan konutlar kastedilmektedir.Bu 

konutlar sosyo-ekonomik durumu düşük olup konutu bulunmayan şahıslara kiralanmaktadır. 
 
4. Lojman:Mülkiyeti devlete veya çalıştığı işyerine ait olan bir konutta oturan ya da kira bedeli 

(kısmen veya tamamen) hanehalkı ferdinin işvereni tarafından ödenenhanelerin konuta tasarruf şeklidir. 
 
5. Diğer: Hanehalkının hiç bir bedel ödemeden ya da piyasa fiyatının altında çok az değerde 

bedel ödeyerek baba evi, akraba evi vb. şekilde oturduğu konuta tasarruf şeklidir. Yukarıdaki ilk dört 
seçeneğin dışındakiler için  gerekli açıklama yapılarak  “5“ kodu işaretlenecektir. 

 
Eğer hanehalkı birden fazla konut biriminde ikamet ediyorsa, sadece hanehalkı referans kişisinin 

ikamet ettiği konutun mülkiyet durumu bu soruda belirtilecektir. Örneğin, hanehalkı referans kişisi ve 
evli oğlunun aynı apartmanda yaşadığını, bunların gelir ve giderlerini ayırmadıkları için aynı hanehalkını 
oluşturduklarını, hanehalkı referans kişisinin kendine ait konutta ikamet etmesine karşılık oğlunun kiracı 
olduğunu varsayalım. Bu durumda, bu soru için “ev sahibi” seçeneği işaretlenecektir. 

 
Hanehalkının anket ayı içinde oturduğu konuta mülkiyet şekli ‘kiracı (özelden)’, ‘kiracı (devletten, 

vakıftan)’,  ‘lojman’ veya ‘diğer’ ise Soru 3.3’e; ‘ev sahibi’ ise Soru 3.6’ya geçilecektir.  
 
Soru 3.3- Aylık ödediğiniz kira tutarı ne kadardır ? 
 
Kiracı(özelden), kiracı (devletten, vakıftan),lojman,veya diğer şekilde oturan hanelere, aylık 

ödedikleri kira sorulacaktır. Aylık ödenen kira net alınacak olup binanın ortak bakımı için ödenen diğer 
masraflar dahil edilmeyecektir. Bazen kiracılar tarafından kira, 6 aylık veya bir yıllık peşin ödenmiş 
olabilir. Bu takdirde anket ayına düşen kısmı (1/6'sı veya 1/12'si) aylık kira bedeli olarak TLcinsinden 
kayıt edilecektir. Benzer şekilde hane anket ayından önceki aylarda peşin 6 aylık veya 1 yıllık kira 
ödemesi yapmış, anket ayında herhangi bir kira ödemesinde bulunmamış olabilir. Bu durumda da aylık 
ortalama kira değeri kaydedilecek, bu soru boş bırakılmayacaktır. Hanehalkı döviz olarak kira 
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ödemesinde bulunuyorsa bu soruda anket ayına göre ortalama kur fiyatı üzerinden TL olarak kayıt 
yapılacaktır. Kira ödemeden lojman ve diğer şekilde ikamet eden haneler için ‘0’ değeri kaydedilecektir.  

 
Hanehalkının anket ayı içinde oturduğu konuta ikamet şekli ‘kiracı (özelden) ise Soru 3.4’e, 

‘lojman’ ise Soru 3.5’e, kiracı (devletten, vakıftan) veya ‘diğer’ ise Soru 3.6’ya geçilecektir. 
 
Yukarıda verilen örnekte hanehalkı referans kişisinin oğlunun oturduğu ev için ödenen gerçek 

kiranın Bölüm 6’da konut harcamaları bölümünde kaydedilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 
 
Soru 3.4- Bu konutu kiralama şekliniz nedir ? 
 
Hanehalkı anket ayında kiracı (özelden) olarak oturduğu konutu mobilyalı şekilde kiralamış ise ‘1’, 

mobilyasız şekilde kiralamış ise ‘2’ kodu verilecek ve bu haneler için Soru 3.9’a geçilecektir.  
 
Soru 3.5- Lojmanın tahsis edildiği  ferdinsıra numarası 
 
Soru 3.2’de lojmanda oturduğu belirlenen hanehalkında devlet ya da özel sektörde ücretli olarak 

çalışıp lojmandan (işyeri tarafından sağlanan konuttan) yararlanan ferdin sıra no’su kaydedilecektir. Bu 
sıra no’sunun Bölüm 8’deki sıra no ile aynı olması gerekir. 

 
Soru 3.6- Bugünkü piyasa koşullarında aynı konutta kirada otursaydınız (mobilyasız) 

ne kadar aylık kira (izafi kira) öderdiniz ? 
 
Ev sahibi,kiracı (devletten, vakıftan), lojman veya diğer şekilde oturan hanelere aylık izafi kira 

değeri sorulacaktır. İzafi kira; hanehalklarının hem tüketim hem de gelirlerinin bir unsuru olarak yer 
almakta olup, oturdukları konuta kira ödemeyen veya piyasadaki değerinden çok düşük değerde kira 
ödeyenler (konuta mülkiyet şekli lojman, kiracı (devletten, vakıftan) veya diğer olanlar) için bir izafi kira 
değeri hesaplanacaktır. Aylık izafi kira, hanehalklarının anket ayındaki piyasa koşullarında aynı bölgede 
benzer bir konutu kiralamaları durumunda ödemeleri gereken aylık kira değeri ile ödedikleri kira bedeli 
arasındaki fark olarak alınacaktır. 
 

Özellikle, nüfusu küçük olan yerleşim yerlerinde, genellikle hanehalkının ev sahibi olması ve 
yörede ev kiralama piyasasının oluşmaması nedeniyle izafi kira değerinin belirlenmesinde güçlük 
yaşanabileceği bilinmektedir. Bu gibi durumlarda evin bulunduğu yer, büyüklüğü, yapı türü, yakın köy 
ve bucaklardaki benzer konutların kira durumları dikkate alınarak aylık izafi kira kaydedilecektir. İzafi 
kiranın hiçbir şekilde belirlenemediği durumlarda ise konutun piyasa değerinin 1/20’si ile yıllık kira 
değeri, bunun 1/12’si alınarak da aylık izafi kira değeri hesaplanabilir. 

 
İzafi kiranın, oturulan semtte aynı özelliklere sahip diğer konutların kira değeri ile tutarlı olması 

önemlidir. Şayet, konutun izafi kira değeri tahmin edilemiyor ise en yakın emlakçıdan konutun özellikleri 
de dikkate alınarak o semtteki kiralar hakkında bilgi almakta fayda vardır. Daha, önce de belirtildiği gibi 
izafi kira değerinin önemi; hanehalkının hem tüketim hem de geliri içinde yer alması ve hanehalkının 
bulunduğu ekonomik sınıfı belirlemesindeki etkisidir.    

 
Hanehalkının anket ayı içinde oturduğu konuta mülkiyet şekli ‘ev sahibi’ ise Soru 3.7’ye, ‘lojman’, 

‘kiracı (devletten, vakıftan)’ veya ‘diğer’ ise Soru 3.8’e geçilecektir. 
 
Soru 3.7- Sahip olduğunuz bu konutun borcu veya ipoteği var mı ? 
 
Anket ayında ikamet ettiği konuta mülkiyet şekli ‘ev sahibi’ olan hanelerin bu konuta ilişkin borcu 

veya ipoteği varsa ‘1’, yoksa ‘2’ kodu işaretlenecektir. Evi satın aldığı kişiye veya herhangi bir bankaya 
bir borcu olmasa da evin satın alınması için üçüncü bir şahıstan alınan bir borç halen devam ediyorsa 
konutun borcu var olarak kabul edilecektir. 

 
İpotek: Rehin karşılığı kullanılan bir beşerî hukuk terimidir. Gayrimenkullerin ve resmî sicile 

kayıtlı bulunan menkullerin rehini, sicillerine, mülkiyetin nakline engel olan bir şerhin konulması yoluyla 
olur. Bu rehin işlemine "ipotek", rehin edilen menkul veya gayrimenkule de "ipotekli mal" denir.  
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Rehinden amaç, alacağın teminat altına alınması ve borç vadesinde ödenmediği takdirde 

gerektiğinde rehin edilen malı sattırarak, alacağı ondan tahsil etmektir 
 
 
 
Soru 3.8- Oturduğunuz konutun piyasa değeri nedir ? 
 
Mülkiyet durumu; Ev sahibi, kiracı (devletten, vakıftan), lojman veya diğer şekilde olan hanelere 

oturdukları konutun anket ayı piyasa koşullarındaki satış fiyatının ne olacağı sorularak TL cinsinden 
değeri kayıt edilecektir. Kırsal yerlerde arazi vb. mülklerin değeri hariç tutulacaktır. 

 
Konutun piyasa değeri bilinemiyorsa; izafi kirada olduğu gibi konutun özellikleri doğrultusunda 

aynı semtteki bir emlakçıdan fikir almakta fayda bulunmaktadır. 
 
Soru 3.9- Bu konutta ne kadar süredir oturuyorsunuz ? 
  (1 yıldan az ise kaç aydır oturduğunuzu belirtiniz) 
 
Tüm hanehalklarına, konutta oturdukları süre sorulacaktır. Eğer hanehalkı 1 yıl veya daha fazla 

bir süredir bu konutta oturuyorsa yıl kısmı doldurulacak ay kısmı boş bırakılacaktır.Eğer hanehalkı 
1yıldan az bir süredir bu konutta oturuyorsa yıl kısmı boş bırakılacak ay kısmına oturulan süre 
yazılacaktır. 
 

Soru 3.10-  Oturduğunuz binanın yapılış tarihi nedir ? 
 
Hanehalkının oturduğu binanın inşa edildiği dönem kaydedilecektir. Bu sorunun her zaman 

kolaylıkla cevaplandırılması mümkün olamamaktadır. Özellikle, binaya sonradan taşınan kişiler binanın 
yapılış tarihini cevaplandırmakta güçlük çekebileceklerdir. Bu bilgi, gerektiği takdirde komşu vb. 
kişilerden yardım alınarak cevaplandırılacaktır. 

 
Binanın yapılış tarihi Soru 3.9‘daki ”Bu konutta oturulan süreden“ daha eski bir tarih 

olmamalıdır.  
 
Soru 3.11-Oturduğunuz konutta ısıtma/soğutmaamacıyla kullandığınız yakıt/enerji 

türü nedir? 
(En fazla 3 şık işaretlenebilir) 
 
Hanehalkının konutta kullandığı tüm yakıt türlerine göre (elektrik, akaryakıt/gazyağı, LPG(tüpgaz), 

odun, diğer ) ilgili seçenekler işaretlenecektir. Diğer seçeneği işaretlendiğinde bu yakıt cinsinin ne 
olduğu açıkça yazılacaktır. Bu soruda en fazla 3 şık işaretlenecektir. Örneğinşömineli bir evde hem 
odun, hem de klimakullanılıyorsa; odunve elektrik seçenekleri işaretlenecektir. Mutfakta ve banyoda 
kullanılan yakıtlar dahil edilmeyecektir. 

 
Soru 3.12- Oturduğunuz konutun oda sayısı nedir ve toplam net kapalı alan kaç 

metrekaredir? 
 
Oturulan konutun mutfak (sadece yemek yapmak için kullanılan) ve banyo hariç tutularak; salon 

dahil kaç oda olduğu ve faydalanılan net alanının kaç metrekare olduğu ilgili yerler yazılacaktır. 
 
Oda: Döşemeden tavana kadar dört tarafı duvarla çevrili ve büyüklüğü en az 4 metrekare olan ve 

tavan yüksekliği 2 metreden az olmayan bir yerdir (salon dahil). Genişliği ne olursa olsun banyo, 
tuvalet, antre, koridor vebalkon oda sayılmaz. 

 
Toplam net kapalı alan: Konutun dış duvarları içinde kalan ve dış balkonları hariç, gömme 

balkonlarının yarısının kapladığı alan metrekare cinsinden rakamla yazılacaktır. Özellikle kırsal yerlerde 
konutun etrafında bulunan avlu faydalanılan alana dahil edilmeyecektir. Dubleks binalarda her iki katın 
toplam kullanım alanı alınacaktır.  
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Hanehalkının kullanım alanı dışında bulunan alanlar faydalanılan alana dahil edilmeyecektir. 

Hanehalkı oturduğu konutun bir bölümünü (odasını) mesleki veya ticari amaçla kullanıyorsa (örneğin; 
muayenehane, bakkal vb.) bu alanlar oda sayısına ve faydalanılan alana dahil edilmeyecektir. 

 
Oda sayısı ve faydalanılan alan soruları cevaplandırılırken iki soruya alınan cevapların birbiri ile 

tutarlı olmasına dikkat ediniz. Soru formlarında bazen bu iki soru birbiri ile tutarsızlık göstermektedir. 
Örneğin; oda sayısı 4 olarak cevaplandırılırken, faydalanılan alanın metrekaresi 40 olabilmektedir.  

 
Evin bir bölümünün kiraya verilmesi, kullanım dışı olması veya işyeri amaçlı kullanılması 

durumunda bu alanlar oda sayısı ve faydalanılan alana dahil edilmeyecektir. 
 
 Oda sayısı ve faydalanılan alanın Soru 3.1’deki oturulan konutun tipi ile tutarlılığı sağlanmalıdır.   
 
Soru 3.13- İkamet ettiğiniz bu konuttan başka kullandığınız ikinci bir konut var mı? 
 
Hanehalkının anket ayı içinde ikamet ettiği konutun haricinde, belli dönemlerde yaşamının bir 

bölümünü geçirdiği ikinci bir konuta sahip olup olmadığı sorgulanmaktadır. Burada dikkat edilmesi 
gereken hanehalkının ikinci konutunun kendi kullanımında olup olmadığıdır. Hanehalkının kendisi bizzat 
kullanmadığı halde boş olarak tuttuğu veya kiraya verdiği gayrimenkulleri olabilir. Bu soruda bunlarla 
ilgilenilmemekte, sadece hanehalkının kullandığı (ikametinde olan) esas konut dışındaki diğer konutlarla 
ilgilenilmektedir.  

 
Hanehalkının kendi kullanımında ikinci bir konutu olmadığı halde, soru formlarında, hanehalkının 

kiraya verdiği gayrimenkuller için (müstakil konut, apartman dairesi, vb.) bu soruya “evet“ cevabı 
verilebilmektedir. Bu da daha sonra sorgulanacak olan “sahip olunan gayrimenkuller ve kiraya verilip 
verilmediği“ sorusu (Soru 3.18) ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Soru 3.18 cevaplandırıldıktan sonra 
bu sorunun kontrol edilmesinde fayda görülmektedir. 
 

Soru 3.14- İkamet ettiğiniz ikinci konut nerededir? 
 
Hanehalkının ikamet ettiği esas konutunun haricinde kullandığı ikinci konutun bulunduğu yer, 

K.KT.C sınırları dahilinde ise ‘1’ seçeneği, yurt dışında ise ‘2’ seçeneği işaretlenecektir. 
 
Soru 3.15- Oturduğunuz konutta aşağıdaki kolaylıklardan hangileri mevcut?  
 
Bu soruda hanehalkının anket ayı içinde ikamet ettiği konutta mevcut olan tuvalet (konut içinde), 

mutfak, banyo,merkezi ısıtma, şebeke suyu(konut içinde), sıcak su (güneş enerjisi, şofben, termosifon, 
devamlı sıcak su vb.) , kapalı garaj,  yüzme havuzu gibi kolaylıklar sorgulanmaktadır. Bu sorudan alınan 
cevaplar gerek hanehalkının sosyo-ekonomik durumunu belirlemede, gerekse aylık tüketim 
harcamasıyla ilgili hatırlatmalar yapmada kullanılmalıdır. Örneğin hanehalkının şebeke suyu, sıcak su 
vb. kolaylıklara sahip olduğu tespit edildiğinde ilgili kolaylıklar için anket ayında fatura ödemesi yapılıp 
yapılmadığının haneye mutlaka hatırlatılması gerekmektedir. 

 
Hanehalkı tanımına uyan ancak birden fazla konut biriminde oturan (aynı avluya açılan, aynı 

apartman içindeki ayrı katlarda oturan) haneler için konut kolaylıkları (Soru-3.15) ve sahip olunan 
eşyalar (Soru–3.16) için hanehalkı referans kişisinin bulunduğu konutun kolaylıkları ve eşyalarının 
irdelenmesi gerekmektedir. Hanenin oturduğu konut ya da konutlarda sahip olunan eşyaların ve konut 
kolaylıklarının alınmasında dikkat edilecek konu; konutun tek bir kapıya sahip olması durumunda 
(dubleks, tripleks vb.) konut içindeki tüm eşyaların ve konut kolaylıklarının alınmasıdır.  

 
Bilgiler, örnek hanehalkının anket ayında bulunduğu yerleşim yerleri (tatil vb. durumlar hariç) için 

derlenecektir. Anketin alan uygulaması yapılırken, örnek hanehalkının seçildiği yerleşim yerinde ikamet 
ettiği konuta ilişkin bilgiler alınacaktır. Buna göre anket uygulaması yapılan dönemde örnek 
hanehalkının oturduğu konuta ilişkin konut kolaylıkları ve sahip olunan eşyalar sorgulanacaktır. 
Hanehalkı anket ayının bir bölümüne ikinci konutunda bulunacak olsa da ikinci konut ile ilgili konut 
kolaylıkları dahil edilmeyecektir.  
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Her bir konut kolaylığı ayrı ayrı sorgulanacak olup, hanehalkının oturduğu konutta mevcut (Var) 

olan kolaylıklar için ilgili kutuya “1” kodu, mevcut olmayanlar (Yok) için “0” kodu verilecektir. 
 
Tuvalet (Konut içinde): Dört tarafı kapalı, ayrı bir kapısı bulunan, insan dışkısının ve kirli 

suların boru,  künk vb. yollarla ana kanala, fosseptik çukura veya lağım borularına akıtıldığı, konutun 
içinde yer alan bölümdür. 

 
Birçok hallerde, özellikle lüks bina ve apartmanlarda banyo ve tuvalet aynı yerde bulunur. Bu 

durumda hem banyo, hem tuvalet “Var” olarak işaretlenecektir. 
 
Mutfak(Konut içinde): Konut içinde sadece yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi veya yenilmesi 

amacıyla ayrılmış bölümlerdir. Bu bölümler hanehalkının hem oturma veya yatma hem de yemek yeme 
amacıyla kullanılıyorsa mutfak “Var” olarak kabul edilecektir. Bir avlu içinde bulunan “Mutfak” müşterek 
olarak kullanılıyorsa yine “Var” olarak kabul edilecektir. Ayrıca bazı konutlarda “amerikan mutfak” tabir 
edilen, salona açılan mutfaklar da bulunmaktadır. Bu tür mutfaklar da “Var” olarak kabul edilecektir.  

 
Banyo(Konut içinde): Kişilerin yıkanması için ayrılmış olan bu yerler, ilgili eylemi noksansız 

görecek şekilde donatılmış ise banyo sayılırlar. Banyonun dört tarafının ve üstünün kapalı olması, kirli 
sularının akması için bir yolunun bulunması gerekir. 
 

Merkezi Isıtma: Bir veya birden fazla apartmanın ya da tek başına tüm bir binanın tek bir kazan 
veya merkezi ısıtma sistemi vasıtası ile ısıtılmasıdır. 

 

Solar enerji sistemleri:Güneş ışığından elektrik enerjisi üreten sisteme denir. 
 
Şebeke suyu (Konut içinde):Şehir suyu şebekesinde konutun içine kadar borularla tazyikli su 

getirilmesi, borulu su sistemi olarak adlandırılmaktadır. Tulumba, kuyu, kaynak, sarnıç, yağmur 
birikintileri, evin dışındaki çeşmeler borulu su sistemi olarak kabul edilmeyecektir. Herhangi bir şekilde 
avlu içine kadar getirilen “borulu su sitemi” müşterek olarak kullanılıyorsa borulu su sistemi “var” kabul 
edilecektir. 

 
Sıcak su: Bir apartman veya evde, enerji sağlayan yakıtların kullanılmasıyla elde edilen 

kolaylıktır. Hanehalkının güneş enerjisi sistemi, kombi, şofben veya termosifondan elde edilen sıcak su 
ile merkezden gelen devamlı sıcak su kolaylığı var ise ilgili kutuya “1” yazılacaktır. Banyo kazanı ile elde 
edilen sıcak su burada değerlendirilmeyecektir. 

 
Kapalı garaj: Binanın alt katında veya dışında, dört tarafı kapalı hanenin ulaştırma aracını park 

edebileceği bölümdür. 
 
Yüzme havuzu: Oturulan konuta ait, hanehalkı veya hanehalklarının özel kullanımında yüzme 

havuzu var ise “1” kodu yazılacaktır. Apartman veya site şeklinde konutlarda ortak kullanımdaki yüzme 
havuzları için var “1” kodu işaretlenecektir. 

 
Jakuzi:Küvet içinde olan ancak sahip olduğu bir sistem sayesinde içinde su akımı yaratılan 

yıkanma teknesidir. 
 
Konut kolaylıkları sorgulanırken, yerleşim yeri, oturulan semt, konutun tipi, konutun konumu, 

kirası, piyasa değeri, hanehalkının sosyo-ekonomik durumu vb. özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. 
Daha önceki uygulamalarda, apartmanda oturan hanehalkı için ev içinde tuvaleti, banyosu yok 
işaretlenebilmektedir. Bu tür hatalar sorgulama hatası olabileceği gibi, yanlış işaretleme ya da yanlış veri 
girişi de olabilir. Ancak, bunların verinin tamamı üzerinde kontrolü çok zaman alabilmekte, iş yükünü 
arttırmaktadır. Bu nedenle sorgulamalarda, işaretleme ve veri girişlerinde dikkatli olunmalıdır.            

 
Yine bu soruda şebeke suyu(konut içinde) için ”yok” cevabı verilirken,  tüketim harcama 

tablolarında bunlar için fatura ödemeleri söz konusu olabilmektedir. Bu cevapların, gerektiğinde geri 
dönülerek irdelenmesi, düzeltme yapılması gerekiyorsa düzeltilmesi gerekmektedir. 
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Soru 3.16- Aşağıdaki eşyalardan hanenizde kullandıklarınızın sayısını belirtiniz. 
 
Hanehalkının sahip olduğu eşyalardan (telefon hattı, cep telefonu, bilgisayar, internet aboneliği, 

jeneratör,panel TV,oyun konsolu, uydu yayın aboneliği, uydu alıcı, buzdolabı, derin dondurucu, bulaşık 
makinası, mikrodalga fırın, otomatik çamaşır makinası, çamaşır kurutma makinası, klima)mevcut (Var) 
olanlar için kaç adet olduğu, mevcut olmayanlar (Yok) için de “0” yazılacaktır. 

 
Hanehalkının hem yıkama, hem de kurutma işlevi olan bir çamaşır makinası varsa, sadece 

otomatik çamaşır makinası “Var” olarak işaretlenecektir. 
 
Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu ikinci konut vb. gibi 

konutlarda bulundurduğu eşyalar ile bozuk olan, kullanılmayan eşyalar kapsanmayacaktır. Hanehalkı 
tanımına uyan ve birden fazla konutta ikamet eden hanehalkları için de sadece Hanehalkı refererans 
kişisinin oturduğu konutta kullanılan eşyalar dikkate alınacaktır. Ayrıca hanehalkında evlenecek bir fert 
için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar da (çeyiz amaçlı eşyalar) aynı şekilde kapsama dahil 
edilmeyecektir.  

 
 
Sahip olunan eşyalar sorgulanırken yine hanehalkının sosyo-ekonomik durumu dikkate 
alınmalıdır. Önceki uygulamalarda, çamaşır makinası olmayan bir hanehalkının kurutma makinası 
görülmekte idi. Bu sorular, çok kolay sorgulanıp doldurulabilmektedir. Ancak, yanlış işaretleme ya 
da irdeleme yapılmadan sadece işaretleyerek geçme sonrasında, analiz aşamasında iş yükü 
artmakta, zaman kaybına neden olmaktadır. Bu sorular yoksulluk vesosyo-ekonomik durum 
analizlerinde oldukça önem taşımaktadır. Gerek gelir durumu gerekse yoksulluğunun boyutuna 
yönelik analizlerde ilk akla gelen değişkenler olmaktadır.    
 
 
Soru 3.17- Hanenizde aşağıdaki ulaştırma araçlarından hangileri mevcuttur?  
                  (Ticari amaçlı araçlar hariç) 
 
Hanehalkının sahip olduğu ulaştırma araçlarından (otomobil, motosiklet, motorlu-motorsuz deniz 

taşıtları) mevcut (Var) olanlar ile hanede ücretli olarak çalışan fertlere işveren tarafından verilen ve özel 
amaçlı olarak da kullanılabilen ulaştırma araçları için Sütun 01'deki kutulara ‘1’ kodu verilecek, mevcut 
olmayanlar (Yok) için de Sütun 01'deki kutulara ‘0’ kodu verilecektir.   

 
Sütun 01‘de “Var” olarak işaretlenmiş her bir ulaştırma aracının kaç adet olduğu Sütun 02'ye 

rakamla yazılacaktır. Ayrıca bu tür hanelerde söz konusu ulaştırma araçları ile özel amaçlı olarak ayda 
ortalama ne kadarTL’lik yakıtkullanıldığıda Sütun-03’e kaydedilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken 
en önemli nokta, özellikle Sütun 03’e kaydedilen harcama miktarına göre hanehalkının anket ayı içindeki 
benzin harcamalarının kontrol edilmesidir. Ayrıca işveren tarafından sağlanan ücretsiz aracın 
anket ayında özel amaçlar doğrultusunda kullanıldığı yakıt miktarı da bu ferdin ayni 
gelirinin belirlenmesinde kullanılacaktır. Ancak işveren tarafından sağlanan otomobil için yapılan 
işyeri amaçlı benzin harcamalarının hanehalkı harcaması içinde kapsanmaması gerektiği 
unutulmamalıdır. 

 
Bu soruyaalınacak cevap açısından önemli olan bir diğer konu da hanehalkının sahip olduğu bir 

ulaştırma aracı varsa, bunlara ait diğer harcamaların (tamir, bakım, sigorta, seyrüsefer ruhsatı vb.) da 
hanehalkına hatırlatılmasıdır. 

 
Hanehalkının, taksi, dolmuş, kamyonet, kamyon, tanker, çekici ve tekne gibi ticari amaçla 

kullandığı ulaşım araçları bu soruda kapsanmayacaktır.  
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Ticari amaçlı araçların, arada sırada hanehalkının ihtiyaçları için kullanılıyor olsa bile bu soruda 
kapsanmayacağı belirtilmesine rağmen hala soru formlarında kaydedildiği görülmektedir.  

 
 Hanenin birden fazla ulaştırma aracı olması durumundaaylık ortalama kullanılan yakıt, tüm 

ulaştırma araçları için toplam alınarak kaydedilecektir. 
 
  Kırsal kesimde ulaşım amaçlı da kullanılabilen traktörler burada gösterilmeyecek, ancak, özel 

amaçlı kullanımlarda (pazara vb. gitmek için) harcanan yakıt hesaplanarak, ulaşım harcaması olarak ilgili 
harcama tablosuna kaydedilecektir.    

 
Otomobil:Özel amaçlı kullanım için kullanılan motorlu taşıtlar kastedilmektedir.  
 
İşverence sağlanan ücretsiz araç: Hanede ücretli olarak çalışan fertlere işyerleri tarafından 

ücretsiz olarak sağlanan ve hanehalkı ile ilgili işlerde kullanılabilen otomobil, cip vb. ulaştırma araçlarıdır. 
Örneğin hanehalkı fertlerinden birinin bir ilaç firmasında satış temsilcisi olarak çalıştığını, işveren 
tarafından bu ferde bir otomobil tahsis edildiğini ve ferdin bu otomobili sadece işiyle ilgili faaliyetlerde 
değil aynı zamanda işe gidip gelmekte ve hafta sonları da kendi özel işlerinde kullanabildiğini 
varsayalım. Buna göre söz konusu otomobil, bu soruya kaydedilecektir.  

 
Motosiklet/ATV: İki veya dört tekerlekli, sepetli veya sepetsiz, silindir hacmi 50 santimetre 

küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış araçlardır. Ticari amaçla kullanılmayan motosikletler 
burada kapsanmaktadır. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış 
olan ve yolcu taşımasında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. 
Triportör kapsanmayacaktır. 

 
 
Motorlu-motorsuz deniz taşıtları: Motorla çalışan sürat motoru, yat vb. araçlar ile kürek ya 

da yelken gibiyardımcı aletlerle çalışan denizyolu ulaşım araçlarıdır.  
 
Soru 3.18- Aşağıdaki gayrimenkullerden hangilerine sahipsiniz ? 
 
Bu soruda hanehalkının sahip olduğu gayrimenkuller (müstakil konut, apartman dairesi,  tarla, 

bağ-bahçe, sera, arsa, dükkan, otel, motel, pansiyon, vb.) sorulmaktadır. Hanehalkının ikamet ettiği 
gayrimenkul de bu soruda kapsanmaktadır. 

 
Türü: Bu sütundaki gayrimenkuller, hanehalkına tek tek okunarak sahip olup olmadığı 

sorulacaktır. 
 
Var/Yok (Sütun 01): Gayrimenkullerden var olanlara ‘1’ kodu, yok olanlara ‘0’ kodu verilecektir. 
 
Miktar (Sütun 02): Sütun 01’de “Var” olan gayrimenkullerin miktarı yazılacaktır. Hanehalkı bu 

gayrimenkullere tam hisse sahip olabileceği gibi ortak veya pay hisseli de sahip olabilir. Bu takdirde 
birim sütununa ortaklık hissesinin miktarı yazılacaktır. 

 
Kiraya verilen miktar (Sütun 03): Hanenin sahip olduğu gayrimenkullerden kiraya verilenlerin 

miktarı, aynı sütunda belirtilen birim cinsinden yazılacaktır. Kiraya verilen gayrimenkul yok ise “0” olarak 
belirtilecektir.  

 
Toplam aylık kira değeri (TL) (Sütun 04): Hanenin kiraya verdiği gayrimenkullerden elde 

etmiş olduğu nakdi veya ayni aylık kira değeri kaydedilecektir. Eğer hanehalkı anket ayından önce 6 
aylık ya da yıllık olarak kira bedeli almış ise o takdirde bu bölüme aya düşen kısmı yazılacaktır. 
Hanehalkının birden fazla aynı türde gayrimenkulü varsa elde ettiği toplam aylık kira değeri 
kaydedilecektir. Örneğin, hanehalkının kiraya verdiği 3 adet apartman dairesi varsa, bu 3 daireden elde 
ettiği toplam aylık kira değeri bu sütuna kaydedilecektir. Hanehalkının gayrimenkullerinden kira geliri 
varsa Bölüm 8’de bu durumun mutlaka sorgulanması ve iki bölüm arasında bağlantı kurulması 
gerekmektedir.  
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Müstakil konut: Kaç katlı olursa olsun içinde tek konut birimi bulunan ikamete ayrılmış müstakil  
binadır. 

 
Apartmanlar: Kaç katlı olursa olsun içinde en az üç konut birimi bulunan ikamete ayrılmış 

binadır. 
 
Tarla: Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçasıdır. 
 
Bağ, bahçe: Bağ, üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası; bahçe ise; çiçek, ağaç ve 

sebze yetiştirilen yer, bostan olarak tanımlanmaktadır. 
 
Sera: Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu, cam ve naylonla kaplı 

yerdir. 
 
Arsa: Üzerine inşaat yapılmak için ayrılmış, parsellenmiş arazi parçasıdır.  
 
Dükkan, depo: Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış veya üretim 

yaptıkları mekanlardır. 
 
Otel, yolcu ve turistlere geceleme imkanı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü 

hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletmelerdir. 
 

Motel, yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini sağlayan ve başka 
ihtiyaçlarını karşılamak için işlek karayolları üzerinde yapılmış oteldir. 

 
Pansiyon, bütünü veya bir bölümü sürekli veya belirli bir zaman için kiraya verilen, isteğe göre 

yemek de veren evdir. 
 

 
Evin bir odasının öğrenci vb. kişilere belli bir süre için kiraya verilmesi durumunda, 

otel/pansiyon “var” gösterilmeyip, Soru 3.18’de, oturulan konuttan kira geliri elde ediliyor 
gösterilecektir. Elde edilen kira geliri Tablo 3.18’de ve Bölüm 8’de gayrimenkul kira geliri olarak 
kayıtlanacaktır.  

 
Oturulan konutun bir bölümünün işyeri olarak kullanılması durumunda veya konutta belli bir 

ortaklık sözkonusu olması durumunda; Soru 3.8‘de konutun piyasa değeri, konutun tamamı için geçerli 
olan piyasa değeri olacaktır. Yani, konutun satılması durumunda konuta dahil olacak tüm bölümlere 
ilişkin değeri buraya yazılacaktır. 
 

Oturulan konutun bir odasına dışarıdan kapı açılmak suretiyle işyeri, dükkan (bakkal vb.) vb. 
şekline dönüştürülmüş ise dükkan var şeklinde işaretlenecektir. 
 

 
 

 
 
Anketin başlangıcında hanehalkının tüketim alışkanlıkları ve harcama yapısına ilişkin genel bilgiler 

edinmeyi amaçlayan bu bölümde, anket ayı içerisinde hanehalkı için olası harcamaları sorgulamak üzere 
bir tablo oluşturulmuştur. 

 
 Bu tabloların açıklamasına geçmeden önce, tüketim harcaması ile genel tanım, kavram ve 

açıklamaların yapılmasında yarar görülmektedir.  

BÖLÜM 4. HANEHALKININ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE GENEL 

HARCAMA YAPISI  
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4.1- HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI İLE İLGİLİ GENEL TANIMLAR: 
 
4.1.1. Tüketim harcamalarının konusu 
 
Toplum halinde yaşayan insanların bütün faaliyetleri ihtiyaç giderme gayesini taşır. İnsanlar, hem 

hayatlarını sürdürebilmek hem de hayattan haz ve zevk alabilmek için yeme, barınma, giyinme gibi 
zorunlu gereksinimlerle, eğlenmek, spor yapmak, okumak gibi sosyal ve kültürel gereksinimlerini 
karşılamak durumundadırlar.  

 
Tatmin edildiğinde haz veren hislere ”ihtiyaç“ denir. İhtiyaç, ferdi olduğu kadar toplumsal 

nitelikte bir duygudur. İnsan, gerek fert olarak gerekse içinde bulunduğu toplumla münasebette 
bulunabilmek için bir takım mal ve hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle mal ve 
hizmetkavramlarını yakından incelemekte yarar vardır. 

 
Mal ve Hizmet : 
 
Mal: İhtiyaçlarımızı tatmine yarayan her türlü vasıtaya “mal“ denilmektedir.  
 
Mallar; yatırım malları, ara mallar, tüketim malları gibi değişik ayrımlarda alınabilir. Yatırım 

mallarına; gemi, matbaa makinası, torna, freze tezgahı vb. maddeler, ara mallara; deri, pamuk ipliği, 
ham demir, kütük, alüminyum vb. maddeler, tüketim mallarına da; ekmek, pirinç, salça, çorap, gömlek, 
sigara vb. maddeler örnek olarak verilebilir. 

 
Yatırım malları, doğrudan doğruya tüketim için kullanılmayan ancak, diğer mal ve hizmetlerin 

üretiminde kullanılan mallardır. Ara mallar ise, başka bir tüketim, yatırım veya ara malın elde 
edilmesinde kullanılan mallardır. 

 
Araştırmada yatırım ve ara malları kapsanmamaktadır. Yaklaşımda bulunduğumuz esas konu 

tüketim mallarıdır.  
 
Tüketim malları, ihtiyacın tatmininde kullanılabilen ve ihtiyaçlarımızı doğrudan doğruya 

karşılamaya yarayan (ekmek, ayakkabı gibi) mallardır. Tüketim malları da kendi içinde iki kısma 
ayrılmaktadır; dayanaklı ve dayanıksıztüketim malları; ekmek, tereyağı gibi bir defada tüketilen mallar 
dayanıksız tüketim mallarıdır. Buzdolabı, radyo, araba gibi tüketimi çok uzun süren mallara ise dayanıklı 
tüketim malları denir. Bunlar zamanla eskir ve aşınırlar, ayrıca, kiraya verilebilirler.  

 
Hizmet: Halk arasında bir kazanım elde etmek için çalışma, görev, iş, başkalarına ait temizlik, 

düzen vb. gibi günlük işleri görme, bakım, ihtimam, yardım, katkı şeklinde bilinen hizmetlerin ekonomik 
faaliyetlerde önemi büyüktür.  

 
İnsan ihtiyaçlarını karşılayabilen her türlü servis hizmettir. Doktorun hastasını muayene etmesi, 

öğretmenin ders vermesi, berberin müşterisinin saçını kesmesi, sanatçının şarkı söylemesi, avukatın 
müvekkilini savunması, malların ulaşım araçları (tren, kamyon, uçak vb.) ile taşınması, işçinin çalışması, 
tamircinin otomobil, musluk vb. tamir etmesi gibi örnekler birer hizmetler. Bankacılık, komisyonculuk, 
konaklama ve lokanta işletmeleri de hizmet üretir.  

 
Hizmeti maldan ayıran belirli özellikleri vardır: 
 

 Şahıstan ayrılmazlar ancak şahısla birlikte etkili ve verimli olurlar. 

 Biriktirilemezler kiraya verilemezler ve mülkiyet konusu olamazlar. 

 Daha çok insan emeğini ifade ederler. 

 Şahısla birlikte kullanılan maddi mallar ile ihtiyacı daha iyi karşılayabilmektedir. Berberin saç 
kesmesi için makas, tarak, koltuk, ayna, vb. araçların kullanımını gerektirmesi gibi. 
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 Üretim ve tüketimi çok kez eş zamanlıdır. Mallar önce üretilir sonra tüketilir. Elbise önce 
atölyelerde üretildikten sonra giyinme ihtiyacını karşılar duruma gelebilir. Halbuki hizmetlerde 
hem üretim hem de tüketim aynı anda yapılmaktadır. Aktör sahnede rol yaparak hizmet 
üretirken aktörü izleyen seyirciler bu hizmeti tüketmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 

Araştırmada, esas ilgi alanına giren konu, belli bir dönem içinde hanehalkının 
satın aldığı veya tükettiği tüketim mal ve hizmetleridir. İşyeri ve yatırım amaçlı  
harcamalar kapsanmamaktadır. 

 
 

 
Örneğin; hanehalkı, evinin badanası için hırdavatçıdan 5 kg. kireç almışsa, bu çalışma 

kapsamındadır ve hanenin tüketim harcaması olarak kaydedilecektir. Ama fabrikası olan bir hanehalkı 
ferdinin, fabrika üretiminin belirli bir safhası için satın aldığı kireç, hanehalkı tüketimine yönelik 
olmadığından bu çalışma kapsamı dışındadır. 

 
 
 
Bir örnek şema ile ifade edilirse; 

     Hanehalkı 
 
        
 
 
 

 
 
4.1.2. Tüketim ve harcamayla ilgili kavramlar 
 
Harcama ile tüketim kavramları birbirine anlam bakımından çok yakın olduğu için karıştırılmakta, 

bazen harcama yerine tüketim, tüketim yerine de harcama kavramı kullanılmaktadır. Bu nedenle bu 
kavramların içeriklerinin belirlenmesinde yarar vardır. 

 
Tüketim: İnsanların ihtiyaçlarının ve arzularının doğrudan doğruya karşılanması için, mal ve 

hizmetin faydasından yararlanmaktır. Üşüyen bir kimsenin kalın giysiler giymesi, okula gitmek için 
otobüse binmesi, acıktığında yemek yemesi bir tüketimdir. Halk dilinde tüketim; bir şeyin tüketilip yok 
edilmesi anlamındadır. 

 
Tüketim harcamaları: Tüketim mallarına yapılan harcamalara “Tüketim harcamaları” denir.  
 
Örneğin; hanehalkının süpermarketten satın aldığı 4 kg toz şeker için ödediği para bir harcamadır. 

Toz şekerden 2 kg’ının kullanılması ise bir tüketimdir. 
 

 

TÜKETİM MAL VE HİZMETLERİ 

ARAŞTIRMA 

KONUSU 

İŞYERİ FABRİKA 
OKUL 
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4.1.3. Hanehalkı tüketim harcamalarının kapsamı: Belli bir dönem (referans dönemi) içinde 
aşağıdakilerin hepsi hanehalkının tüketim harcamalarıkapsamında alınmaktadır. 

 
i. Hanehalkının anket ayında satın aldığı tüm tüketim mal ve hizmetleri, 
ii. Hanehalkının kendi ürettiği veya işyerinde üretilen/satılan malların hanede 

tüketilmesi, 
iii. Ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan fertlere işverenleri tarafından ücretsiz olarak 

sağlanan ve ayni gelir niteliği taşıyan mal ve hizmetlerin hanede 
tüketimi/kullanımı, 

iv. Hanehalkının sahip olduğu gayrimenkulünü veya mülkünü(ev, arsa, tarla vb.) mal 
(ürün) karşılığında kiraya vermesi yoluyla haneye gelen malların/ürünlerin 
hanede tüketimi/kullanımı,  

v. Haneye hediye veya yardım şeklinde başka kişi, kurum ya da kuruluşlardan 
gelen mal veya hizmetler,  

vi. İzafi kira 
vii. Hanehalkının anket ayından önce yaptığı stoklardan anket ayı içindeki tüketim 

 
 
Hanehalkının anket ayında belirli bir karşılık ödeyerek satın aldığı mal ve hizmetler yanında para 

ödemeden edindiği ve hanehalkının tüketim harcaması olarak kapsanan unsurlar da söz konusudur. Bu 
unsurlar, hanehalkının tüketim harcaması olarak kaydedilirken para ödemeden edindiği için aynı 
zamanda gelirine de bir katkı olarak düşünülmekte ve değeri hanehalkının gelirine ilave edilmektedir. 

 
Tüketim harcamaları bölümünde (Bölüm 6) çok daha ayrıntılı olarak değinilecek olan hanehalkı 

tüketim harcamaları kapsamında alınan unsurlara ilişkin tanımlar çok genel olarak aşağıda verilmiştir: 
 

i. Satın alış: Herhangi bir mal ya da hizmete belli bir ücret ödeyerek sahip olmaktır. 
Hanehalkının anket ayı içinde kendi ihtiyaçlarını karşılamak veya başka kişi ya da 
kurum/kuruluş/vakıflara hediye vermek, yardım yapmak amacıyla satın aldığı mal ve hizmetleri 
içermektedir. Harcamalar, daha sonra ayrıntılı olarak açıklanacak harcama bölümünde harcamanın 
türüne göre ilgili tablolara kaydedilecektir.  
 

ii. Kendi ürettiği veya işyerinde üretilen/satılan ürünlerin hanede tüketimi: Bu grup, 
hanehalkının gerek ekonomik faaliyet, gerekse özel faaliyetleri sonucu ürettiği ürünlerin hanehalkı 
tarafından tüketimini/kullanımını içermektedir. Hanelerin gerek bizzat kendilerinin ürettiği ürünleri, 
gerekse hanede müteşebbis olarak çalışan fertlerin işyerinde üretilen ya da satılan malları (iş stokları) 
hanelerinde tüketmeleridikkate alınmalıdır. O halde ankette kullanılacak kendi üretiminden tüketim 
kavramı iki temel bileşenden oluşmaktadır: 
 

 Hanehalkının kendi ürettiği ürünler(KÜT): Hanehalkının gerek tarımsal faaliyeti 
sonucunda gerekse hanehalkının tüketiminde önemli rol oynayacak miktarda satmak amacı 
gütmeksizin ürettiği hayvansal veya bitkisel ürünleri hanesinde tüketmesidir. Çiftçilikle 
uğraşan hanehalklarının satmak üzere ürettikleri domatesi, salatalı vb. sebzelerden kendi 
hanesinde tüketmesi/tüketmek üzere ayırması ya da inek besleyen bir hanehalkının ineğin 
sütünü hanede kullanması veya evinin önündeki bahçeden elde ettiği maydanoz, domates 
vb. ürünleri hanelerinde tüketmesi/tüketmek üzere ayırması, örnek olarak verilebilir.Balıkçılık 
ve avcılıkla ilgili olarak hanede tüketilen ürünler ile hanehalkının doğadan ücretsiz olarak 
topladığı ürünler ( mantar,ayrelli, odun vb.) de bu kapsamda ele alınmaktadır. Hanehalkının 
tarımsal faaliyet sonucu elde ettiği bitkisel ürünler ilk şekli (buğday unu dışında), hayvansal 
ürünler ise nihai (tüketildiği) şekli kaydedilmektedir. 
 
Bir maddenin hanehalkının kendi üretimi olabilmesi için hammaddelerinin de kendisi 
tarafından üretilmesidir. Örneğin, inek yetiştiren bir hanehalkının ineğin sütünden hellim imal 
etmesi ve bu hellimi tüketmesi, kendi üretiminden tüketim olarak kayıt edilmektedir. Eğer 
hanehalkı dışardan süt alıp evde kendi tüketimi için hellim yapmışsa bu durum kendi 
üretiminden tüketim olarak değerlendirilmeyip, hanenin sadece dışardan satın aldığı inek 
sütü harcaması satın alış olarak kayıt edilmektedir. 
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Hanehalkının gerek anket ayında, gerekse anket ayından önce ürettiği ürünlerden anket ayı 
içinde hanesinde tükettikleri ya da başka kişilere hediye/yardım olarak verdikleri piyasa fiyatı 
ile değerlendirilip ilgili tabloya kaydedilecektir. Bunların kayıt edilmesine ilişkin prensiplere 
ilgili bölümde ayrıntılı bir şekilde değinilecektir. 

 
 İş Stoğundan kullanım (İş stoğundan çekmek): Bir müteşebbisin hanesinde kullanmak 

üzere işyerinde ürettiği ya da sattığı mallardan getirdikleri de (iş stoklarında çektiği) bu 
grupta değerlendirilmektedir. Bir bakkalın, bakkal dükkanından getirdiği şeker, salça vb. Bir 
fırın sahibinin evine ekmek getirmesi vb.  

 
Ancak, müteşebbis (işveren ya da kendi hesabına) olarak çalışan fertlerin 
işyerinde verdiği hizmetlerden hanehalkı fertlerinin yararlanması anket 
kapsamında değerlendirilmemektedir. Örneğin, serbest olarak çalışan bir diş hekiminin 
anket ayı içinde kızının dişini tedavi etmesi anket kapsamında değildir. Ancak, bu diş 
hekiminin yanında ücretli olarak çalışan bir kişi bu tür bir hizmetten ücretsiz olarak 
yararlanmış ise bu hizmetin değeri bu grupta değil “ayni gelir niteliği taşıyan hizmetler” 
grubunda içerilecektir. Müteşebbis fertlerin sahip oldukları ticari araçlarıyla işyerlerine gidip 
gelmeleri, işletme masrafları içinde yer aldığından ayni geliri olarak kapsanmamaktadır. 

 
iii. Ayni gelir niteliği taşıyan mal ve hizmetlerin hanede kullanımı: Hanede ücretli, 

maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan fertlere işverenleri tarafından sağlanan mal ve hizmetlerden 
(işyerinde yenen yemek, lojman, servis, kreş imkanı, yiyecek, giyecek yardımı vb.) veya işyerinde 
üretilen/satılan ürünlerden ferdin kendisinin veya diğer hanehalkı fertlerinin yararlanmalarıdır. Örneğin; 
ücretli olarak çalışan bir ferde işyeri tarafından sağlanan lojman, kreş ücretinin işveren tarafından 
karşılanması, ücretli çalışan ferdin işyeri tarafından karşılanan öğle yemekleri, dişçinin yanında çalışan 
kişiye ücretsiz diş tedavisi vb. yardımlar, işverenin sağladığı gıda yardımı (örneğin ramazan vb. 
zamanlarda verilen gıda paketleri), giyecek vb. yardımı ücretlinin elde ettiği ayni gelirden tüketim olarak 
değerlendirilecektir. Ayrıca, hanede bir esnafın yanında ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan bir ferde 
işvereni işyerinde üretilen/satılan ürünlerden (stoktan çekerek) vermesi ve bunların hanehalkında 
kullanılması durumu da bu grupta kapsanmaktadır. Yine bakkalın çırağına hanesinde tüketmek üzere 
verdiği şeker, salça vb. fırında ücretli olarak çalışan bir kişinin ücret ödemeksizin işvereni tarafından 
verilen ekmeği hanesinde tüketmesi vb.  

 
Elde edilen ayni mal ve hizmetler hem tüketimin hem de gelirin bir unsuru olarak değerlendirilecektir. 

 
iv. Hanehalkının sahip olduğu gayrimenkulünü veya menkulünü (ev, arsa, arazi, 

tarla, dükkan vb.) mal (ürün) karşılığında kiraya vermesi yoluyla haneye gelen ve hanede 
kullanılan (tüketilen) mallar (ürünler): Hanehalkının tarla, bağ, bahçe, ev, arsa vb. 
gayrimenkulünden kira karşılığı olarak anket ayında elde ettiği ürünlerden kendi tüketimine ayırdığı 
ürünler de tüketimin bir parçasıdır. Anket ayında hanede kullanılan/tüketilen bu tür ürünler tüketim mal 
ve hizmetleri olarak ilgili tabloya kaydedilecektir. Bu tür ürünlerin tüketimleri, hanehalkının hem tüketim 
harcamasının hem de gelirinin bir parçası olup, anket ayı içinde gayrimenkul veya mülk ayni geliri olarak 
gelir bölümünde ilgili alana kaydedilecektir. Örneğin; hanehalkının sahip olduğu tarlasını bir çiftçiye 
kiraladığını ve anket ayında kira bedeli olarak 500 TL nakdi bedelin yanında 200 kg buğday elde etmiş 
olduğunu ve bunu kendi tüketimine ayırdığını(un olarak) varsayalım. Bu durumda anket ayında elde 
edilen 200 kg buğdayın tamamı ilgili tabloya,  buğdayın nihai tüketim şekli olan un olarak, piyasada 
satıldığı değerden kaydedilecektir. 200 kg buğdayın toplam değeri ayni mülk (kira) geliri olarak ayrıca 
gelir bölümüne de kaydedilecektir. 

 
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, hanehalkının kira bedeli olarak aldığı ürünlerden 

sattığı bölümün harcama olarak kaydedilmemesi gerektiğidir. 
 

v. Haneye hediye veya yardım şeklinde başka kişi, kurum ya da kuruluşlardan gelen 
mal veya hizmetler: Haneye hediye veya yardım şeklinde başka kişi, kurum ya da kuruluşlardan 
gelen mal veya hizmetlerdir. Tüketim harcaması hesaplanırken; hanenin diğer kişi, kurum ya da 
kuruluşlara vermek için satın aldığı tüketim mal ve hizmetleri ile haneye yardım veya hediye şeklinde 
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diğer kişi, kurum ya da kuruluşlardan gelen mal ve hizmetlerden birinin tüketim harcamaları kapsamına 
alınması gerekmektedir.  
 

Eurostat’ın bu konudaki önerileri incelendiğinde; haneye yardım veya hediye şeklinde gelen 
malların mı yoksa hanenin başka kişi ve kurum/kuruluşlara vermek üzere aldığı malların mı tüketim 
harcamasına dahil edileceği ülke kararına bırakılmaktadır. Ancak, hanelerin kendilerine gelen malların 
değerinden ziyade kendi satın aldıkları malların değerini bildirmeleri daha kolay olacağı için, uygulama 
kolaylığı bakımından hanehalkının satın aldığı malların tüketim harcamasına dahil edilmesi önerisinde 
bulunmaktadır. Ancak, Haneye yardım veya hediye şeklinde gelen tüketim mal ve hizmetlerine de 
yoksulluk vb. çalışmalarda gerek duyulmaktadır. Bu değerler, hanenin açlık sınırında olup olmadığı gibi 
önemli göstergelerin hesaplanmasında kullanılmaktadır.  
 

Haneye gelen mal ve hizmetlerden yardım şeklinde olanların hanehalkı gelirine de katkısı 
bulunmaktadır. Bu nedenle haneye gelen mal ve hizmetlerin yardım ve hediye olarak ayrımının 
yapılması çok önem taşımaktadır.  

 
Yardım: Haneye anket ayında dışarıdan gelen mal ve hizmetler; hanenin geçimine katkıda 

bulunacak düzeyde ve ekonomik gücünün yetersizliliği nedeniyle hanehalkının karşılayamadığı 
ihtiyaçlarını karşılamak amacına yönelik olarak verilmiş ise yardım olarak nitelendirilecektir.  

 
Hediye: Yardım tanımında verilen kriterlerden ziyade çeşitli vesilelerle (doğum günü, bayram, 

yılbaşı, anneler günü, ziyaret vb. ) veya kutlamalara yönelik olarak hanehalkına veya hanehalkından bir 
ferde verilen mallardır. Burada, hediye seçiminde kişinin veya hanehalkının ihtiyacını görecek türden 
mal veya hizmetler seçilebilir ancak, bu hediyenin yardım olarak nitelendirilmesini gerektirmez.  

 
Haneye anket ayında dışarıdan gelen her türdeki ayni (mal veya hizmet olarak) yardımlar; 

tüketimin bileşeni olarak tüketim harcamalarının ilgili bölümüne ve gelirin bir bileşeni olarak da gelir 
bölümüne kaydedilecektir. Örneğin; köydeki akrabası tarafından anket ayı içinde gönderilen 50 kg 
bulgur, ayni yardım olarak tüketim harcamalarının ilgili bölümüne kaydedilecektir. Aynı bulgurun değeri, 
ayni transfer geliri olarak da gelir bölümüne kayıt edilecektir.  

 
Haneye anket ayı içinde verilen hediyeler de bu grup içerisinde kapsanmaktadır. Örneğin, 

hanehalkı fertlerinden birinin doğum günü nedeniyle başka kişilerden bu ferde verilen angora bluz 
hediye olarak nitelendirilecektir. Ancak, hediyelerin gelir niteliği bulunmamaktadır. Bu nedenle,  
ayni gelir olarak gelir bölümünde kapsanmayacaktır.  

 
Bu grup harcamaları kayıt ederken dikkat edilmesi gereken bir husus da hanede hastalık vb. 

olağan dışı durumlarda diğer haneler (komşu vb.) tarafından getirilen yemeklerin anket kapsamı dışında 
tutulmasıdır. Örneğin; anket ayı içinde örnek haneye komşudan bir kase çorba hediye getirilmişse, 
bunlar kapsam dışı bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 
vi. İzafi kira: Ev sahibi olan, kiracı (devletten, vakıftan), lojman veya diğer şekilde oturan yani 

oturduğu konuta kira ödemeyen veya piyasadaki kira değerinden daha düşük değerde kira ödeyen 
hanehalklarının anket ayındaki piyasa koşullarında aynı bölgede benzer bir konutu kiralamaları 
durumunda ödemeleri gereken aylık kira değeri olarak alınacaktır. Ev sahipleri için, Bölüm 3, Soru 
3.6’da sorgulanan değer izafi kira değeri olarak alınırken, konuta mülkiyet şekli lojman, düşük kira veya 
diğer şekilde olan hanehalklarının izafi kira değeri; Bölüm 3‘de; 
 

[Soru 3.6(piyasa koşullarında ödenmesi gereken kira tutarı)- Soru 3.3 (Aylık ödenen kira tutarı)]   
 

formülasyonundan hesaplanacaktır. 
 

vii. Hanehalkının anket ayından önce yaptığı stoklardan anket ayı içindeki tüketimler: 
Anket ayından önceki dönemlerde hanelerin çeşitli ürünleri satın alarak ya da kendisi üreterek veya 
haneye başka kişi ve kurumlardan transfer şeklinde ya da işyerinden ayni gelir şeklinde gelen ürünleri 
uzun veya kısa dönemde tüketmek amacıyla saklaması stok olarak tanımlanmaktadır. Hanehalkının 
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anket ayından önce yaptığı stoklar ile bunlardan anket ayı içinde tüketimleri Tablo-5.2’ye 
kaydedilecektir. 

 
 
 
 
 
 
TABLO 4.1- HANEHALKININ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE GENEL 

 HARCAMA YAPISI 
 
Alışkanlık, iç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanmasını ifade etmektedir. Bu bölümde, hanehalkı 

fertlerine tüketim alışkanlıkları ve hanehalkının genel harcama yapısı ile ilgili olarak yöneltilecek 
sorularla; anketin başlangıcında hanehalkının harcama yapısına ilişkin temel bilgiler alınarak anket 
dönemi sonunda bu sorularla alınan tüketim bilgileri kontrol edilecek ve eksik harcamaların tespitine 
çalışılacaktır.  

 
Bu bölümdeki sorgulamalar ”Anket ayı başında“ ve ”Anket ayı sonunda“ olmak üzere iki 

aşamada yapılmaktadır. Anketörler, ”Anket ayı başında“ yani ilk görüşmede, hanelerin alışkanlık 
niteliğindeki mal ve hizmet kullanımını veya harcama yapısını belirlemek üzere bu bölümdeki tüm 
soruları hanehalkına yöneltecektir. Anket ayı sonunda da; anket ayı başındaki sorgulamalarda 
hanehalkının harcama alışkanlığı olduğu tespit edilen ancak, anket ayı boyunca hanelerin kaydettiği 
günlük harcama kayıt defterinde bu mal ve hizmet harcamalarına rastlanmıyor ise bunları haneye tek 
tek sorarak irdeleme yapacaklardır. Eğer hanehalkı anket ayı içinde bu alışkanlıklarına dair bir harcama 
yapmamışsa anket ayı sonunda bunun nedeni sorularak ayrıntılı açıklama ilgili bölüme yazılacaktır.  

 
Bu bölümün sorgulamasında amaç, hanehalkının alışkanlık niteliğinde olan harcamalarını anket ayı 

boyunca irdelemek, şayet hanehalkı bu tür harcamaları kayıt etmiyor ise harcamaları hatırlatma yoluyla 
sorgulamaktır. Örneğin, bu bölümdeki sorgulamalarla hanede sigara içme alışkanlığı olan bir fert olduğu 
belirlenmiş, ancak anket ayı içerisinde yapılan diğer görüşmelerde sigara harcamasına rastlanmamış ise 
anketörün, nedenlerini irdelemesi, anket ayı içerisinde hanehalkına mutlaka hatırlatma yapması 
gerekmektedir.  

 
Bu bölümde, anket ayı başında sorgulandığında ”Evet“ cevabı alınan bazı harcamalara anket ayı 

içerisinde rastlanamamakta ve anket ayı sonunda yapılması gereken sorgulama da yapılmamaktadır. Bu 
bölümde, alışkanlık olarak gösterilen harcama türlerinin, anket ayında harcamaları beklenmekle birlikte, 
çeşitli gerekçelerle anket ayında harcama yapılmamış olabilir. Ancak, mutlaka açıklama sütununa 
açıklamasının yapılması gerekmektedir. Bu da bu bölümün yeterli derecede sorgulanmadığı ya da 
amacına yönelik olarak kullanılmadığı anlamına gelmektedir.  

 
Bir diğer husus da, bu bölümde alışkanlık olarak gösterilmemiş harcamaların, anket ayı içinde 

yapılmış olması, daha önceki uygulamalarda yanlış yorumlanmış, burada alışkanlık olarak gösterilmesi 
gerektiği zannedilmiştir. Örneğin, sigara içme alışkanlığı olmayan bir hanehalkı evine gelen misafiri için 
sigara satın almış olabilir, bu hanehalkının alışkanlığı değildir. “Alışkanlık” kavramının iyi anlaşılması 
gerekmektedir.       

 
 
 
 
Soru 4.1- Hanenizde haftalık ortalama kaç adet ekmek tüketilmektedir ? 
 
Hanehalkının normal koşullarda haftada ortalama olarak tükettiği ekmek sayısı ve gramajı 

kaydedilecektir. Bu soruda sadece satın alış değil, kendi üretiminden tüketilenler, haneye ayni olarak 
gelenler de dikkate alınarak cevap verilecektir. 
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 Bazı haneler de ekmek tüketimi oldukça fazla olabilmektedir. Ortalamanın çok üstünde ekmek 
tüketen haneler için rakamın yanlış yazılmamış olduğunu ifade edecek bir açıklamanın yazılmasında 
fayda vardır.    

 
Soru 4.2- Aşağıdaki gıda ürünlerini hanenizde hangi sıklıkta tüketirsiniz? 
 
Hanehalkının normal koşullarda et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebze, meyve, çay, kahve, 

bisküvi, kuruyemiş, cipsvb. şeklindekigıdamaddelerini tüketme sıklıkları kaydedilecektir. 
Anketörhanehalkının bu ürünleri tüketim sıklığına göre uygun seçeneği işaretleyecektir. Bu soruda da 
sadece satın alış değil, kendi üretiminden tüketilenler, haneye ayni olarak gelenler de dikkate 
alınacaktır. 

 
 
 
 
Soru 4.3- İçme suyu ihtiyacınızı ne şekilde karşılıyorsunuz? 
 
 Hanehalkının içme suyu ihtiyacını ne şekilde karşıladığı sorgulanmakta, eğer şebeke suyu 

dışında bir harcama sözkonusu ise bu harcama elde edilmeye çalışılmaktadır. 
 
Soru 4.4- Hanenizde sigara, tütün, puro içme alışkanlığı olan fert var mı? 
 
Hanehalkı fertlerinden en az birinin sigara, tütün, puro içme alışkanlığının olup olmadığı 

öğrenilmek istenmektedir. Eğer hanede böyle bir alışkanlık varsa,  kullanan fert sayısı ile haftada 
tüketilen paket sayısı da kaydedilecektir.  

 
Bu soruya “Evet” cevabı verilmişse hanehalkına yapılacak her ziyarette tüketim harcamaları 

bölümünde alkollü içecekler, sigara ve tütün tablosunda (Tablo-6.2’de) harcama olup olmadığı ve sıklığı 
irdelenecek; harcama yapılmamış ise hanehalkına gerekli hatırlatmalarda bulunulacaktır. Ayrıca içilen 
sigara, tütün veya puronun markasının anketör tarafından sorgulanarak not düşülmesinde fayda vardır. 

 
Bu soruya “Hayır” cevabı verilmesi durumunda Soru 4.5’e yönlendirilecektir. 
 
Soru 4.5- Hanenizde alkollü içecek kullanan fert var mı? 
 
Hanehalkı fertlerinden en az birinin içki içme alışkanlığının olup olmadığı öğrenilmek 

istenmektedir. Eğer hanede böyle bir alışkanlık varsa, fert sayısı ve ne tür alkollü içecek tüketildiği  
kaydedilecektir. 

 
Bu soruya “Evet” cevabı verilmişse tüketim harcamaları bölümünde (Tablo-6.2’de) alkollü 

içecekler, sigara ve tütün tablosunda harcama olup olmadığı ve sıklığı irdelenecektir.  
 
Bu soruya “Hayır” cevabı verilmesi durumunda Soru 4.6’ya yönlendirilecektir. 
 
 
Soru 4.6- Hanenizde öğrenci olan fert var mı ? 
 
Bu soruya hanede örgün öğretim kurumlarına (ilköğretim okulu, lise, üniversite) devam etmekte 

olan fert olup olmadığı ve eğer varsa bunların sayısı kaydedilecektir. Yurtta kalan üniversite 
öğrencilerihanehalkı ferdi olarak kabul edilmediğinden bu soruda da kapsanmayacaktır. 

 
Hanede açıköğretime giden fert varsa “Evet” cevabı işaretlenecektir.  
 
Bu soruya “Hayır” cevabı verilmesi durumunda Soru 4.10’a yönlendirilecektir. 

 
Soru 4.7- Bu fertler, okula gidiş gelişlerinde servis veya toplu taşıma için ücret 

ödüyorlar mı ? 
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Öğrenci olan hanehalkı fertlerinin okula gitmek-gelmek amacıyla toplu taşım araçları (otobüs, 

minibüs vb.), taksi ve özel servis için bir harcama yapıp yapmadığı öğrenilmek istenmektedir. Bu soruya 
“Evet” cevabı verilmişse tüketim harcamaları bölümünde ulaştırma tablolarında (Tablo-6.7) harcama 
olup olmadığı irdelenecektir. 

 
Soru 4.8- Hanenizde özel okulda (ilköğretim, lise, üniversite) öğrenim yapan fert var 

mı? 
 
Hanehalkı fertlerinden en az birinin özel okulda paralı öğrenim yapıp yapmadığı sorulacaktır. Bu 

soruya “Evet” cevabı verilmişse hem son bir yıl hemde anket ayındakitüketim harcamaları bölümünde 
eğitim ile ilgili tablolarda (Tablo-6.10) bu tür harcama olup olmadığı mutlaka irdelenecektir. 

 
 
 
 
Soru 4.9- Hanenizde etüde devam eden veya okulda özel ders alan fert var mı?  
 
Hanede ücret karşılığı olarak okulda düzenlenen etüd faaliyetlerine katılan veya okulda 

düzenlenen özel kurs (matematik, yabancı dil vb.) ya da özel ders alan fert olup olmadığı sorulacaktır. 
Bu soruya “Evet” cevabı verilmişse tüketim harcamaları bölümünde ilgili tablolarda (Tablo-6.10) bu tür 
harcama olup olmadığı irdelenecektir. 

 
Soru 4.10- Hanenizde özel amaçlı kursa (bilgisayar, yabancı dil, üniversite hazırlık 

kursu, sürücü kursu, spor kursu vb.) devam eden fert var mı?  
 
Hanede ücret karşılığı özel amaçlı olarak kursa (bilgisayar, yabancı dil, daktilo, muhasebe, sürücü 

kursu, üniversite hazırlık kursu vb.) devam eden fert olup olmadığı sorulacaktır. Bu soruya “Evet” cevabı 
verilmişse tüketim harcamaları bölümünde ilgili tablolarda (Tablo-6.10) bu tür harcama olup olmadığı 
irdelenecektir. 

 
Soru 4.11- Hanenizde kreş veya özel anaokuluna devam eden fert var mı? 
 
Hanehalkında 6 ve daha küçük yaşta olan fertlerden kreşe veya anaokuluna devam eden çocuk 

olup olmadığı öğrenilmek istenmektedir. Bu soruya “Evet” cevabı verilmişse; hanede anaokuluna giden 
fert varsa tüketim harcamaları bölümünde eğitim ile ilgili tablolarda (Tablo-6.10); kreşe giden fert varsa 
çeşitli mal ve hizmet harcamaları (Tablo-6.12) bölümünde bu tür harcama olup olmadığı ve sıklığı 
irdelenecektir. Ayrıca hanehalkı fertlerinden ücretli olarak çalışan ferde işveren tarafından ücreti 
ödenerek kreş imkanı sağlanıyorsa, bu soruda “Evet” cevabı verilecek ve Tablo-6.15’de ayni gelir 
mutlaka sorgulanacaktır. 

 
Bu soruya “Hayır” cevabı verilmesi durumunda Soru 4.13’e yönlendirilecektir. 

 
 
Soru 4.12- Bu fertler, kreş veya anaokuluna gidiş gelişlerinde ücretli servis kullanıyor 

mu ? 
 
Kreş veya anaokuluna devam eden hanehalkı fertlerinin kreşe/okula gitmek-gelmek amacıyla özel 

servis için bir harcama yapıp yapmadığı öğrenilmek istenmektedir. Bu soruya “Evet” cevabı verilmişse 
tüketim harcamaları bölümünde ulaştırma tablolarında (Tablo-6.7) harcama olup olmadığı 
irdelenecektir. 

 
Soru 4.13- Hanenizde çalışan fert var mı? 
 
Hanedeki 15 ve daha yukarı yaştaki fertlerden anket ayında düzenli ücretli, yevmiyeli, çırak, 

işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak nakdi ya da ayni gelir elde etmek amacıyla çalışan 
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veya gelir getirici bir işle bağlantısı olan en az bir fert var ise ‘1’ kodu, aksi halde (hanede çalışan fert 
yok ise) ‘2’ kodu verilerek Soru 4.17’ye yönlendirilecektir. 

 
 
 
Soru 4.14- Bu çalışan fertler işyerine gidiş gelişlerinde genellikle hangi ulaşım aracını 

kullanmaktadır ?(Birden fazla şık işaretlenebilir) 
 
Bu soruda çalışan hanehalkı fertlerinin işyerine gidiş gelişlerinde kullandıkları ulaşım araçları 

belirtilecektir. Ulaşım harcaması alışkanlıklarında kullanılan ulaşım şekline göre aylık sıklık/miktarların 
açıklama bölümüne kaydedilmesinde fayda vardır, zira bu soruyla tespit edilen ulaşım aracı türüne göre 
hanehalkının anket ayı içinde yapmış olduğu ulaştırma harcamaları kontrol edilecek ve gerekli 
hatırlatmalar yapılacaktır. 

 
Fertler işyerine gidiş gelişlerinde gerek kendi araçlarını, gerek toplu taşım araçlarını ve gerekse 

işyerleri tarafından sağlanan arabaları kullanıyor olabilirler. Burada tespit edilen araç, eğer fertlerin 
kendi araçlarıysa harcama tablolarında benzin, mazot, tamir, bakım, sigorta vb. harcamalarına ilişkin 
kayıt aranmalıdır. Benzer şekilde eğer toplu taşıma araçları kullanılıyorsa hane anket ayı içinde bilet vb. 
harcaması yapmış olmalıdır. Ayrıca hanede çalışan fertler işyeri tarafından sağlanan otomobil ile işe 
gidiyorlarsa veya bu araçları şahsi amaçlı kullanmaları durumda yaptıkları benzin vb. harcamalarının 
ayni gelir olarak Tablo 6.15’e kaydedilmesi gerekmektedir.  

 
Soru 4.15- Hanenizde tarımsal faaliyet dışındakendi hesabına ya daişveren olarak 

çalışan fert varsa; bu fertlerin işyerinde ürettiği ya da sattığı ürünleri hanenizde tüketir 
misiniz ? 

 
İşveren ya da kendi hesabına olarak çalışan fertlerin işyerinde ürettikleri ya da satışa sundukları 

mallardan (bakkalın evine getirdiği ekmek, süt, deterjan  vb.; manavın evine getirdiği meyve, sebze vb.) 
hanede tüketilip tüketilmediği öğrenilmek istenmektedir. Bu fertlerin işyerinde ürettikleri hizmetler 
(berberin çocuğunun saçını kesmesi vb.) ise anket kapsamında değerlendirilmemektedir. Hanehalkının 
bu şekilde elde ettiği ürünler Tablo-6.14’de kapsanmaktadır. 

 
 
 
 
 
Soru 4.16- Hanenizde ücretli çalışan fert varsa; bu fertlere işveren tarafından verilen 

ürünler (yiyecek, giyecek, vb.) veya hizmetlerden (saç kesimi, kreş, servis vb.) ferdin 
kendisi veya diğer hanehalkı fertleri yararlanır mı?  

 
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan hanehalkı fertlerine işverenleri tarafından yaptıkları 

faaliyetler karşılığında mal veya hizmet (ayakkabı imalathanesinde çalışan ferde verilen ayakkabı, bakkal 
yanında çalışan ferde verilen ekmek, süt; dişçi yanında çalışan ferdin dişinin tedavi edilmesi, lojman, 
kreş, servis, öğle yemeği, telefon vb. ücretinde indirim vb.) verilip verilmediği ve bunların hanede 
tüketilip tüketilmediği veya hanehalkı fertlerinin yararlanıp yararlanmadığı öğrenilmek istenmektedir. 
Hanehalkı fertlerinden herhangi birinin çalıştığı işyerinden verilen ve hanede tüketilmek amacıyla 
getirilen mal ve hizmetler varsa bu tüketimlerin Tablo-6.15’e kaydedilip edilmediği mutlaka 
irdelenecektir.  

 
Soru 4.17- Hanenizde öğlen veya akşam yemeklerini dışarıda (lokanta, açık büfe, 

dönerci vb. yerlerde) yeme alışkanlığı olan fert var mı? 
 
Hanehalkı fertlerinden en az birinin dışarıda (lokanta, açık büfe, dönerci vb.) yemek yeme 

alışkanlığı olup olmadığı, eğer varsa haftada toplam kaç defa yapıldığı öğrenilmek istenmektedir. 
Hanede böyle bir alışkanlık tespit ediliyorsa hanehalkının anket ayı içinde yaptığı harcamaların Tablo 
6.11’de kaydedilmiş olması gerekmektedir. Eğer ferde işvereni tarafından ücretsiz olarak yemek 
sağlanıyorsa Tablo 6.15’de mutlaka kayıt olmalıdır. Eğer alışkanlık olduğu halde anket ayında harcama 
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yapılmadıysa veya beklenen miktardan daha az harcama yapıldıysa tablonun sağ tarafına gerekli 
açıklamalar yapılmalıdır. 

 
“Haftada toplam kaç defa” sorusu cevaplandırılırken ödemenin nasıl yapıldığı dikkate alınmaksızın 

(aylık toptan ödenen yemek ücretleri için) haftada dışarıda yenen yemek sayısı defa olarak yazılacaktır. 
 
Bu soruya “Hayır” cevabı verilmesi durumunda Soru 4.18’e yönlendirilecektir. 
 
 
Soru 4.18- Hanenizde günlük gazete satın alma alışkanlığı var mı? 
 
Hanede günlük gazete satın alma alışkanlığı olup olmadığı sorulacaktır. Bu soruya “Evet” cevabı 

verilmişse tüketim harcamaları bölümünde eğlence ve kültür harcamalarının kaydedildiği tablolarda 
(Tablo-6.9) bu tür harcama olup olmadığı ve sıklığı irdelenecektir.  

 
 
Soru 4.19- Hanenizde aylık/haftalık dergi veya mecmua satın alma alışkanlığı var mı? 
 
Hanede dergi, mecmua gibi haftalık veya aylık yayınlardan satın alınıp alınmadığı sorulacaktır. Bu 

soruya “Evet” cevabı verilmişse tüketim harcamaları bölümünde Tablo-6.9’da bu tür harcama olup 
olmadığı ve sıklığı irdelenecektir.  
 

Soru 4.20- Hanenizde sinema, tiyatro, spor müsabakası vb. yerlere gitme alışkanlığı 
olan fert var mı? 

 
Hanede en az bir ferdin  (ayda bir kaç kez olmak üzere) sinema, tiyatro, spor müsabakası vb. 

yerlere gitme alışkanlığı olup olmadığı sorulacaktır. Bu soruya “Evet” cevabı verilmişse ayda toplam kaç 
defa gidildiği kaydedilecek; ayrıca tüketim harcamaları bölümünde ilgili tablolarda (Tablo-6.9) bu tür 
harcama olup olmadığı ve sıklığı irdelenecektir. 

 
Bu soruya “Hayır” cevabı verilmesi durumunda Soru 4.21’e yönlendirilecektir. 

 
Soru 4.21- Ücretli TV yayın aboneliğiniz (Digitürk, D-smartv.b) var mı ? 
 
 Her ay belli bir aidat ödenerek satın alınan uydu kanalı aboneliği (Digitürk, D-smart vb.) olup 

olmadığı sorgulanmaktadır. Bu soruya “evet” cevabı verilmişse tüketim harcamaları bölümünde 
yapılan ödemelere ilişkin harcama kayıtlarının olup olmadığı irdelenecektir. 

 
Soru 4.22-Hanenizde ücret ödeyerek spor, eğlence, kültür vb. amaçlı faaliyette (halı 

sahada futbol, yüzme, fitnesvb ) bulunan fert var mı ? 
 
Hanehalkı fertlerinden spor, eğlence veya kültürel amaçlı katılım sağlanan bir faaliyet olup 

olmadığı irdelenmektedir. Eğer böyle bir faaliyet var ise bu faaliyetlere ödenen ücretlerin tüketim 
harcaması olarak kapsanması gerekmektedir. 

 
Soru 4.23- Hanenizde spor toto, sayısal loto, piyango, altılı ganyan vb. şans oyunları 

oynama alışkanlığı olan fert var mı? 
 
Hanede en az bir ferdin (en az haftada bir kez olmak üzere) bu tür şans oyunlarını oynama 

alışkanlığı olup olmadığı sorulacaktır. Bu soruya “Evet” cevabı verilmişse ayda toplam kaç defa 
oynandığı kaydedilecek ve tüketim harcamaları bölümünde ilgili tablolarda (Tablo-6.9) bu tür harcama 
olup olmadığı ve sıklığı irdelenecektir. 

 
 
Soru 4.24- Hanenizde amatör olarakavcılıkla (kara, deniz) uğraşan fert var mı ? 
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Hanehalkı fertlerinden eğlence amaçlı yapılan avcılık faaliyeti ile uğraşan olup olmadığı 
araştırılmaktadır.  Avcılıkla uğraşan fertlerin anket ayında bu faaliyet için yaptığı harcamalar mutlaka 
sorgulanmalıdır.Örneğin, hanede amatör olarak balık avlayan bir fert olduğu belirlenmiş ise Tablo 6.12 
de avlanma ve tüfek ruhsatı harcaması olup olmadığı irdelenecektir. 

 
Soru 4.25- Hanenizde kahvehane, kafe, lokal, internet kafe vb. yerlere gitme 

alışkanlığı olan fert var mı? 
 
Bu soruda hanehalkı fertlerinden herhangi birinin 3-4 günde bir kahvehane, kafe, lokal, internet 

kafe vb. yerlere gitme alışkanlığının olup olmadığı sorulmaktadır. Bu soruya “Evet” cevabı verilmişse 
tüketim harcamaları bölümünde (Tablo-6.11’de) harcama olup olmadığı ve sıklığı irdelenecektir. 

 
Soru 4.26- Hanenizde sürekli ilaç kullanması gereken fert var mı? (Kalp, romatizma, 

diyabet, tansiyon, vb.) 
 
Hanede sürekli olarak ilaç kullanması gereken müzmin hastalığı (yüksek tansiyon, şeker, sara, 

koroner kalp hastalığı, romatizma gibi) olan fert olup olmadığı sorulacaktır. Bu soruya “Evet” cevabı 
verilmişse tüketim harcamaları defterinde sağlıkla ilgili tablolarda (Tablo-6.6) harcama olup olmadığı  
irdelenecektir. 

 
 
Soru 4.27- Hastalandığınızda tedavi, ilaç, vb. masraflarınızı genellikle hangi kanalla 

karşılıyorsunuz?  
 
Bu soruda hanehalkı fertlerinin herhangi bir sağlık problemi olduğunda, tedavi ve ilaç 

masraflarının kısmen veya tamamının herhangi bir kurum/kuruluş tarafından karşılanıp karşılanmadığı 
öğrenilmek istenmektedir.  

 
Bu soruda sorgulama yapılırken hanede iktisaden faal olan fertler, herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluşuna kayıtlı iseler, gerek bu fertlerin gerekse bakmakla yükümlü oldukları diğer hanehalkı 
fertlerinin ilaç ve tedavi harcamaları ”çalıştığı kurum/ilgili sosyal güvenlik kurumu” tarafından 
karşılanmaktadır.  Bu durum dikkate alınarak hanehalkı fertleri hangi sağlık harcamalarını hangi sigorta 
kurumu kapsamında sağlıyorsa ilgili seçenek işaretlenecektir.  

 
Soru 4.28-Hanehalkında hayat sigortası , bireysel emeklilik primi ödeyen veya isteğe 

bağlı sigorta primi ödeyen fert var mı ?  
 
Bu soruda hanehalkı fertlerinin özel sigorta kurumlarına hayat sigortası yaptırıp yaptırmadığı veya 

bireysel emeklilik sistemi kapsamında prim ödemeleri olup olmadığı öğrenilmek istenmektedir. Hayat 
sigortası ve bireysel emeklilik, fertlerin belli sürelerle yaptıkları prim ödemeleri üzerinden emeklilik veya 
ölüm, kaza vb. tazminatı alma imkanı sağlayarak ödenen primlerin geri dönüşünün söz konusu olduğu 
bir kolaylıktır. 

 
Bu şekilde geri dönüşü olan hayat sigortası, bireysel emeklilik prim ödemesi tüketim dışı harcama; 

nadiren de olsa, geri dönüş imkanı sunmayan hayat sigortaları var ise tüketim harcaması olarak 
kapsanmaktadır.  

 
Hanede yaşam sigortası olan fert sayısı da bu soruda kaydedilecektir. 

 
 
Soru 4.29- Hanenizde kendi ürettiğiniz bitkisel (domates, zeytin, vb.) veya hayvansal 

(süt, hellim, bal, yumurta vb.) ürünlerden kullanır mısınız ? 
 
Bu soruda hanehalkının kendi ürettiği bitkisel veya hayvansal ürünleri kullanıp kullanmadığı 

sorulmaktadır. Örneğin; hanehalkının bahçesinde veya tarlasında ürettiği buğday, domates, biber gibi 
bitkisel ürünlerden ya da süt, yağ, yumurta, bal, vb. gibi hayvansal ürünlerden hanesinde tüketme 
alışkanlığı olup olmadığı öğrenilecektir.      
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Hanehalkı ana maddesini dışarıdan satın aldığı ürünleri işleyerek başka ürünler elde ediyorsa, bu 

soruya “hayır” cevabı verilecektir. Örneğin hane dışarıdan satın aldığı domatesten salça yapıp 
tüketiyorsa bu kendi üretiminden tüketim sayılmaz. Kendi üretiminden tüketim sayılabilmesi için 
hanenin domatesi üretmiş olması gerekmektedir. Yani hanenin satın aldığı domatesten yapmış olduğu 
salça hanenin kendi üretimi değildir, sadece domates satın alışıdır.  

 
Kendi üretiminden tüketime konu olabilmesi için, yetiştirilen ürünlerin hanehalkının gelir temin 

ettiği türden ürünler olmalıdır veya bu üretimden gelir elde etmese bile geçimine etki edecek miktarda 
üretim yapıyor olmalıdır. Eğer hanehalkı boş vakitlerini değerlendirmek için çiçek yetiştiriyorsa, saksıda 
biber yetiştiriyorsa veya evinin önünde pek de önemsenmeyecek miktarda ürün alacak şekilde yani 
hanehalkının ihtiyacını tam olarak  karşılamayacak oranda soğan, domates vb. yetişiyor ise bu soruda 
“Hayır” cevabının işaretlenmesi gerekmektedir.    

 
Bu soruya “Evet” cevabı verilmişse tüketim harcamaları bölümünde Tablo-6.13. (Hanehalkının 

Kendi Üretiminden Tükettimine Ayırdığı Ürünler) her görüşmede mutlaka irdelenecektir.  
 
Soru 4.30- Hanenizde kredi kartı kullanan fert var mı? 
 
Hanehalkında alışverişlerinde kredi kartı kullanan fert olup olmadığı öğrenilmek istenmektedir.  

 
Hanehalkında kredi kartı kullanan fert varsa (ek kart kullananlar da dahil), kredi kartına yapılan 

aylık ortalama ödemeler de bu soruya yazılacaktır. Hanede kredi kartı kullanan birden fazla fert varsa 
tüm fertlerin kredi kartlarına yaptığı toplam ödeme gözönüne alınarak cevaplandırılacaktır.  
 

Bu soruya “Hayır” cevabı verilmesi durumunda Soru 4.31’e yönlendirilecektir. 
 

 
Soru 4.31- Hanenizin pazara gitme alışkanlığı var mı ? 
 
Pazara gitme alışkanlığı olan hanelerin haftanın hangi gününde pazara gittikleri tespit edilip 

kaydedilecektir. Anketörler aldıkları bu bilgi doğrultusunda görüşme günlerini pazara gidilen günün bir 
sonraki gününe getirerek hanehalkının yapmış oldukları harcamaları hatırlamalarında ve kayıtlarında 
kolaylık sağlanmış olacaktır. 

 
 
 
 
Soru 4.32- Hanenize başka kişi (komşu, akraba vb.), kurum, kuruluşlardan (sosyal 

yardım dernekleri vb.) veya yurtdışından geçiminize etki edecek düzeyde yardım yapılıyor 
mu ? 
 

(En fazla 4 şık işaretlenebilir)  
 
Hanehalkı fertlerine yurt içinde veya yurtdışındaki kişi ve kurumlardan yiyecek, giyecek, ev eşyası, 

ilaç, para, vb. gibi nakdi veya ayni bir yardım yapılıp yapılmadığı sorulmaktadır. Eğer haneye yardım 
yapılıyor ise bu yardımların türleri ileilgili seçeneklerişaretlenecektir. Belirtilenler dışında bir yardım çeşidi 
alınmış ise “Diğer” seçeneği işaretlenerek gerekli açıklama yapılacaktır. Yardım yurdışından yapılıyor ise 
; ayni yardım için “7”, nakdi yardım için “8” seçeneği  işaretlenecektir.Yardım alınmıyor ise “YARDIM 
YAPILMIYOR”seçeneği işaretlenecektir. Hanehalkına yardım veya hediye olarak gelen her türlü mal ve 
hizmet, büyüklüğüne bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilecektir. 

 
Bu soruda, yardım aldığı belirlenen hanehalklarının Bölüm 6- Tablo 6.17‘de kayıt olması beklenir. 

Şayet herhangi bir kayıt olmamışsa; hanehalkının anket ayında bu tür yardımları alıp almadığının 
irdelenmesi gerekmektedir.Hanehalkına yapılan yardımların aynı zamanda hanenin gelirinin bir unsuru 
olduğu için Soru 8.55’de bunun bir karşılığı olması gerekir. 
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Başka kişi ya da kurumların kullanılmış giyim eşyası vb. ürünlerden anket yapılan hanehalkına 
verdikleri yardımlar değerlendirilmeyecektir. 

 
Soru 4.33- Haneniz kendi üretiminden, satın alarak veya  parasal olarak başka kişi 

(komşu, akraba vb.), kurum veya kuruluşlara (sosyal yardım dernekleri vb.) yardım yapıyor 
mu ? 
 

(En fazla 4 şık işaretlenebilir)  
 
Hanehalkı fertlerinin hane dışındaki diğer kişi veya kurumlara yiyecek, giyecek, ev eşyası, 

yakacak, ilaç, para, vb. gibi nakdi veya ayni yardım yapıp yapmadığı sorulmaktadır. Ülkemizin adet ve 
görenekleri gereği genelde kişiler veya haneler arası yardımlaşmalar söz konusudur. Ancak, burada 
sorgulanmak istenen, hanehalkının belirli aralıklarla veya diğer bir ifade ile düzenli olarak bu tür 
yardımları yapıp yapmadığıdır.  

 
Yapılan yardımlar, nakit olarak, dışarıdan bir takım mal ve hizmetler satın alınarak yapılabileceği 

gibi hanehalkının kendi ürettiği ürünlerden başkalarına vermek suretiyle de yapılabilir. Örneğin, 
hanehalkının ürettiği domateslerin bir kısmını ihtiyacı olan komşu, akraba vb. ne vermesi yardım olarak 
nitelendirilebileceği gibi, hanehalkının ihtiyacı olan bir kişiye bir kazak satın alarak vermesi de yardım 
olarak nitelendirilecektir.  

 
Eğer hanehalkı bu tür yardımlar yapıyor ise bu yardımların türleri ile ilgili seçenek işaretlenecektir. 

Hanehalkı belirtilenler dışında bir yardım yapıyor ise diğer seçeneği işaretlenerek gerekli açıklama 
yapılacaktır. Hane yardım yapmıyor ise “YARDIM YAPMIYOR” seçeneği işaretlenecektir. Hanehalkının 
yardım amaçlı olarak başka kişi ya da kurumlara verdiği her türlü mal ve hizmet, büyüklüğüne 
bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilecektir. 

 
Bu soruda, yardım yaptığı belirlenen hanehalklarının; ayni yardımlar için Bölüm 6- Tablo 6.16‘da, 

nakdi yardımlar için ise tüketim dışı harcaması olarak Bölüm 7- Tablo 7.1 veya 7.2‘de kayıt olması 
beklenir. Şayet herhangi bir kayıt olmamışsa; hanehalkının anket ayında bu tür yardımları yapıp 
yapmadığının irdelenmesi gerekmektedir. 

 
 Evdeki kullanılmış giyim eşyası vb. ürünlerin ihtiyaç sahiplerine yardım olarak verilmesi bu 

kapsamda değerlendirilmeyecektir. Ancak, kullanılmış ürüne para verilerek dışarıdan satın alınması ve 
bunun yardım amacıyla verilmesi kapsam dahilindedir.    

 
 
 
Soru 4.34- Ev ve hanehalkı ile ilgili bakım ve hizmet işlerinde ücretli veya yevmiyeli 

kişi çalıştırıyor musunuz? 
 
Bu soruda hanehalkının bazı hizmetlerinin yürütülmesinde hizmetçi, bahçıvan, aşçı, vb.ücretli 

kişiler çalıştırıp çalıştırmadığı sorulacaktır. Eğer çalıştırıyor ise (Evet) “1“ seçeneği, çalıştırmıyor ise 
(Hayır) “2” seçeneği işaretlenecektir. 

 
Bu soruya “Hayır” cevabı verilmesi durumunda Soru 4.36’ya yönlendirilecektir. 
 
 
Soru 4.35- Aşağıdaki ücretlilerden hangilerini çalıştırıyorsunuz?  
 
(En fazla 4 şık işaretlenebilir) 
 
Soru 4.34’de “Evet” seçeneği işaretlenmişse bu soru sorulmalıdır. Hanehalkı bazı hizmetlerinin 

yürütülmesinde hizmetçi, bahçıvan, aşçı, şoför, çocuk bakıcısı, gündelikçi, vb. gibi ücretli kişiler 
çalıştırıyorsa ilgiliseçenekler işaretlenecektir. Hanehalkının bu tür kişileri çalıştırdığı tespit edildiğinde, 
anket ayı içinde ilgili tüketim tablosunda bu tür ödemeler beklenmelidir. Bu tür herhangi bir kayıt  
bulunmaması durumunda anket ayında ödeme yapıp yapmadığının hatırlatılması gerekmektedir. 
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Soru 4.36-Aşağıdaki hizmetlere hangi sıklıkla harcama yaparsınız? 
 
Bu soruyla, hanehalkının bazı seyrek rastlanan hizmetler konusundaki harcama yapısının anket ayı 

başında belirlenerek anket ayı boyunca sorgulama yapılmasına imkan yaratılması amaçlanmaktadır. 
Anketör hanehalkının bu hizmetlere harcama yapma sıklığına göre uygun seçeneği işaretleyecektir.  

 
 

Soru 4.37- Hanenizde evcil hayvan (kedi, köpek, kuş, balık vb.) besliyormusunuz? 
 
Bu soruda hanehalkının kedi, köpek, kuş, balık, kaplumbağa, hamster, tavşan vb. evcil hayvan 

besleyip beslemediği ve eğer besliyorsa bu hayvanların beslenme, barınma, kontrol, tedavi vb. 
ihtiyaçları için ayda ortalama olarak yaptıkları harcamalara ilişkin bilgi öğrenilmek istenmektedir. Böylece 
hanehalklarına anket ayı boyunca bu tür harcamalar hatırlatmada bulunulabilecektir 

 
 
Soru 4.38- Yaşamınızı aşağıdaki düzeylerde devam ettirebilmek için aylık geliriniz kaç 

TL olmalıdır ? 
 
Bu soruda hanehalkının kendi kendine bir değerlendirme yaparak üç farklı düzeyde bir yaşam 

sürdürebilmek için gereksinim duyduğu aylık gelirin değerini TL cinsinden belirlemesi istenmektedir. 
Buna göre; 

 
a. Hanenin öncelikle beslenme, barınma, ulaşım vb. temel ihtiyaçlarını sağlayacak derecede 

asgari düzeyde bir yaşam sürdürmek durumunda kaldığında ihtiyaç duyacağı aylık geliri bu 
soruya kaydedilecektir. 

b. Hanehalkının normal düzeyde bir yaşam sürdürebilmek için ihtiyacı olan aylık gelir bu soruya 
kaydedilecektir. 

c. Hanehalkının oldukça iyi düzeyde; ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan herhangi bir kısıta 
gitmeden tüm ihtiyaçlarını (beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçların yanında eğlence, tatil 
vb. ihtiyaçlarını) karşılamaya yetecek aylık gelir değerinin kaç TL olması gerektiği 
kaydedilecektir.   
 

 
Soru 4.39- Hanenizde internet kanalı ile alış veriş yapma alışkanlığı var mı? 
 
İnternet kanalıyla alış veriş, bilgisayar aracılığıyla alışveriş sitelerine bağlanarak satın alınacak 

ürünlerin bu sitelerdeki sanal sepetlere eklendikten sonra satın alınan ürünlerin adrese teslim edildiği, 
ödemenin kredi kartıyla yapıldığı alış veriş yöntemidir. Hanehalkının internet üzerinden alış veriş yapma 
alışkanlığı varsa bu soruda “Evet” cevabı işaretlenecektir. 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
Bu bölümde hanehalkının dayanıklı tüketim mal ve hizmetleri için yaptığı harcamalar ile 

hanehalkının anket ayı öncesinde stokladığı ürünlerden yaptığı tüketimler kapsanmaktadır. 
 
 

TABLO 5A- SON ONBİR AY İÇİNDE DAYANIKLI TÜKETİM MAL VE HİZMETLERİNE YAPILAN 
HARCAMALAR 

 

 

BÖLÜM 5. DAYANIKLI TÜKETİM MAL VE HİZMETLERİ 
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(Anket ayı öncesinde yapılacak görüşmede sorulacaktır) 
 
 
Daha önce de belirtildiği gibi anket kapsamı, anket ayında yapılan tüketim harcamaları ile 

sınırlandırılmaktadır. Ancak, aşağıda tanımı verilen ve dayanıklı ve yarı dayanıklı tüketim malı olarak 
isimlendirilen türden mal ve hizmetler, dayanıklı olmayan diğer mal ve hizmetlere göre daha seyrek 
yapılan harcamalardır. Yine bilindiği gibi, anketin amaçlarından biri hanelerin kaydettikleri harcama 
maddelerine göre madde ağırlıklarının tespit edilmesidir. Bu amaca yönelik olarak aylık derlenen 
harcama maddeleri yıllık bazda bir araya getirildiğinde dayanıklı tüketim maddelerinin seyrek 
harcamalar olması nedeniyle, ağırlıklarının da düşük çıkması riski bulunmaktadır. Bu nedenle Tablo 5A 
ve Tablo 5B‘de kayıtlı bu grup mal ve hizmetlerin tüketim harcamaları bu bölümde geriye dönük olarak 
son onbir aylık periyot(anket ayı hariç) için sorgulanmaktadır. 

 
Tüketim malları kullanma süresine göre ikiye ayrılmaktadır: 
 
 Dayanıklı olmayan (bir defada kullanılan) tüketim malları: Kullanımı ile birlikte yok 

olan; faydası bir defada tükenen mal ve hizmetlerdir. Yiyecek, içecek, temizlik ürünleri, vb. bu 
tür mallardır. Bu mallar kiraya verilmezler, birden çok kişinin ihtiyacını aynı anda 
karşılayamaz, ancak kullanan kişinin ihtiyacını karşılayabilme yeteneği vardır.  

 
 Dayanıklı ve yarı dayanıklı (çok defada kullanılan) tüketim malları: İhtiyaçların 

karşılanmasında çok kez kullanılabilen ve faydası bir defada ortadan kalkmayan mallardır. 
Ancak, her kullanıldığında bir miktar eskirler, aşınırlar. Aşınan, eskiyen kısmın faydası ihtiyacı 
karşılamada kullanıldığından, zamanla ihtiyacı karşılama yeteneklerini tamamen kaybederler. 
Makina, elbise, vb. mallar bu grupta toplanırlar. Bu mallar kiraya verilebilecekleri gibi birden 
çok kişinin ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedirler.  

 
Gerek tüketici fiyat indekslerinde madde ağırlıklarının hesabında, gerekse seyrek yapılan 

harcamaların yıllık değerlerinden aylık ortalamalar hesaplanırken dayanıklı tüketim harcamaları 
tablosundaki bilgiler dikkate alınmaktadır.  Dolayısıyla, bu tablonun anket ayı başında listelenen tüm 
maddelerin hanehalkına tek tek okunarak çok dikkatli sorgulanması, hatta soru formunun diğer 
bölümleri ile irdelenerek doldurulması gerekmektedir. 

 
Bu tablo kapsamında; motorlu taşıtlar (otomobil, motosiklet), elektrikli ve elektriksiz büyük ev 

aletleri, mutfak mobilyaları, yatak odası, yemek odası ve oturma odası mobilyaları, halı ve yer 
döşemeleri, televizyon, radyo, CD çalar, kamera, fotoğraf makinası, bilgisayar, yazıcı vb. eşyalar, konut 
bakım teçhizatları ve hizmetleri, katı yakıtlar, eğitim hizmetleri ve sağlıkla ilgili hanehalkı tarafından 
yapılan bazı harcamalar (ameliyat, doğum, yatarak fizik tedavi, diş protez hizmetleri vb.) türden 
dayanıklı, harcaması seyrek yapılan mal ve hizmetler alınmaktadır. 

 
 Dayanıklı olmayan ve giyim eşyası, döşemelik kumaş, yorgan, nevresim takımı gibi yarı dayanıklı  

bazı mallar bu tabloda kapsam dışı tutulacaktır.   
 

 
Bu tabloda, anket ayı hariç, anket ayından önceki onbir ay içinde hanenin dayanıklı tüketim mal 

ve hizmetlerine ilişkin harcamaları sorgulanmaktadır.  
 
Örneğin, 2015 yılı Ocak ayında örneğe çıkan bir hane için tablonun referans dönemi 1 Şubat 

2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki süredir. Benzer şekilde 2015yılı Temmuz ayında örneğe çıkan 
bir hane için tablonun referans dönemi 1 Ağustos 2014 - 30 Haziran 2015 tarihleri arasındaki dönemdir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dayanıklı mal ve hizmet harcamaları kapsamında; hanehalkının son on bir ay 

içinde dayanıklı mal ve hizmet satın alışları ile hanenin kendi üretimi olan ve haneye 
ayni yardım/hediye şeklinde gelenile hanenin hediye/yardım etmek amacıyla satın 
aldıklarımallar alınacaktır.  
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Bu tablonun sorgulanmasında dikkat edilecek en önemli konu, anket ayı içinde yapılan dayanıklı 

tüketim malı satın alışları ile hanenin anket ayında kendisinin ürettiği ya da haneye ayni olarak anket 
ayında gelen dayanıklı tüketim mallarının bu tabloda değil, Bölüm 6’daki ilgili tablolarda kapsanması 
gerektiğidir.  

 
Listede yer alan ürünlerden farklı dönemlerde birden fazla harcama yapılması durumunda her biri 

ayrı kaydedilecektir. Tablonun sonunda bulunan boş satırlar bu amaç için kullanılacaktır. 
 
 Son bir yıl içerisinde yeni evlenmiş çiftler için dayanıklı tüketim mal ve hizmetleri sorgulanırken; 

çiftlerin evlenmeden önce almış oldukları dayanıklı tüketim mal ve hizmetleri dahil edilmeyerek (çünkü 
çeyiz olarak alınan eşyalar kişilerin daha önce bağlı bulundukları hanelerde harcamaya dahil edildiği 
için), evlendikten sonra almış oldukları dayanıklı tüketim mal ve hizmetlerinin bu tabloya kayıt 
edilmesine dikkat edilmelidir. Bununla birlikte satın alışı yapan hane ile anket yapılması durumunda da 
çeyiz amaçlı olarak alınan eşyaların sorgulanması unutulmamalıdır. Özellikle son bir yıl içinde düğün 
yapan hanelerde bu tür harcamaların muhakkak olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 
Özellikle sağlık karnesi veya sigortası kapsamındaki sağlık harcamalarında,alınan hizmet için 

hane hiçbir ödeme yapmamış ise bu hizmetin kayıtlanmaması gerekir. Sağlık harcamalarında esas 
alınacak prensip “ödeme” dir. 

 
 
 
Tablo sütunlarının açıklaması: 
 
Hanehalkının son on bir ay içinde yaptığı dayanıklı mal ve hizmet harcamaları ile seyrek yapılan 

diğer harcamalar, tabloda listelenmiş durumdadır. Hanehalkıyla yapılan ilk görüşmede listelenen ürünler 
tek tek okunmak suretiyle sorgulanacaktır. 

 
Soru formunun bu bölümünden itibaren harcama kayıtlarına başlanmaktadır. Dayanıklı tüketim 

harcama tablosu da dahil olmak üzere harcama tablolarına, madde bazında kayıtlar yapılırken öncelikle 
bilinmesi gereken; diğer anket çalışmalarında olduğu gibi alandan derlenen bazı verilerin, raporlama 
aşamasında doğrudan kullanılamayacağıdır. Yani, özellikleri ayrıntılı olarak sorgulanan harcama 
maddelerinin değerlendirilebilmesi, raporlanabilmesi için bir kodlama sistemine ihtiyaç vardır.    

 
Daha sonra ayrıntılı olarak değinilecek olan; harcama maddeleri, bu maddelerin ölçü birimleri ve 

alış veriş yapılan yerleri kodlamaya yönelik olarak, uluslararası kıyaslamaya imkan sağlayan 
COICOP/HBS (Classification of IndividualConsumptionbyPurpose – Amaca yönelik Kişisel Tüketim 
Sınıflaması) sınıflaması kullanılmaktadır.  

 
 
 
 
COICOP sınıflaması:  
 
Coicop/HBS sınıflaması, hanehalkları tarafından yapılan nihai mal ve tüketimleri, amaca (gıda, 

giyim, konut, ulaşım vb.) ve madde çeşidine (dayanıklı, yarı dayanıklı, dayanıksız, hizmet ) göre 
gruplandırarak oluşturulmuştur. Sınıflama, 12 ana harcama grubundan oluşmuştur: 

 
01. GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 

02. ALKOLLÜ İÇECEKLER, SİGARA VE TÜTÜN 

03. GİYİM VE AYAKKABI 

04. KONUT, SU, ELEKTRİK, GAZ VE DİĞER YAKITLAR 

05. MOBİLYA, EV ALETLERİ VE EV BAKIM HİZMETLERİ 
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06. SAĞLIK    

07. ULAŞTIRMA 

08. HABERLEŞME 

09. EĞLENCE VE KÜLTÜR 

10. EĞİTİMHİZMETLERİ 

11. LOKANTALAR, YEMEK HİZMETLERİ VE OTELLER 

12. ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER 

 
Mal ve hizmetlerin madde ve madde çeşidi kodları 10 rakamdan oluşmaktadır. Örneğin,   
 
 
 
 
 
 

2' Lİ (ANA GRUP), 3' LÜ (ALT GRUP), 4' LÜ (SINIF)  

5’Lİ (TEMEL BAŞLIK) , 7’Lİ  (MADDE) VE 10’LU ( MADDE ÇEŞİDİ) KOD BAZINDA SINIFLAMA 

 
01.   GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER  (ANA GRUP) 

01.1   GIDA     (ALT GRUP) 

01.1.1   Ekmek ve tahıllar   (SINIF) 

01.1.1.5   Un ve diğer tahıllar  (DO)              (TEMEL BAŞLIK) 

01.1.1.5.01  UnBuğday unu    (MADDE) 

01.1.1.5.01.020  Un Buğday unu Kepekli Un   (MADDE ÇEŞİDİ) 

 
Kod kitabı bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Harcama tablolarına yapılacak madde 

kayıtlarının, en az bu kod kitabındaki ayrıntıda olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Her bir harcama 
maddesi için en az aşağıda açıklamalarına yer verilen ayrıntıda bilgi alınmaktadır. Bu bilgilerden, 
harcama adı (Sütun 02), cinsi ve ayrıntılı tanımı (Sütun 06),  ve ölçü birimi (Sütun 08) kod kitabına 
uygun bir şekilde tanımlanmalı ki, daha sonra rahat bir şekilde kod verilebilsin. Aksi takdirde, ya ilgisiz 
bir madde kodu verilerek geçiştirilecektir ya da “diğer” kodu verilerek ne olduğu belli olmayan bir grupta 
yoğunlaşmaya yol açılacaktır. Bu da anket sonuçlarını etkilemekte, tutarsızlıklara neden olabilmektedir. 
İlçeler arası, dönemler itibariyle harcama gruplarının seyrini etkileyebilmektedir.  

 
Harcamanın grubu(Sütun 01):Coicop sınıflamasına göre dayanıklı tüketim harcamaları ana 

gruplar itibariyle gruplandırılmıştır. 
 
Harcamanın adı (Sütun 02): Bu sütunda, hanehalkının anket ayından önceki on bir ay içinde 

elde ettiği dayanıklı mal veya hizmet harcamalarının adı matbu olarak yazılmıştır. Bu tabloda yeralan 
dayanıklı tüketim maddeleri ve hizmetleri ile seyrek olarak görülebilecek harcama türleri bulunmaktadır. 
Bu maddelerin son on bir ay içerisinde elde edilip edilmediği her haneye mutlaka tek tek sorulacaktır. 
Hanehalkının bunların dışında söz konusu harcamaları var ise bu harcamalar da tablonun devamında 
ayrılan boş satırlarakaydedilecektir.  

 
Kod(Sütun 03):Hanehalkının dayanıklı mal ve hizmet harcamalarının COICOP/HBS sistemindeki 

madde alt grubuna ilişkin kod verilmiş durumdadır. Maddeye ilişkin 10 basamaklı kod, veri giriş 
programına ayrıca kaydedilecektir. 

 
Son on bir ay içinde şimdi sayacağım mal ve hizmetlerden satın aldığınız veya 

işyerinden getirdiğiniz oldu mu? (Sütun 04):Sütun 02’de yer alan ve anketörtarafından tek tek 
okunan dayanıklı mal ve hizmetler için hanehalkı anket ayından önceki son on bir aylık dönemde 
harcama yapmış ise ‘1’ kodu, yapmamış ise ‘2’ kodu verilecektir. 
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Markası (Sütun 05): Sütun 02’ye hanehalkının almış olduğu dayanıklı tüketim malının markası 

yazılacaktır. Örneğin, hanehalkının iki ay önce almış olduğu buzdolabının markası Arçelik, Bosch vb. 
şekilde kaydedilecektir. 

 
 Bu sütuna markadan başka bir açıklama yazılmayacaktır. Daha önceki uygulamalarda, 

maddenin cinsi ve ayrıntılı tanımları yazılmakta idi, o da marka bilgisinin tek başına değerlendirilmesini 
zorlaştırmaktadır.  

 
Cinsi ve ayrıntılı tanımı (Sütun 06): Bu sütuna anket ayından önceki onbir ay içinde haneye 

gelen dayanıklı mal veya hizmetlerin cinsi ve ayrıntılı tanımı belirtilecektir. Haneler hangi ayrıntıda 
bilgiye ihtiyaç duyulduğunu kestiremeyebilirler, o yüzden onların verdikleri bilgiler yetersiz ise mutlaka 
gerekli ayrıntıları sorgulayarak soru formuna kaydetmek gerekmektedir.  Örneğin; Ocak ayında satın 
alınan bir buzdolabı için, no-frost, derin donduruculu, tek kapılı, iki kapılı vb. özellikleri ayrıntılı bir 
şekilde sorgulanarak bu sütuna kaydedilmelidir.  

 
Mal ve hizmetin niteliği (Sütun 07): Bu sütuna maddenin ne şekilde elde 

edildiğibelirtilecektir. Mal ve hizmetin niteliği olarak tanımlanan aşağıdaki unsurlara Bölüm 4’ün başında 
tanım ve kavramlar kısmında kısaca değinilmişti. Burada yine bir özet vermek gerekirse; 

 
1. Satın alış: Hanehalkının anket ayından önceki son onbir ay içinde (anket ayı hariç) bizzat 

belli bir ücret ödeyerek sahip olduğu dayanıklı tüketim mal ve hizmetleri için bu kod 
verilecektir. 

2. Ayni gelir: Ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan hanehalkı fertlerine anket ayından önceki 
onbir ay içinde, işverenleri tarafından verilen dayanıklı mal ve hizmetleri bu sütuna “2” kodu 
verilerek kaydedilecektir. Örneğin, 2015Mayıs ayında örneğe çıkan hanehalkında ücretli olarak 
çalışan ferdin işvereni 2014yılı Aralık ayında bir elektrik süpürgesi vermişse bu tabloya 
kaydedilecektir. 

3. İş stoğu: Müteşebbis (kendi hesabına veya işveren) olarak çalışan hanehalkı fertlerinin 
kendilerine ait işyerinde ürettikleri ya da sattıkları dayanıklı tüketim mallarını hanelerinde 
kullanmaları durumunda “3” kodu verilecektir. Örneğin, beyaz eşya yetkili satıcısı olan bir 
hanehalkı ferdinin anket ayından beş ay önce dükkanından getirdiği 37 ekran televizyon için 
bu kod kullanılacaktır. Ancak müteşebbislerin hanesinde getirdikleri dayanıklı tüketim 
kapsamındaki hizmetler hiçbir şekilde değerlendirilmeyecektir. Örneğin, badana boyacılık 
yapan hanehalkı ferdi anket ayından yedi ay önce evini boyamışsa, boyama hizmeti anket 
kapsamında değerlendirilmeyecek ve bu tabloya kaydedilmeyecektir. 

4. Giden yardım: Hanehalkının başka kişi ya da kurumlara yardımda bulunmak amacıyla anket 
ayından önceki onbir ay içinde satın aldığı dayanıklı tüketim mal ve hizmetleri için bu kod 
verilecektir.Örneğin 2015 Mayıs ayında örneğe çıkan hanehalkının, başka bir hanede yaşayan 
oğlu için 2014 Eylül ayından itibaren 8 ay boyunca aylık 700 TL özel üniversite ücreti 
ödemekte olduğunu varsayalım. Bu durumda anket ayına kadar toplam 5600 TL ödediğinden 
bu tabloya kaydedilecek değer 5600 TL olacak “Mal ve hizmetin niteliği”( Sütun 06)’ya  ‘4’ 
kodu verilecektir. (Eğitim harcamalarında ödeme prensibi dikkate alındığından; anket ayında 
ödenen 700 Tl’lik özel üniversite ücreti Tablo 6.2’ye kaydedileceğine dikkat edilmelidir.) 

5. Giden hediye: Hanehalkının başka kişi ya da kurumlara anket ayından önceki onbir ay içinde 
hediye olarak verdiği dayanıklı tüketim malları için bu sütuna “5” kodu verilecektir. 

6. Kendi üretiminden tüketim (KÜT): Hanehalkının anket ayından önceki on bir ay içinde 
(anket ayı hariç) bizzat kendisinin ürettiği veya doğadan ücretsiz olarak topladığı (odun) 
dayanıklı tüketim malları için ‘6’ kodu verilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 
hanehalkının kendisi tarafından üretilen malların hammaddelerinin de kendisi tarafından 
üretilmesidir. Örneğin, hanenin tahtasının dışardan satın alarak kendisinin ürettiği masa bu 
tabloya kaydedilmeyecektir. Ancak, kendi ürettiği ağaçtan elde ettiği tahtayı kullanarak yapış 
olduğu masa burada yer alacaktır. 

7. Gelen yardım: Hanehalkına başka kişi veya kurumlar tarafından (çalışılan işyerleri hariç) 
anket ayından önceki on bir ay içinde yardım olarak verilen dayanıklı tüketim malları için bu 
sütuna ‘7’ kodu verilecektir. 
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8. Gelen hediye::Hanehalkına başka kişi veya kurumlar tarafından (çalışılan işyerleri hariç) 
anket ayından önceki on bir ay içinde hediye olarak verilen dayanıklı tüketim malları için bu 
sütuna ‘7’ kodu verilecektir 

 
Ölçü birimi (Sütun 08): Satın alınan mal veya hizmetin ölçü birimi (kg, m2, adet, takım, vb.) bu 

sütuna kodlanacaktır. Harcamaya uygun ölçü birimi için mutlaka KOD KİTABI kullanılacaktır.  
 
Miktarı (Sütun 09): Satın alınan mal veya hizmetin miktarı bu sütuna kaydedilecektir. Miktar 

bilgisinin ölçü birimi ile uyumlu olması gerekir. Örneğin, haneye gelen 6 m2lik bir adet halının ölçü birimi 
adet değil m2’dir. Buna göre, halının miktarı “1” olarak değil, ölçü birimine uygun olarak “6” olarak 
kaydedilecektir. Yani, halının kaydı 6 m2 olarak yapılmalıdır. 

 
Toplam değer (Sütun 10): Haneye gelen mal veya hizmetin toplam değeri bu sütuna 

kaydedilecektir. Mal veya hizmetler ister taksitli ister peşin olarak alınsın, burada alınmaya çalışılan bilgi, 
mal veya hizmetin mal oluş fiyatıdır. 

 
 
Harcamanın yapıldığı ülke (Sütun 11): Eğer harcama KKTC sınırlarıdahilinde yapılmış ise “1”, 

Türkiye’den yapılmış ise “2”, Güney Kıbrıs’tan yapılmış ise “3” , bunların dışındaki bir ülkeden yapılmış 
ise “4” kodu verilecektir. 

 
Kullanılmış ürün satın alınmış ise “X” işareti koyunuz(Sütun 12): Harcama maddesi ikinci 

el bir ürün olabilir. Yurt dışında oldukça yaygın olan ikinci el madde satın alışı, ülkemizde çok yaygın 
olmasa da özellikle, beyaz eşya, otomobil gibi ürünlerde söz konusu olabilmektedir. Ülkemizde de 
giderek yaygınlaşacağı düşünülen bu tür alışverişler, özellikle ürünlerin piyasa birim fiyatlarını 
etkilemektedir. Fiyatlar arasındaki bu ayrımı yapabilmek için ürünlerin kullanılmış olup olmadıkları 
bilgisini bu sütuna işlemek gerekmektedir. Bu sorunun veri girişi yapılırken; şayet ürün için kullanılmış 
işareti konulmuş ise “1” değeri girilecektir. 

 
Alışverişin yapıldığı ay ve yıl (Sütun 13): Alışverişin yapıldığı tarih, ay ve yıl olarak bu sütuna 

kaydedilecektir. Bu soruda, “alışverişin yapıldığı” ifadesi kullanılmış olmasına rağmen; haneye satın alış 
şeklinde gelen mal ve hizmetler için alışverişin yapıldığı tarih ay ve yıl olarak yazılacak olup, hediye, ayni 
gelir, kendi üretimi, iş stoğu vb. şekilde gelen maddeler için de haneye geldikleri tarih ay ve yıl olarak 
kaydedilecektir. Ay ve yıl bilgileri iki basamaklı olarak kaydedilecektir.  

 
Taksitli ürün satın alınmış olunması durumunda; taksit ödemeleri daha önce başlamış, ancak ürün 

daha sonraki aylarda teslim edilmiş ise alışverişin yapıldığı ay olarak bu ürünün haneye teslim edildiği 
ay yazılacaktır.Eşit değerde taksitle ödenen dershane, özel okul, özel üniversite ücretlerinde ise son on 
bir ay içinde yapılan ödeme için anket ayından önceki ay bilgisi belirtilecektir. 

 
Bu tabloda tarih bilgisinin bulunması, kaydedilen bilginin bu tabloda kapsanıp kapsanmayacağı 

konusunda kontrol sağlamaktadır. Anket ayının bu tablo kapsamı dışında olduğu daha önce belirtilmişti. 
Şayet, buraya yazılan ay ve yıl bilgisi, anket ayını ifade edenbir bilgi ise kaydedilen harcama maddesi 
buraya değil, Bölüm 6’da ilgili harcama tablosuna kaydedilecektir. Bu tabloya sadece anket ayından 
önceki son onbir ay içinde haneye gelen dayanıklı tüketim mal ve hizmetleri kaydedilecektir. Tablonun 
referans döneminden yani son on bir aydan da önce yapılmış bir harcamanın da yine burada olmaması 
gerekmektedir. Bu durumda da bu harcamanın tablodan çıkartılması  gerekecektir. 
 

 
 Aşağıda, anket ayına göre bu tablo için kullanılacak referans periyodları listelenmiştir:  
 
 

ANKET AYI ANKET 

YILI 

REFERANS PERİYODU 

Ekim 2014 01.11.2013 - 30.09.2014 

Kasım 2014 01.12.2013 - 31.10.2014 
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Aralık 2014 01.01.2014 - 30.11.2014 

Ocak 2015 01.02.2014 - 31.12.2014 

Şubat 2015 01.03.2014 - 31.01.2015 

Mart 2015 01.04.2014 - 28.02.2015 

Nisan 2015 01.05.2014 - 31.03.2015 

Mayıs 2015 01.06.2014 - 30.04.2015 

Haziran 2015 01.07.2014 - 31.05.2015 

Temmuz 2015 01.08.2014 - 30.06.2015 

Ağustos 2015 01.09.2014 - 31.07.2015 

Eylül 2015 01.10.2014 - 30.08.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hanehalkı fertlerinin son 11 ay içinde konaklama (otel, motel, pansiyon ücreti, tatil köyü, yazlık 

kiralama vb.) ile paket turlar, hac veya umre ziyaretleri var ise bu konaklama ve ziyaretler için ne kadar 
harcama yaptıkları sorgulanmaktadır.  Bu konaklamalara iş amaçlı yapılan seyahatlerdahil 
edilmeyecektir. Hanehalkı fertlerinin kişisel olarak yaptığı seyahatler ve ailecek yapılan seyahatlerin 
tümü kapsanacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anket ayından daha önceki dönemlerde hanelerin çeşitli ürünleri satın alarak ya da kendi üreterek 

(veya doğadan ücretsiz olarak toplayarak) veya haneye başka kişi ve kurumlardan transfer ya da ayni 
gelir şeklinde gelen ürünleri uzun veya kısa dönemde tüketmek amacıyla saklaması stok olarak 
tanımlanmaktadır. 

 
Stok tanımı konusunda belli bir standart olmamasına karşın, anketör hane ile yaptığı ilk 

görüşmede tespit ettiği özelliklere göre hanehalkının beyan ettiği maddelerin stok olup olmadığına karar 
verecektir. Ürünlerin stok olarak değerlendirilmesinde; hane büyüklüğü, stokta bulunan madde miktarı 
ve bu miktarın hane tarafından kullanılması konusunda verilen süre gibi değişkenler dikkate alınacaktır. 
Örnek hane stokta bulundurduğu maddeyi en az bir kaç ay kadar kullanabileceğini beyan ediyor ise 
maddenin miktarı ne olursa olsun mutlaka “stok” olarak gösterilmelidir. Örneğin; 2 kg.’lık hellim 2 kişilik 
bir hane tarafından 3 ayda tüketileceği beyan ediliyor ise, bu hellim “stok” olarak gösterilecektir. Başka 
bir 2 kişilik hane için 2 kg.’lık hellim stok olmayabilir eğer hane bu miktardaki hellimi on beş gün içinde 
tüketebileceğini beyan ederse. O halde hanenin beyan ettiği stok kayıtları, verilen miktar ile tüketilme 
süresi dikkate alınarak yapılacaktır. 

 
Örnek hanenin stoğunda bulunan maddelerin satın alındığı dönem için bir sınırlama söz konusu 

değildir. Anket ayı başında hanenin stoğunda mevcut olan tüm maddeler (verilen tanımlar ve kriterlere 
uygun olarak) stok olarak kaydedilecektir. Stoktaki maddeler anket ayından bir ay önce de satın alınmış 
olabilir, beş ay öncede satın alınmış olabilir. 

 

TABLO 5C . HANEHALKININ ANKET AYI ÖNCESİ  SATIN ALDIĞI ve ÜRETTİĞİ 
ÜRÜNLERDEN KENDİ TÜKETİMİ İÇİN STOKLADIĞI ÜRÜNLER 
 

TABLO 5B . SEYAHAT (İŞ AMAÇLILAR HARİÇ) HARCAMALARI 
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Bu tabloya kaydedilen maddelerin, anket ayı içerisinde stoktan tüketilen miktarı ise anket 
sonunda sorularak işlenecektir. Örneğin Nisan ayında örneğe çıkan bir hanenin, Ocak ayında satın aldığı 
ve halen kullandığı 50 kg pirinci olduğunu varsayalım. Anketör ilk görüşmede pirinci kaydedecektir. 
Anket uygulaması sonunda hane tarafından bu pirinçten sadece 6 kg’ı tüketilmiş ise, anket sonu 
görüşmesinde 6 kg pirinç kaydedilecektir.  

 
Hanenin dışarıdan hammaddesini satın alarak evde yaptığı ürünlerden stokladığı ürünler de stok  

tablosuna kayıt edilecektir. Örnek hane tarafından reçel, salça, tarhana vb. ürünlerin hammaddeleri 
dışardan satın alınarak işleniyor ve şeker, tuz, buğday vb. katkı maddeleri kullanılıyor ise bu ürünler 
(reçel, salça vb.) de stokta gösterilecektir. Örneğin hane 20 kg salça satın alarak  bunu stoklamış ise 
stok tablosunda salça kaydı gösterilecektir. Benzer şekilde hane anket ayı öncesinde 100 kg domates 
satın alarak bundan 20 kg salça yapmış ve stoklamış ise bu salça kaydı da stok kayıtlarında alınacaktır. 
Burada temel amaç, hanehalkının anket ayı içindeki harcama yapısının en doğru şekilde 
analiz edilebilmesidir.Stoklardan yapılan tüketimler tüketim harcaması değerininhesaplanmasında 
kullanılmamaktadır. Bunun nedeni anket ayı harcama değerinin belirlenmesindeanket ayında satın 
alınan ürün miktarının tamamı kaydedilmektedir. Örneğin hanehalkının anketayında satın aldığı 5 litre 
zeytin yağının tamamı harcama olarak kaydedilmekte; anket ayındatüketilen miktar 
ileilgilenilmemektedir. Ancak harcama yapısında stoklama alışkanlığı yoğun olanhanehalklarının anket 
ayı harcamalarının analiz edilebilmesinde ve hanehalkı bütçe anketindenüretilen yoksulluk 
göstergelerinde stokların önemi büyüktür. 

 
Hanehalkının mevsiminde satın alarak, kendisi üreterek veya ayni yolla elde ettiği sebze 

vemeyveleri kurutarak veya dondurarak stoklaması durumunda, oluşan fiyat farkı dikkate 
alınmayacaktır. Bu tür ürünler için yukarıda verilen salça örneğinde olduğu gibi, ürünün stokta 
bulunduğu haline göre kodu verilecek; ancak anket ayındaki “taze” sebze/meyvenin piyasa birimfiyatı 
üzerinden değerlendirilecektir. Anket ayında bu sebze ve meyveler piyasada bulunmuyor isekurutma 
veya dondurma işleminin yapıldığı aydaki fiyat ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Dondurulmuş veya 
kurutulmuş olarak satın alınan sebze ve meyvelerden stokta bulunanlar iseanket ayındaki dondurulmuş 
veya kurutulmuş ürünün piyasa fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.Örneğin Ocak ayında anket yapılan 
hanehalkının Ağustos ayında kilogramı 2.00 TL’den 10 kgdolmalık biber aldığını ve bunu kurutarak 
stokladığını varsayalım. Ocak ayında piyasada 1 kgkurutulmuş dolmalık biber de 20 TL’ye satılıyor olsun. 
Bu durumda stok tablosuna kaydedilecekbiber için “kurutulmuş biber” kodu verilecek, ancak değeri kuru 
biber üzerinden belirlenmeyerekbulunabiliyorsa anket ayındaki taze biberin değeri (bulunamıyorsa 
Ağustos ayındaki taze biberindeğeri) kaydedilecektir. Yukarıda verilen salça örneğinde ise ürüne salça 
kodu verilecek ancakdeğeri, salça yapımında kullanılan domates miktarı ve değeri üzerinden 
belirlenecektir. 

 
 
Tabloya madde kayıtlarının yapılmasına ilişkin açıklamalar: 
 
Tablo sorgulaması iki ayrı aşamada yapılmaktadır: 
 
i. Anket ayı başında stok durumunu tespit etmek için sorgulanacak bölüm: 

 
Tablonun bu bölümünde, diğer harcama tablolarından farklı olarak, anket ayı başında hanenin 

stoğunda bulunan ürünlerin listesi oluşturulacaktır. Anket ayı öncesinde, hanede tüketilmek üzere  
stokta bulunan her bir ürünün adı, cinsi ve ayrıntılı tanımı, ölçü birimi anket ayı sonunda da tüketilen 
miktarı ve anket ayındaki (üretici) piyasa birim fiyatı ile toplam değeri  kaydedilecektir.  

 
 

Anket ayı öncesindeüretilen,satın alınan, hediye/yardım veya ayni gelir şeklinde 
gelenürünlerdenkendi tüketimine ayırdığı ürünler (Sütun 01):Bu sütuna hanehalkının gerek 
anket ayından önce kendisinin ürettiği ürünlerden yine kendi tüketimi ve hediye/yardım olarak vermek 
üzere stokladıkları, gerekse satın alarak veya çalışan fertlerin ayni geliri ya da anket ayı öncesinde 
haneye hediye veya yardım olarak gelen ürünlerden stokladıkları ürünlerin adı yazılacaktır. 
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 Hanehalkı kendi yetiştirdiği tavuğu keserek tüketmiş ise madde adı “canlı tavuk“ olarak 
kaydedilecektir.  

 
Cinsi ve ayrıntılı tanımı (Sütun 02):Hanehalkının anket ayı başı itibariyle stoğunda bulunan 

maddelerin cinsi ve ayrıntılı tanımı bu sütunda belirtilecektir. 
 
 
 
ii. Anket ayı sonunda stoktantüketilen miktarları tespit etmek için sorgulanacak 

bölüm: 
 
Anket ayı başında yapılan ilk görüşmede tespit edilen stoklardan ay içinde hanehalkındatüketilen 

miktarlar ile başkalarına hediye veya yardım amacıyla verilenler sorgulanacaktır.Tablonun sütunları 
aşağıdaki şekilde doldurulacaktır: 
 

Ölçü birimi (Sütun 03):Hanehalkının kendi ürettiği veya satın aldığı stok maddelerin ölçü birimi 
bu sütuna kodlanacaktır. 

 
Hane tüketimi ve hediye/yardım vermek için kullanılan ürün miktarı (Sütun 

04):Hanehalkının stoğunda bulunan ve anket ayı başında kaydedilen ürünlerin, anket ayı boyunca 
hanesinde tükettiğive başka hanelere hediye/yardım olarak verdiği maddelerinmiktarı son görüşmede 
sorgulanarak bu sütuna kaydedilecektir.  

 
Anket ayındaki piyasa birim fiyatı (Sütun 05):Bu sütuna hanehalkının stoğunda bulunan 

ürünlerin anket ayı itibariyle piyasa birim fiyatı yazılacaktır. Piyasa birim fiyatı, kendi üretimi şeklinde 
stoklanan ürünlerde üretici fiyatları, satın alışlarda haneye mal oluş fiyatları, ayni şekilde haneye gelen 
ürünlerden yapılan stoklarda ise piyasa fiyatları esas alınacaktır. 
 

Hane tüketimi ve hediye/yardım için kullanılan ürünün toplam değeri (Sütun 06): Bu 
sütuna toplam değer ( Sütun(04*05) kaydedilecektir. 

 
Stok şekli (Sütun 07):Anket ayı öncesinde hanehalkının kendi ürettiği veya doğadan ücretsiz 

olarak topladığı ürünlerden yapılan stoktan tüketmiş ise “1” kodu; anket ayından önce satın aldığı 
stoklardan tüketmiş ise “2” kodu; çalışan fertlerin ayni geliri şeklinde gelen ürünlerden yaptığı 
stoklardan tüketilmiş ise “3” kodu,haneye hediye şeklinde gelen ürünlerden yaptığı stoklardan tüketilmiş 
ise “4” kodu, haneye yardım şeklinde gelen ürünlerden yaptığı stoklardan tüketilmiş ise “5” kodu, 
verilecektir. Hammaddesi satın alınarak hanehalkı tarafından üretilen ürünlerin (satın alınan domatesten 
yapılan salça vb.) stok şekli olarak da “2” kodu işaretlenecektir. 

 
 Anket ayı sonunda, hanede tüketilen ürün miktarları, hanehalkının büyüklüğü ile tutarlı 
olmalıdır.  
 
Bu bölüme kaydedilen 8’li, 10’lu vb. paket halindeki tuvalet kağıtlarının ay başındaki stok 
durumu ve ay sonunda stoktan tüketilen miktarı sorgularken paketin tamamının anket ayıiçinde 
tüketilemediği ya da anket ayı başında yarım paket bulunduğu düşünüldüğünde “ADET” kodunun 
kullanılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu uygulama sadece stok tablosu için geçerlidir. 
 
Şayet, bu tabloda oldukça fazla miktarlarda kendi üretiminden tüketilen ürünler söz konusu ise, 
hanehalkının anket ayı sonunda ekonomik faaliyetine ilişkin  sorgulamasında hanede en az bir 
ferdin ”Tarımsal faaliyet“ ile uğraşıyor olması  beklenmelidir.   
 

  
 
 
 
 
 

BÖLÜM 6. HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI 
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Bu bölüme kadar ki sorgulamalar anketörün hanehalkı ile yüz yüze görüşme sistemine dayalı 
yapılmış sorgulamalardır. Bu bölümle ilgili kayıtlamalar ise, hanehalklarının yapacakları kayıtlara dayalı 
olarak işletilecektir. Yani, hanehalkları kendilerine bırakılan haftalık kayıt defterlerine anket haftasında 
yapmış oldukları harcamalarını kaydedeceklerdir. Anketörlerin, daha önce belirtildiği gibi hane ziyaretleri 
söz konusu olacak ve haftanın sonunda da bu kayıt defterlerini irdeleyerek teslim alacaklardır. Anket ayı 
boyunca, 5 haftanın harcama kayıtları bu şekilde ayrı ayrı defterlere kayıt edilmiş şekilde alınacak ve 
anketörler tarafından soru formunun bu bölümüne aktarılacaktır.   

 
Harcamalar, harcama türleri itibariyle gruplara (tablolara) ayrılmıştır. Hanehalklarının anket 

dönemindetüketim amacıyla yapmış olduğu harcamalar;  
 
Satın alış şeklinde olan harcamalar (Tablo 6.1 – Tablo 6.12); 
 

 Gıda ve Alkolsüz İçecekler (Tablo 6.1),  

 Alkollü İçecekler,SigaraveTütün (Tablo 6.2), 

 Giyim ve Ayakkabı (Tablo 6.3),  

 Konut-Su-Elektrik-Gaz ve Diğer Yakıtlar (Tablo 6.4), 

 Mobilya,Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri (Tablo 6.5), 

 Sağlık (Tablo 6.6), 

 Ulaştırma (Tablo 6.7), 

 Haberleşme (Tablo 6.8), 

 Eğlence ve Kültür(Tablo 6.9), 

 Eğitim Hizmetleri (Tablo 6.10), 

 Lokanta, Yemek Hizmetleri ve Oteller (Tablo 6.11), 

 Çeşitli Mal ve Hizmetler (Tablo 6.12)  
 
Diğer harcama türleri (Tablo 6.13. – Tablo 6.18); 
 

 Hanehalkının anket ayında ürettiği ürünlerden kendi tüketimine ayırdığı ürünler (Tablo 6.13.), 

 Müteşebbis olan fertlerin anket ayında işyerinden haneye getirdiği ürünler (Tablo 6.14), 

 Ücretli çalışan fertlere işvereni tarafından anket ayında verilen mal ve hizmetler (Tablo 6.15), 
 Hanehalkının özel kişi veya kuruluşlara hediyevermek  veya yardım amacıyla satın aldığı mal ve 

hizmetler (Tablo 6.16), 

 Hanehalkına hediye veya yardım şeklinde gelen mal ve hizmetler (Tablo 6.17), 
 Hanehalkına gayrimenkul ayni geliri şeklinde gelen mal ve hizmetler (Tablo 6.18) 

 
olmak üzere 18 grupta (tabloda) ele alınmıştır.  
 
Yukarıda da belirtildiği gibi anketör, her görüşmede, haftalık harcama kayıt defterine hanehalkı 

tarafından kaydedilen maddelerin kontrolünü yaptıktan sonra bu harcamaları gruplarına göre ayırarak 
soru kağıdının bu bölümüne aktaracaktır. Ayrıca kod kitabından yararlanarak satın alınan, kendi 
üretiminden tüketilen, haneye iş stoğu veya ayni gelir şeklinde gelen, hanehalkı tarafından başka 
hanelere hediye vermek veya yardım yapmak üzere satın alınan mal ve hizmetler ile haneye yardım 
veya hediye şeklinde gelen mal ve hizmetler, hanehalkına her görüşmede hatırlatılarak kaydedilecek, 
unutulan harcamalar tespit edilmeye çalışılacaktır. Anket ayı sonunda, Tablo-6.1 ile Tablo-6.18 
arasındaki tablolara kaydedilen harcamaların alt gruplar itibariyle toplamı alınacaktır. 

 
Tablolar ile ilgili ayrıntılı açıklamalara geçmeden önce bu bölümle ilgili bazı tanım, kavramlar ile 

dikkat edilmesi gereken hususlara değinmekte yarar vardır.  
 
6.1- TÜKETİM HARCAMALARININ KAYDEDİLMESİNE YÖNELİK  
        AÇIKLAMALAR VE BAZI TANIM VE KAVRAMLAR: 
 
6.1.1. Referans dönemi:  
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Hanehalkının tüketim harcamaları için referans dönemi anket uygulamasının yapıldığı aydır. 
Örneğin, anket 2015 yılı Nisan ayında uygulanıyorsa, referans dönemi 1 Nisan - 30 Nisan 2015 tarihleri 
arasındaki dönemdir.  

 
6.1.2. Tüketim harcamalarının kaydedilmesinde aranan kriterler:  
 
Referans periyodu boyunca mal ve hizmetin “satın alma” ya da “başka bir yol” ile (kendisi 

üreterek veya ayni yolla - işyeri tarafından verilme, haneye hediye/yardım olarak gelmesi vb.) 
hanehalkının tasarrufuna girmesi, iktisap edilmesidir yani sahiplenilmesidir.  

 
Referans döneminde (anket ayında) haneye bu yolla giren mal ve hizmetin toplam değeri tüketim 

harcaması olarak kayıt edilecektir. Bu şekilde, yani sahiplenme şeklinde haneye gelen mal ve hizmetin 
kaydedilebilmesi için değerinin ödenip, ödenmediğinin önemi yoktur. Ayrıca, bu mal ve 
hizmetlerin tamamının referans periyodu boyunca hanede tüketilip tüketilmediği de önemli 
değildir. Burada önemli olan, referans periyodu süresinde hanehalkının bu mal veya hizmetin 
kullanım hakkına sahip olmasıdır.  

 
 

 
 
Sahiplenmenin şekille gösterilmesi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Şekil-2 
 
 
 
 Hanehalkları ile anket ayı boyunca yapılan görüşmelerde tüketim harcaması olarak 
kaydedilebilecek harcamalarda üç kriter aranmaktadır: 
 

 Satın alma 

 Tüketim (Kullanım) 

 Ödeme 
 
6.1.2.1. SATIN ALMA:Hanehalkının kendi hanesinde tüketmek amacıyla veya bir başka kişi, 

kurum, kuruluş vb. hediye etmek ya da  yardım yapmak amacıyla bir mal veya hizmeti satın alma 
yoluyla sahip olma şekilleri aşağıdaki gibi olabilir: 

 
i. Peşin satın alış 
ii. Kredi kartıyla satın alış 

MAL / HİZMET 

Mal/Hizmet Tasarruf hakkının 
kazanılması 

(sahiplenme) 

 Anket 
periyodu 
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iii. Taksitli ve vadeli satın alış 
 

i. Peşin satın alış: Mal ve hizmetlerin toplam değerinin tamamının peşin olarak 
ödenmesidir. Peşin satın alış yoluyla sahiplenilmede satın alış işleminin yapıldığı anesas 
alınacaktır. Referans periyodu içinde, hanehalkı parasını peşin ödeyerek bir buzdolabı satın almış 
ise bu harcama, ilgili harcama tablosuna kayıt edilecektir. Burada, buzdolabının haneye henüz 
girmiş olup olmadığının önemi yoktur. Yani, malın haneye teslim edilmesindeki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. Önemli olan, hanehalkının mal veya hizmetle ilgili tasarruf  (kullanım) hakkını 
kazanmış olmasıdır. Peşin alış verişlerde bu hakkın kazanıldığı an, satın alış işleminin 
tamamlandığı andır.  
 

ii. Kredi kartıyla satın alış: Kredi kartıyla yapılan satın alışlarda da mal ve hizmetlerin 
haneye iktisap edilmesinde satın alış işleminin yapıldığı anesas alınacaktır. Kredi kartıyla 
yapılan satın alışlarda hanehalkları arasında farklı uygulamalar gözlemlenmektedir. Bazı haneler, 
harcama tutarının tamamını alışveriş yapılan ay içinde peşin öderken bazıları taksitlendirmekte 
veya faizli ödemektedir. Bu nedenle kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, harcama ile ilgili tabloya 
(gıda, giyim, konut, ev eşyası vb.);  alış verişin toplam tutarı “toplam değer” sütununa 
kaydedilecek.  

 
iii. Taksitli ve vadeli satın alış: Taksitli ve vadeli satın alışların kaydedilmesinde üç 

kriterin göz önünde bulundurulması gerekmektedir: 
 

 Malın hemen teslim edilmesi, 

 Anket ayında sözleşmesi yapılan bir malın daha sonraki bir tarihte teslim edilmesi, 

 Sözleşmesi anket ayından önce yapılmış ve ödemeleri hala devam etmekte olan bir 
malın anket ayında teslim alınması durumları. 

 
Taksitli ve vadeli satın alışların kaydı bu üç duruma göre yapılacaktır. Malın hanehalkınca 

teslim alınması durumunda satın alış işlemi tamamlanmış demektir ve anket ayında anlaşması 
yapılıp, teslim alınan malın kaydı yapılacaktır. Örneğin; Mart ayında anket uygulanan bir hanehalkı, 
anket ayında çamaşır makinası için taksitli ve vadeli olarak yine anket ayında teslim edilecek şekilde bir 
sözleşme imzalamış olsun. Çamaşır makinası, hanehalkının tüketim harcaması olarak gösterilecektir. 
Kayıt yapılırken de, toplam sütununa malın toplam değeri yazılacaktır.  

Anket ayında, taksitle veya vadeyle satın alış işlemi ile ilgili sözleşme yapılmasına rağmen, mal 
henüz hanehalkınca teslim alınmamışve sözleşme gereği daha sonraki aylarda teslim edilecek ise 
satın alış işlemi tamamlanmamış demektir. Yani, bu malın kaydı yapılmayacaktır. Örneğin; 
hanehalkınca Mart ayında çamaşır makinası için taksitli ve vadeli olarak bir sözleşme yapılmış olsun, 
sözleşmede hanehalkına çamaşır makinasının Mayıs ayında teslim edileceği belirtilmişse, hanehalkının 
Mart ayındaki tüketim harcaması içinde çamaşır makinası harcaması gösterilmeyecektir.  

 
Taksitle veya vadeyle satın alış işlemi ile ilgili sözleşmesi anket ayından önce yapılmış olan  

bir malın teslimi anket ayında yapılmışsa, bu mal harcama olarak kaydedilecektir. Örneğin; Mart 
ayında anket uygulanan bir hanehalkı, ocak ayından beri taksit ödemelerini yaptığı buzdolabını anket 
ayında teslim almış olsun. Bu buzdolabı, hanehalkının anket ayındaki harcaması olarak; toplam değeri 
toplam sütununa kaydedilecektir. Anket ayında bu tür harcamaların, söz konusu olup olmadığı 
hanehalkına hatırlatılmalıdır.  

 
Satın alınan ancak eve getirilmeyip depoya konulan çeyiz amaçlı eşyalar, satın alış 

şeklindehanehalkı harcaması olarak Bölüm 6'ya kaydedilecektir; zira bunların muhakkak bir konut 
birimine teslim edilmesi vb. şeklinde bir şart söz konusu değildir. Diğer yandan dükkanda bırakılarak 
teslim alınmamış ürünlerde kısa vadede teslim edilmesi durumu söz konusu değilse; her an satış 
anlaşmasında bir değişiklik yapılması (ürünün değiştirilmesi vs.) durumu olabileceğinden yukarıdaki 
açıklamalar geçerlidir. 
 

Anket periyodundan önce alınan mallar için anket periyodu içinde ödenen taksitler ile ödemeleri 
devam eden ancak henüz teslim alınmamış mallar için yapılan taksit ödemeleri harcama tablolarına kayıt 
edilmeyecektir ve anket kapsamında değildir. Bu tür taksit ve borç ödemeleri tüketim harcaması 
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kapsamı dışında kalmakta olup, tüketim dışı harcama olarak nitelendirilmektedir. Örneğin; anket 
periyodu olan Mart ayında, Ocak ayında satın alınan bulaşık makinası için 150 TL taksit ödenmiş ise; bu 
değer Mart ayının tüketim harcaması olarak gösterilmeyecektir.  
 

6.1.2.2. TÜKETİM (KULLANIM): Bazı durumlarda mal veya hizmetin harcama olarak 
kaydedilebilmesi için referans periyodu (anket ayı) içinde edinilmesi gibi bir koşul aranmamaktadır. Bu 
mal veya hizmete ödeme yapılıp yapılmadığı da önemli değildir. Burada önemli olan bir mal veya 
hizmetin tamamen veya kısmen kullanılmış veya tüketilmiş olmasıdır. Söz konusu olan kullanılan veya 
tüketilen miktarın ne olduğudur.  

 
Bu tür durumlar;  
 

 Anket ayında kendi ürettiği ürünlerden yapılan tüketim 

 Kendi ürettiği ürün stoğundan yapılan tüketim 

 Satın alış, çalışan fertlerin işyerinden veya başka kişi, kurumlardan ayni gelir yoluyla stoklanan 
ürünlerden tüketim 

 İzafi kira 
 

şeklinde sıralanabilir.  
 
Hanehalkının kendi ürettiği ürünlerden tüketimlerinin tüketim harcamasının bir bileşeni 

olduğundan daha önce bahsedilmişti. İlgili harcama tablosuna ilişkin açıklama bölümünde daha detaylı 
değinilecek olan, kendi üretiminden tüketimlerde iki durum söz konusu olabilir: Birincisi, ürünün 
hanehalkı tarafından anket ayı içinde üretilmiş olması, ikincisi de anket ayından önce üretilmiş ancak 
hala tüketilmekte olmasıdır. Anket ayından önce üretilen ürünlerden yapılan tüketimlerin kayıt edilme 
yöntemleri daha önce Tablo-5.C’de açıklanmıştı. Hanehalkının anket ayı içinde ürettiği ürünlerden anket 
ayındaki tüketimlerinin nasıl kayıtlanacağına ise ilgili bölümde (Tablo 6.13) ayrıntılı olarak değinilecektir. 
  

Bir diğer tüketim şekli; hanehalkının anket ayı öncesinde satın aldığı, çalışan fertlerinişyerinden 
ayni gelir olarak getirdiği ve haneye hediye/yardım olarak gelen ürünlerden stoklananürünleri anket 
ayında tüketmesidir. Stoktan tüketilenler, “hanehalkı tüketim harcaması”değişkeninin hesabında 
kapsanmamakla birlikte hanehalkının harcama yapısı ve yoksullukanalizlerinde kapsama alınan 
bileşenlerden biridir. Stoktan tüketilen maddelerin kayıt yöntemleri de yine Tablo-5.C’de açıklanmıştı. Bu 
tür stokların tüketim harcaması kapsamına alınmamasınınnedeni, daha sonraki aylarda tüketmek üzere 
(stoklamak amacıyla) anket ayında alınan ürünlerintamamının kaydediliyor olmasıdır. Hem anket 
ayındaki stok niteliğindeki harcamaların tamamınıalmak, hem de harcaması daha önceki aylarda 
yapılmış, ancak tüketilmeye devam edilenürünlerin kapsanması tüketim harcamalarını olduğundan fazla 
gösterecektir. 
 
 İzafi kira da bir diğer tüketim şeklidir. Bölüm 3’de sorgulanan izafi kira, konuta mülkiyet şekli ev 
sahibi, lojman, kiracı (devletten, vakıftan) ve diğer olan hanehalkları için sorgulanmaktadır. İzafi kira, 
hem tüketim harcaması, hem de hanehalkı gelirinin bir unsuru olarak ele alınmaktadır. 
 

6.1.2.3. ÖDEME: Hanehalkının yararlandığı bazı hizmetlerin, anket ayı harcaması olarak 
kaydedilmesi, şu ana kadar açıklanan kriterlerden farklı bir şekilde yapılmaktadır. Bu harcamaların 
kaydedilmesinde, hizmetin referans periyodu içinde kullanılıp kullanılmadığına/yararlanılıp 
yararlanılmadığına bakılmaksızın, referans periyodu içinde bu hizmete yönelik bir ödeme yapılmış 
olmasına bakılmaktadır. 

 
Anket ayı içinde aşağıdaki ödemeler yapılmış ise harcama olarak kaydedilecektir:  

 

 Geçmiş aylara ait telefon, su, elektrik, Digitürk/D-smart vb. faturaların anket ayı 
içinde ödenmesi durumunda (gecikme faizi için ödenen kısmı hariç)  yapılan 
ödemeler harcama olarak kayıt edilecektir.Faturaların ait olduğu döneme bakılmaksızın 
ödemenin yapıldığı ayda harcama olarak kapsanmasının nedeni; anket ayına ilişkin bir 



 

 
58 

faturanın söz konusu olduğu, ancak fatura ödemesinin yapılmadığı durumlarda harcama 
olarak da gösterilmemesidir.     

 
 Düzenli olarak ödenen ya da ödenmesi beklenen kira ödemeleri faturalardan farklı 

olarak değerlendirilmektedir. Anket ayı içerisinde  ister ödensin ister ödenmesin bir aylık 
kira tutarı anket ayı harcaması olarak mutlaka kaydedilmektedir. Bu nedenle de 
anket ayı içerinde ödenen geçmiş dönemlere veya gelecek döneme ilişkin kira 
bedelleri tüketim harcaması kapsamı dışında tutulmaktadır.  

 
 Ev hizmetlerinde çalıştırılan bahçıvan, hizmetçi, şoför, aşçı vb. için yapılan 

ücret ödemeleri deödemenin yapıldığı anda tüketim harcaması kapsamında 
değerlendirilecektir. 

 
 Eğitim hizmetlerine ilişkin (özel okul ücreti, kurs ücreti, özel ders ücreti vb.) 

harcamalar da diğer harcama türlerinden farklı değerlendirilmekte, ödemenin yapıldığı 
anda harcama olarak kaydedilmektedir. Eğitim hizmetlerine yönelik ödemeler de 
diğer harcamalarda olduğu gibi peşin veya taksitlendirilerek yapılabilmektedir. Ancak, ister 
taksitlendirilerek ister peşin ödensin anket ayında bu hizmete yönelik tüm ödemeler 
harcama olarak Bölüm 6’da Tablo 6.10’a kaydedilecektir. Örneğin, hanehalkının, anket 
ayında, beş aydan beri dershaneye devam etmekte olan çocuğunun aylık dershanetaksidi 
olan 100 TL’yi ödemesi durumunda; Tablo 6.10’a 100 TL’lik eğitim hizmeti harcaması 
kaydedilecektir. Diğer tarafta, bir başka hanehalkının, anket ayında 1 000 TL olan 
dershane ücretinin tamamını peşin olarak ödemesi durumunda, yine 1 000 TL’lik 
harcamanın, Tablo 6.10’a eğitim hizmeti harcaması olarak kaydedilmesi gerekmektedir. 
Eğitim hizmeti alımı önceki aylarda tamamlanmış olsa dahi, ödemeleri devam etmekte ise 
prensip yine değişmeyecek; ödemenin yapıldığı ayda harcama olarak 
kaydedilecektir. 

 

 Sağlık harcamaları: Referans periyodu boyunca, haneye giren mal ve hizmetin toplam 
değerine bakılmaksızın, yapılan kısmi ödeme harcama olarak kayıt edilmektedir. Hanehalkı 
söz konusu mal ve hizmetlerin sağlayacağı faydaların toplamından yararlanmakla birlikte 
ancak belli bir bölümü için ödeme yapar. İşte bu bölüm için yapılan ödeme hanehalkı 
tüketim harcamasına dahil edilecektir. Eğer satın alınan mal veya hizmet için hiç bir 
ödeme yapılmadı ise tüketim harcaması kaydedilmeyecektir. 

 
6.1.3. Tüketim harcamaları kayıt edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar:  
 
 Yapılan harcamalar, hanehalkının kendi ihtiyaçlarını karşılamakyani hanehalkı 

tüketimine yönelik olmalı veya başka kişi ya da kurum/kuruluş/vakıflara 
hediye vermek, yardım yapmak amacıyla olmalıdır. 

 
 Araştırmada, hanehalkının belli bir dönem içinde (anket ayı içinde) hanenehalkı tüketimine 

yönelik olarak veya başka kişi ya da kurum/kuruluş/vakıflara hediye vermek, yardım 
yapmakamacıyla yaptığı tüm harcamaların kayıt edilmesi amaçlanmaktadır. Hanehalkı, 
kendi tüketimi için mal veya hizmet satın alabilir ya da başka kişi ya da kurumlara hediye 
etmek/yardımda bulunmak amacıyla satın alış yapabilir. Örneğin; oturulan konutun 
temizliği için anket ayı içinde satın alınan deterjan harcamadır ve hanehalkı tüketim 
harcamalarına ilişkin ilgili tabloda yer alacaktır. Aynı şekilde, yardım veya hediye amaçlı 
alınan herhangi mal da yine hanehalkının harcaması olarak ilgili harcama tablosuna (Tablo 
6.16’ya)kayıt edilecektir. Ancak, işyeri için yapılan harcamaların, hanehalkı 
harcaması içinde kapsanmaması gerekmektedir. Örneğin, hanehalkı fertlerinden 
birinin çalıştığı işyerinin temizliğinde kullanmak üzere satın aldığı deterjan hanehalkı 
tüketim harcamalarına ilişkin tablolarda gösterilmeyecektir. Çünkü, yapılan harcama 
hanehalkının ihtiyaçlarına dönük olmayıp anket kapsamı dışındadır.  

 
 Yapılan harcamalar tüketim amacıyla yapılmış olmalıdır. 
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 Hanehalkının, anket ayı içerisinde yaptığı harcamalar, yatırım mallarına, ara mallarına, 
tüketim mallarına veya tasarruf araçlarına yönelik harcamalar olabilir. Araştırmanın bu 
bölümünde hanehalkının tüketim harcamaları ile ilgilenilmektedir. Yani, Bölüm 6’da yer 
alan Tablo 6.1 – Tablo 6.18 arası tablolara hanehalkının sadece tüketim mal ve 
hizmetlerine yönelik harcamaları kaydedilecektir.  

 
 Hanehalkının, anket ayı içinde tasarruf araçlarına (ev, arsa, dükkan, çeyrek altın, hisse 

senedi, döviz, bankaya yatırılan para, vb.) yönelik harcamaları ile  konuta ilişkin yatırım 
niteliği taşıyan harcamaları  ise kapsam dışıdır.Örneğin, hanehalkı anket ayında bir arsa 
satın almışsa ya da  döviz, çeyrek altın, hisse senedi vb. satın almışsa tüm bu harcamalar, 
tüketim harcama tablolarına kaydedilmeyecektir. 

 
 Soru formunun konut harcamaları bölümünde; örneğin, 3 ton demir ya da çok fazla 

miktarda çimento gibi harcamalara rastlanabilmektedir. Bu tür harcamalar yatırım 
harcamaları kapsamına girmekte olup, bu bölümde kapsanmayacaktır. 

 
 

İşyerine yönelik harcamalar araştırmanın hiç bir bölümünde kapsanmamaktadır.  
 
 Anket periyodunda yapılan tüketim harcamaları kapsanmalıdır.  
 
 Hanehalkı Bütçe Anketi, 1 Ekim 2014 – 30Eylül 2015tarihleri arasında bir yıllık bir periyotta 

uygulanmakta ve her ay farklı hanehalkları ile anket yapılmaktadır. Buna göre; 
hanehalklarının ankete seçildikleri aya ilişkin tüketim harcamalarını kaydetmeleri 
gerekmektedir. Örneğin, eğer hanehalkı ile anket Ocak ayında yapılıyorsa, Tablo 6.1 ile 
Tablo 6.18 arası tüketim tablolarına 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasındaki tüketim 
harcamaları kaydedilmelidir. 1 Şubat’tan itibaren yapılan harcamalar, bu hane için kapsam 
dışıdır.   

 
 Yurt dışında yapılan harcamalar tüketim harcaması olarak kapsanacaktır.  
 
 Hanehalkı fertlerinin yurt dışında yapmış oldukları tüketim harcamaları; harcamanın türüne 

göre, kendi haneleri ve hanehalkı fertlerine yönelik ise Tablo-6.1 ile Tablo-6.12 arasındaki 
tablolara, başka kişi, kuruluş vb. için hediye veya yardım amaçlı ise Tablo-
6.16’yakaydedilecektir. Dövizle yapılan alışverişlerde, harcamanın toplam değeri TL olarak 
ortalama kur üzerinden kaydedilecektir.  Ancak, harcamanın yurt dışında yapıldığını 
belirlemek için Harcamanın yapıldığı ülke sütununa; harcama Türkiye’den yapılmış ise “2”, 
Güney Kıbrıs’tan yapılmış ise “3” bunların dışındaki bir ülkede yapılmış ise “4”  kodu 
verilecektir. 

 
 Hanehalkının,  evine gelen misafirleri ağırlamak için yaptığı harcamalar 

tüketim harcamaları kapsamındadır. 
 
 Anket ayında, hanehalkının evine gelen misafirleri ağırlamak için birtakım harcamaları söz 

konusu olmuşsa, harcamalar ilgili harcama tablosuna kaydedilecektir.  
 
 Hanehalkı fertlerinin çeyiz amacıyla satın aldığı mallar tüketim harcaması 

olarak kayıt edilecektir.   
 
 Hanehalkının evlenmemiş çocuğu için satın aldığı çeyizlik mallar tüketim harcaması olarak 

kapsama alınacaktır. Örneğin, hanehalkının anket ayındahanehalkı ferdi olankızı için almış 
olduğu çeyizlik buzdolabı, tüketim harcaması kriterleri doğrultusunda, anket ayı harcaması 
olarak ilgili tabloya kaydedilecektir.   

 
 Hanehalkının ikinci konutu için yaptığı tüketim amaçlı harcamalar (mobilya 

satın alışı, küçük tamir ve bakım, elektrik, su vb. Faturalar gibi) da 
hanehalkının toplam tüketim harcamasına dahildir. 
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 Hanehalkının kendi kullanımında olan, Bölüm 3, Soru 3.14’da ikinci konut olarak 

tanımlanan , tüm konutlara yönelik harcamalar (yatırım niteliğinde olanlar hariç) anket ayı 
harcaması olarak kapsanacaktır. Hanehalkının kira geliri elde ettiği gayrimenkulü için 
yaptığı masraflar, iş için yapılan harcamalar da olduğu gibi  araştırmakapsamı dışındadır.   

 
 Hanehalkının dışarıdan satın aldığı mallar, alındığı şekliyle harcamaya kayıt 

edilmelidir. 
 
 Hanehalkı tarafından dışarıdan satın alınan ürünler hanede bir ara işlemden geçirildikten 

sonra tüketiliyor ise, tüketim harcamaları defterine satın alınan ürün şekliyle 
kaydedilecektir. Örneğin; hanehalkı, anket ayı içinde 30 kg. domates satın almış ve 
bundan 5 kg. salça yapmış ise, tüketim harcamaları bölümüne 30 kg. domates 
kaydedilecektir. Hanehalkları, bunun gibi dışarıdan satın aldığı pek çok ürünü direkt 
tüketmek yerine, bunları kullanarak yeni ürünler elde edebilmektedir. Satın aldığı sebzeleri 
ve meyveleri, turşu, reçel, şeklinde tüketebileceği gibi, satın aldığı yünden ipten kazak 
örerek, giyecek olarak tüketebilmektedir. Ancak, araştırmada, dışarıdan satın alışlarda, 
satın alınan ürünlerin ilk şekli ile ilgilenilmektedir. Yani, turşu yapmak için satın alınan 
salatalık, domates, vb. ile reçel yapmak için satın alınan vişne, kaysı vb. ile 
ilgilenilmektedir.  

 
 Hanehalkının anket ayında ürettiği ürünlerden kendi tüketimi için ayırdığı 

ürünlerden; bitkisel ürünler ilk şekliyle, hayvansal ürünler tüketildiği şekliyle 
harcamaya kayıt edilecektir.  

 
 Buğday hariç, hanehalkının anket ayında ürettiği ürünlerden kendi tüketimine ayırdığı 

bitkisel ürünlerin kaydı üretilen ürünün ilk şekliyle yapılacaktır. Örneğin, anket ayı içinde 
hane 30 kg. çileği kendisi üretmiş ve bundan hanede tüketmek amacıyla 5 kg. reçel elde 
etmiş olsun. Bu ürünün kaydı, “anket ayında ürettiği ürünlerden kendi tüketimine ayırdığı 
tükettiği ürünler” tablosuna 30 kg. çilek olarak yapılacaktır. Bitkisel ürünlerde sadece 
istisna olarak hanehalkının ürettiği buğday, un olarak kaydedilecektir. Anket ayı 
içerisinde toplanarak haneye getirilen bitkisel ürünlerinin kayıt yöntemine ilişkin ayrıntılı 
bilgi  “Hanehalkının anket ayında ürettiği ürünlerden kendi tüketimine ayırdığı ürünler” 
tablosunda verilmektedir.   

 Hanehalkının anket ayında ürettiği ürünlerden kendi tüketimine ayırdığı hayvansal ürünler 
söz konusu ise, bu ürünlerin kaydı bitkisel ürünlerin aksine tüketildiği şekliyle 
(nihai ürün olarak) “kendi üretiminden tükettiği ürünler” tablosuna yapılacaktır. Örneğin, 
hanehalkı anket ayında süt üretmiş olsun; bu sütün bir kısmını direkt süt olarak tüketmiş, 
bir kısmını da yoğurt yapıp tüketmiş olsun. Bu durumda, içtiği sütün miktarı “süt” tüketimi 
olarak, yoğurt yaptığı kısmı da ilgili tabloya süt olarak değil, ne kadar miktarda yoğurt elde 
etmişse o miktardayoğurt olarak kaydedilecektir. Bitkisel ürünlerde buğdaya istisna 
getirildiği gibi, hayvansal ürünlerde de canlı hayvan kesiminde bir istisna söz konusudur. 
Canlı hayvan kesimi durumunda, etten sucuk, pastırma vb. yapılmış olsa dahi ilgili tabloya 
net kemikli parça et olarak kaydı yapılacaktır.     

 
 Hanehalkının kendi ürettiği ürünler ile takas yaparak sahip olduğu mal ve 

hizmetler satın alış gibi değerlendirilecektir.  
 
 Hanehalkı kendi ürettiği ürünleri başka bir hanenin ürünleriyle takas ettiğinde bu mallar, 

piyasa fiyatına göre satın alınmışgibi değerlendirilerek tüketim harcaması şeklinde kayıt 
edilecektir (Tablo 6.1 ile 6.12 arası tablolara).  Örneğin; çiftçi, bakkala 25 kg buğday 
vermiş, karşılığında 2 kg çamaşır deterjanı almışsa, deterjan harcama olarak kayıt 
edilecektir. Ancak takas edilen malın (deterjanın) hanehalkının tüketimi amacıyla takas 
edilmiş olması gerekir. Eğer çiftçi deterjanı bakkaldan alıp satıyor ise tüketim harcaması 
olarak kayıt edilmeyecektir. 
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 Hanehalklarının kendi ürettiği ürünleri işletmelere satmaları karşılığında; 
ürünlerini pazarladıkları işletmeden, sattıkları ürünler işlenerek elde edilmiş bir 
başka ürüne/ürünlere, hanelerinde kullanmak üzere takas yoluyla sahip 
olmaları durumunda bu ürünler, kendi ürettiği ürünlerden tüketim gibi 
değerlendirilerek Tablo 6.13’e kaydedilecektir. 

 
 Hanehalkları ürettikleri ürünleri işletmeye sattıklarında; tamamının veya bir kısmının 

karşılığında para yerine, işletmenin; satılan ürünü kullanarak ürettiği bir başka ürün ile 
takas yapmaları söz konusu olabilir. İşletmeden, alınan bu işlenmiş üründen hanede 
kullanım söz konusu ise, ürünün hanede kullanılacak kısmı Tablo 6.13’e kaydedilecektir.  

 
 Örneğin; pancar üreticisi durumunda bulunan hanehalkları, şeker şirketine pancar satarlar. 

Sattıkları pancarın belli bir miktarı karşılığında şeker şirketinden şeker  (toz ya da kesme) 
alırlar. Bu şekerler, hanede tüketmek amacıyla alınmışsa, üretici piyasa fiyatı ile 
değerlendirilerek Tablo6.13.’de gösterilir. Eğer şekerler hanede tüketilmiyor, dışarıya 
satılıyor ise tüketim olarak kayıt edilmeyecektir. Dışarıya satılan şekerler, hanenin tarımsal 
gelirinin bileşenidir. 

 
 Hanehalkının araziden, doğadan ücretsiz olarak topladığı ürünler tüketim 

harcaması olarak değerlendirilecektir. 
 
 Hanehalkının tüketim amacıyla ücretsiz olarak doğadan ürün toplaması  durumunda bu 

ürünler ”hanehalkının anket ayında ürettiği ürünlerden kenditüketimine ayırdığı ürünler“ 
olarak değerlendirilip Tablo 6.13.’e kaydedilecektir. Ormandan toplanan odun, ayrelli, 
mantar vb. mallar hanehalkının bu ürünleri toplamak için emek sarfetmesi nedeni ile 
piyasa fiyatı ile değerlendirilerek “hanehalkının anket ayında ürettiği ürünlerden kendi 
tüketimine ayırdığı ürünler“ tablosunda (Tablo-6.13.) tüketim harcaması olarak 
gösterilecektir. Ancak, bu ürünler hanehalkınca satılıyorsa tüketim harcaması olarak 
gösterilmeyecektir. 

 
 Daha önceki aylarda satın alınarak stoklanmış mallardan tüketimler, tüketim 

harcaması olarak kapsanmayacaktır.  
 
 Anket ayı öncesinde dışardan satın alınarak stoklanan her türlü maldan anket ayı içinde 

yapılan tüketimler, anket kapsamında değerlendirilmeyecektir. Anket ayında, stoklamak 
amacıyla satın alınan her türlü malın tamamı harcama olarak kaydedilecektir. Örneğin, 
anket ayında, hanehalkına birkaç ay yetecek miktarda satın alınan un, patates, deterjan 
vb. ürünlerin tamamı anket ayı harcaması olarak ilgili tablosuna kaydedilecektir.     

 
 Hanehalklarının yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının tutarları 

kendilerine mal oluş tutarlarıdır. 
 
 Hanehalkları yapmış oldukları bazı harcamalarına piyasa değerinin çok altında bir fiyat 

ödemiş olabilirler. Araştırmada esas alınan, hanehalkının bu mal veya hizmete ne kadar 
ödemiş olduğudur. Piyasa değeri ne olursa olsun bir mal veya hizmetin hanehalkına mal 
oluş değeri toplam değer olarak kaydedilecektir.  Özellikle, sağlık harcamalarında olduğu 
gibi, çalışan ya da herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olan fertlerin sağlık 
giderlerinin tamamı veya bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda, çalışan 
bir hanehalkı ferdi, anket ayında esas değeri 30 TL olan bir ilaç için 6 TL ödeme yaparak 
satın almış ise  harcama tablosuna ilacın piyasa değeri 6 TL olarak kaydedilecektir. Şayet, 
ilaç için hiç ödeme yapılmıyorsa, tamamı devlet tarafından karşılanıyorsa harcama 
kaydedilmeyecektir.  

 
 Tüketim kapsamında alınan, işyeri sahiplerinin stoklarından çekerek hanelerine getirdiği 

mallar da yine işyeri sahibine mal oluş değerinden kaydedilecektir. 
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 Tüketim harcamalarının kaydı yapılırken, harcamanın anket ayına ilişkin 
tüketim harcaması olarak kaydının yapılabilmesi için, aşağıda açıklanan 
kriterlere uygunluğuna dikkat edilmelidir.  

 
 
6.2- TÜKETİM HARCAMA TABLOLARINA MADDELERİN KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR:  
  

6.2.1. Tablo 6.1 – Tablo 6.12 arası tablolar  
 
6.2.1.1. Tablolarda yer alan soruların açıklaması:  
 
12 ana harcama grubuna göre ayrı ayrı tablolara kayıt edilecek olan harcamaların kaydında, 

tablolar arası ufak bazı farklılar olmakla birlikte, tablolarda yer alan sorular aşağıda açıklanmaktadır.  
 
Harcamanın adı: Bu sütuna harcaması yapılan maddelerin adı yazılacaktır. Örneğin; köy ekmeği 

satın alınmış ise bu sütuna “ekmek”, domates satın alınmış ise  “domates”, üniversite harcı ödenmiş ise 
açıkça “üniversite harcı”  yazılacaktır.  

 
Markası:İlk sütuna adları kaydedilen maddelerin markası yazılacaktır. Örneğin; hanehalkı 

makarna almış ise markası Piyale, oba vb. şeklinde kaydedilecektir. Eğer, tüketim harcama maddesinin 
markası yok ise bu sütun boş bırakılacaktır. Marka bilgisi, alanda genelde sorun yaşanan bir bilgidir. O 
nedenle, hanehalkına kayıt defteri açıklanırken, bu bilginin önemi çok iyi vurgulanıp, kaydedilmesi 
sağlanacaktır. Aksi taktirde rastgele yazılan ya da boş bırakılan marka bilgileri nedeniyle daha sonra 
yapılacak piyasa fiyatı analizlerinde zorluklar yaşanacaktır. 

 
 Marka sütunlarına, marka dışında açıklamalar yazılmaması gerekmektedir. Harcama maddesine 

ilişkin bazı açıklamaların bu bölüme yazıldığı gözlenmektedir. Maddeye ilişkin tüm ayrıntılı açıklamalar 
“cinsi ve ayrıntılı tanımı“ sütununa yazılmalıdır. 

 
Cinsi ve ayrıntılı tanımı: Daha önce de vurgulandığı gibi, bu soru madde kodlarının 

verilmesinde doğrudan etkili bir bilgidir. Bu nedenle, en az kod kitabındaki ayrıntıda olmak üzere bu 
sütuna; satın alınan maddenin ayrıntılı tanımı, cinsi, gramajı, paket mi, açık mı, olduğu vb. özelliklerin 
tamamı yazılacaktır. Örneğin, ilk sütunda ekmek olarak belirtilen harcamanın köy ekmeği mi, normal 
ekmek mi, francala mı olduğu yazılıp ayrıca gramajı da bunun yanında belirtilecektir.  600gr’lıkköy 
ekmeği satın alınmış olduğu varsayılır ise bu sütuna “Köy ekmeği -600 gr.” şeklinde bir kayıt 
yapılacaktır. Hanehalkı et almış ise koyun biftek, koyun kıyma, dana pirzola, sığır bonfile vb. açık veya 
paketli olduğu kısaca malın ayrıntılı tanımı yazılacaktır.  

 
Eğer bu sütuna harcama yapılan mal veya hizmet ayrıntılı bir şekilde kayıt edilmezse, veri giriş 

aşamasında yapılacak kodlama aşamasında zorluklarla karşılaşılacaktır. Örneğin; harcamanın adı sadece 
peynir olarak belirtilmiş ve beyaz, kaşar, tulum, urfa vb. olarak cinsi belirtilmemişse kodlama yapılamaz. 
Bu nedenle, bu sütunda belirtilen maddenin kodunun verilebilmesi için mutlaka Tüketim Harcama 
Madde Kod Listesi’nde belirtilen ayrıntılı tanımlar çerçevesinde yazılmış olması gerekmektedir. Alandan, 
ayrıntılı tanımın eksik gelmesi halinde ya diğer şıkkında birikme olacak ya da rastgele kodlar verilecektir. 
Bu da dönemler itibariyle, anket sonuçlarının harcama maddeleri bazında tutarsız olmasına neden 
olacak, madde ağırlıklarının yanlış hesaplanmasına yol açacaktır.  

 
 Maddenin cinsi ve ayrıntılı tanımının madde kodu verme aşamasında çok önemli olması 

yanında, en sık yapılan hata yeterli tanımı olduğu halde madde kodunun yanlış verilmesidir. Bu da en az 
yetersiz tanım kadar anketin kalitesini etkilemektedir. Kod verme aşamasında da son derece titiz 
davranılması gerekmektedir. Örneğin, çikolatalarda pek fazla ayrım yapılamamakta rastgele kodlar 
verilmektedir. Bu da piyasa birim fiyatlarının analizinde çok fazla göze çarpmaktadır. Yine, ulaşım 
harcamalarının tanımlarının iyi yapılamaması, ölçü birimlerinin yanlış verilmesi piyasa birim fiyatlarını 
etkilemektedir.  
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Ölçü birimi: Bu sütuna maddenin ölçü birimi yazılacaktır. Kod kitabında her bir madde için 
belirlenmiş en az bir, en fazla üç ölçü birimi söz konusudur. Maddelerin ölçü birimleri yazılırken, mutlaka 
belirlenen bu ölçü birimlerinden biri kullanılmalıdır. Maddelerin ölçü birimi kg, paket veya adet vb. olarak 
harcamanın cinsine göre belirtilecektir.  

 
Okka, arşın, teneke, çuval gibi mahalli ölçü birimleri kullanılmayacak, bunlar kod kitabındaki ölçü 

birimlerine uygun şekle dönüştürülecektir.  
 
Kod kitabında, bazı maddeler için, piyasada kullanılan ölçü birimlerinden farklı ölçü birimleri 

kullanılıyor olabilir, hanehalklarının eğilimi de genellikle piyasada kullanılan bu ölçü birimlerini kullanmak 
olacaktır. Kaydedilen ölçü birimleri mutlaka kod kitabındaki ölçü birimine dönüştürülecektir. Örneğin, 
ekmek satın alışlarındahanehalklarından gelen ölçü birimi genellikle adettir. Ancak, kod kitabında normal 
ekmeğe karşılık gelen ölçü birimi ise kg’dır. Buna göre, bir adetin kaç gr olduğu tespit edilerek satın 
alınan ekmek miktarı, gramajı ile çarpılarak kg ölçü birimine dönüştürülecektir. Bu çevirme işlemini 
yaparken, piyasa birim fiyatı da, çevrilen ölçü birimine göre değiştirilecektir. Ölçü birimlerinin doğru bir 
şekilde belirlenmesi piyasa birim fiyatları ile de ilişkili olacağı için, hem piyasa birim fiyatlarının ortak dili 
konuşmaları sağlanmış olacak, hem de veri giriş aşamasında program, kod kitabındakinden farklı kod 
girişini engelleyeceği için ölçü birimlerinin ve ona göre de piyasa birim fiyatlarının düzeltme işlemleriyle 
vakit kaybedilmemiş olacaktır.       

 
Miktarı: Bu sütuna maddenin miktarı yazılacaktır. Miktarlar yazılırken ölçü birimleri ile birlikte 

değerlendirilecektir. Çünkü miktarlar ölçü birimine bağlı olarak belirlenecektir. Örneğin; ekmek için ölçü 
birimi kg olduğundan, satın alınan ekmeğin miktar sütununa kaç kg ekmek alınmış ise toplam miktar 
yazılacaktır. Hanehalkı, kayıt defterine 5 adet “Normal Ekmek” şeklinde bir kayıt yapmış ise, anketör 
bunu soru kağıdına geçirirken, normal ekmeğin ölçü birimi kg. olacağından, miktar sütununa; 1 
ekmeğin gramajı sorularak (örneğin; 1 ekmek 350 gr. olsun), 5 ekmeğin toplam miktarı hesaplanarak 
kaydedilecektir. Buna göre; 5 ekmeğin miktarı 0.350 x 5 = 1.750 olarak kaydedilecektir. Hanenin satın 
aldığı 2 kg portakal için bu sütuna 2 yazmak yeterlidir.  

 
Miktarlar, üç dijitlidesimal sayı olarak girilecektir. 
 
Piyasa birim fiyatı: Bu sütuna, ölçü birimine göre, harcama yapılan maddenin piyasa birim 

fiyatı yazılacaktır. Piyasa birim fiyatı demek; maddenin, bir birimi için ödenen fiyatı demektir. Örneğin; 
harcama maddesi yumurta olsun, yumurtanın ölçü birimi “adet”tir.  Piyasa birim fiyatı sütununa 
hanehalkının “1 adet” yumurta için ödediği fiyat yazılacaktır. Harcama maddesi beyaz peynir olduğu 
taktirde ise,  beyaz peynirin ölçü birimi “kilogramdır” ve piyasa birimi sütununa hanehalkının “1 
kilogram” peynir için ödediği fiyat yazılacaktır. Piyasa birim fiyatı; hanehalkının satın aldığı mal için 
toplam ödediği değerin miktara bölümü ile elde edilecektir.   

 
Anket çalışmasında önemli olan anket ayı içinde örnek hane tarafından satın alınan mal ve 

hizmetin haneye mal ediliş fiyatının kaydıdır. Örneğin, hane anket ayı içinde bir beyaz eşya satıcısından 
pazarlık yaparak piyasa değeri 100 TL olan bir adet mikseri 90 TL’ye satın almış olsun, mikserin asıl 
fiyatı 100 TL olmasına rağmen, soru kağıdının ilgili tablosunda malın piyasa birim fiyatı olarak haneye 
mal ediliş fiyatı olan 90 TL yazılacaktır.  

 
Depozitolu alımlarda depozito hariç maddenin içinin fiyatı alınacaktır. Örneğin hanehalkının şişe 

dahil fiyatı 0,60 TL (60 Kuruş) olan 0.5 cl süt satın aldığını, bunun 0,10 TL’sinin (10 Kuruş) şişeye ait 
depozito ücreti olduğunu varsayalım. Bu durumda Tablo-6.1’e sadece 0,50 TL’lık süt harcaması 
kaydedilecek, depozito ücreti olan 0,10 TL tüketim dışı harcama olarak Tablo-7.2’e kaydedilecektir. 

 
 Piyasa birim fiyatları, malın veya hizmetin cinsi (açık, paket vb), markası, kalitesi, özellikleri, 

ölçü birimi, harcamanın yapıldığı ülke vb. pek çok bilgiye göre değerlendirilerek, bu malın bu fiyata 
alınıp alınamayacağı irdelenerek yazılmalıdır.  Piyasa birim fiyatlarının kabul edilebilir sınırlar içerisinde 
olup olmadığı sorgulanmalıdır. Tereddüt olması durumunda yakın ise alış verişin yapıldığı yerden ya da 
benzer bir yerden piyasa fiyatı araştırılarak kaydedilmelidir. Ölçü birimlerinin yanlış verilmesi de piyasa 
birim fiyatlarını çok fazla etkilemektedir. Aynı madde için (aynı ölçü birimi için) piyasa birim fiyatlarının 
alt ve üst limitlerine bakıldığında çok farklı değerlerle karşılaşmak mümkün olabilmektedir. Bunun pek 
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çok gerekçesi olmakla birlikte en çok da ölçü birimlerinde hata yapıldığı gözlenmiştir. Örneğin, kabartma 
tozu, baharatlar vb. 

 
 Piyasa birim fiyatları, iki basamaklı desimal sayı olarak girilecektir. 
 
Toplam değer: Daha önceki açıklamalar ve tüketim kriterleri doğrultusunda anket ayı harcaması 

olarak kaydedilen tüm harcama maddelerinin ücreti ödensin veya ödenmesin toplam değeri “Toplam 
değer” sütununa mutlaka kaydedilecektir. Toplam değer; daha önce kaydedilen miktar ve piyasa birim 
fiyatı bilgileri ile tutarlı olarak kaydedilecektir. Toplam değer; 

 
[Miktar x Piyasa birim fiyatı = Toplam değer] 

 
formülasyonuna uygun olarak kaydedilecektir. Buna göre, hane anket ayında 800 TL’lik bir buzdolabı 
satın almış, buzdolabı haneye teslim edilmiş, ancak, hane henüz ödemede bulunmamış olabilir. Bu 
durumda da, buzdolabının toplam değeri olan 800 TL bu sütuna kaydedilecektir. Çünkü, malın haneye 
teslim edildiği an satın alış işlemi gerçekleşmiş sayılmaktadır. Benzer şekilde, hane 800 TL’lik 
buzdolabının 100 TL’sini anket ayında peşin ödemiş, geri kalanını 7 ay taksitle ödemek üzere 
buzdolabını teslim almış olabilir. Bu durumda da buzdolabı harcama olarak kaydedilecek olup, toplam 
sütununa da buzdolabının değeri olan 800 TL kaydedilecektir. Burada önemli olan buzdolabının haneye 
gelmesi ve haneye toplam mal oluş değeridir. 

 
Toplam değer, iki basamaklı desimal sayı olarak girilecektir. 
 
Harcamanın yapıldığı ülke:Eğer harcama KKTC sınırlarıdahilinde yapılmış ise “1”, Türkiye’den 

yapılmış ise “2”, Güney Kıbrıs’tan yapılmış ise “3” , bunların dışında başka bir ülkeden yapılmış ise “4” 
kodu verilecektir. 

 
 
Kullanılmış ürün satın alınmış ise “X” işareti koyunuz: Hanehalkı anket ayında ikinci el 

(kullanılmış) bir mal satın almış ise bu sütuna “X” işareti konulacaktır. Örneğin anket ayında satın alınan 
1994 model bir Renault Broadway marka binek otomobili için bu sütuna “X” işareti konulacaktır. Daha 
önce de belirtildiği gibi, harcama maddesinin ilk mi yoksa ikinci el yani kullanılmış mı olduğu maddelerin 
piyasa birim fiyatlarının analizlerinde gerekli olacaktır. Veri girişi yapılırken, bu sütuna “X” işareti konmuş 
ise  “1” kodu girilecek, “X” işareti konmamış maddeler için bu alan boş bırakılacaktır.   

 
Alışverişyeri : Sadece Lokanta harcamaları (Tablo 6.11)  için  bu sütun doldurulacaktır. Burada 

lokanta harcamasının nereden yapıldığı sorgulanmaktadır. Eğer dışarıda yenilen yemekler lokanta veya 
restoranlarda yenilmiş ise “1” , cafe, bar vb. yerlerde yenilmiş ise “2” , kantin vb. yerlerde yenilmiş ise 
“3” kodu, seyyar satıcıdan alınmış ise “4” kodu işaretlenecektir. 

 
 
 
 

6.2.1.2. Tüketim harcaması tablolarına ilişkin genel açıklamalar:  
 
 Anketörün, anket ayı harcamalarını tablolara aktarırken, Bölüm 4 ile de bağlantı kurarak her 
görüşmede sorgulama yapması gerekmektedir.  
 
 

 
 

TABLO-6.1: GIDA VE ALKOLSÜZ İÇEÇEKLER 
 

 
Hanehalkının, hanesinde tüketmek üzere satın aldığı gıda maddeleri bu tabloya kaydedilecektir.  
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Gıda, genel olarak insanların fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayan ve bu amaçla alınan maddelerdir. 
Ancak gıda olarak kullanılan bütün maddeler mutlak olarak fizyolojik (beslenme) ihtiyacı karşılamazlar. 
Vücutta doğrudan doğruya herhangi bir beslenme etkisinde bulunmadığı halde dolaylı olarak etki eden 
veya alışkanlıkla kullanılan maddeler de vardır (sigara gibi). Bu maddeler gıda kapsamı içinde 
alınmamıştır. 

 
Gıda maddeleri başka bir ifadeyle, insanlar tarafından yenen, içilen ve insan vücuduna fizyolojik 

etkisi olan hazım olunabilir maddelerdir. Genelde tüm tarım ürünleri gıda maddesidir.  
   

 Gıda maddelerinin diğer bir yönü ise insan beslenmesinde kullanılmasının zorunlu olmasıdır. 
Hayvanlar için alınan gıda maddeleri bu bölümde gösterilmeyecektir. Bazı tarım ürünleri, örneğin; 
patates aynı zamanda evde beslenen hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Hayvan yemi 
amacıyla satın alınan ya da tarımsal üretim amacıyla kullanılan patates gıda maddesi olarak 
sayılmayacak ve bu bölüm tablolarına işlenmeyecektir. (Tablo 6.9 “Eğlence ve kültür” harcaması 
olarak gösterilecektir.)  

 
 Hanehalkının anket ayı içinde satın aldığı maddelerin tamamının kaydedilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle hanenin büyük miktarda yaptığı satın alışlarda, bu miktarın anket ayı içinde tamamının 
tüketilip tüketilmemesi ile ilgilenilmemekte; anket ayı içinde kendi tüketimi için satın aldığı miktarın 
tamamı kaydedilmektedir. Örneğin, hane anket ayı içinde uzun dönemde tüketmek amacıyla 50 kg 
pirinç satın almış ise, satın alınan 50 kg. pirincin tamamı harcama olarak Tablo 6.1’e kaydedilecektir. 
Eğer, hane bu pirincin bir bölümünü hediye etmek amacıyla satın almış ise anket ayında hediye 
ettiği miktar, Tablo 6.16’ya kaydedilecektir.  

 
 Bazı gıda maddeleri hazır (pişmiş vb.) olarak satın alınır ve satın alan kişiye bir servis hizmeti de 

verilir. Bu tür harcamaların kaydı, örneğin lokanta, büfe, kantin vb. yerlerden alınan döner, pide vb. 
ister satın alındığı yerde (lokanta vb. yerlerde) yensin, isterse dışarıdan satın alınarak evde yensin 
Bölüm-6, Tablo-6.11 “Lokanta, Yemek Hizmetleri ve Oteller” grubuna kaydedilecektir. Yani, 
hanehalkı ferdinin bir pide salonundan lahmacun alıp evinde tüketmesi ile lahmacunu pide 
salonunda tüketmesi arasında bir fark gözetilmeksizin bu harcama “Lokanta, Yemek Hizmetleri ve 
Oteller” grubunda kapsanacaktır. İlgili malın satın alışında, o malın kendi değerinin dışında, o malın 
sunumu ve yapılışı için bir hizmet ödemesi yapılıyor ise “LOKANTA, YEMEK HİZMETLERİ VE 
OTELLER” harcama grubunda kapsanacaktır.  

 
 Kantin vb. yerlerden hazır olarak alınan bisküvi, çikolata vb. maddeler bir hizmet payı söz konusu 

olmadığı için GIDA HARCAMALARI bölümüne kaydedilecektir. Benzer şekilde, anket ayı içinde örnek 
hane pastaneden ½ kg. baklava almış ve bunu hanesine getirerek tüketmiş ise “GIDA 
HARCAMALARI” grubuna, 1 porsiyon baklava almış ise (nerede yerse yesin) “LOKANTA, YEMEK 
HİZMETLERİ VE OTELLER” grubuna kaydedilecektir.  

 
 Seyyar satıcıdan satın alınan gıda maddeleri Tablo-6.11 “Lokanta, Yemek Hizmetleri ve Oteller” 

grubuna kaydedilecektir. 
 
 
 
 
Gıda ve Alkolsüz İçecekler Grubunun Kapsadığı Alt Gruplar: 
 
Gıda maddelerinin kaydı MADDE KOD KİTABI’NDA yapılan tasnife göre aşağıda açıklanan ALT 

GRUPLAR bazında yapılacaktır. 
 
0111- Ekmek ve Tahıllar  
 
Ekmek, buğday, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi tahıllar ile bu tahıllardan elde edilen un, makarna, 

irmik, pirinç unu, nişasta, tarhana, bulgur, bisküvi gibi işlenmiş ürünler bu harcama kapsamına 
alınmıştır. 
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 Bu bölümde, satın alınan ancak işlem görmeden yenilmeyecek durumda olan buğday, bir tahıl 
harcaması olarak kaydedilmeyecek, unveya bulgur vb. olarak(tüketme şekline göre) kaydedilecektir. 
Çünkü buğday nihai tüketim malı değildir. Nihai tüketim malı olan aşurelik buğday, pirinç, bulgur, 
un, kırma gibi yiyecek maddeleri gösterilecektir.  

 
 Hanehalkının dışarıdan satın aldığı ve harcamalarında gösterdiği undan; makarna, ekmek, erişte, 

yufka, kuskus gibi yiyecek maddeleri yapılmış ise bu maddeler tekrar harcama olarak 
gösterilmeyecektir. Sadece, un harcaması görülecektir. Dışardan ekmek, erişte, makarna, kuskus 
olarak satın alınmış ise alındığı şekliyle (makarna, erişte, ekmek olarak) harcamada gösterilecektir. 
Hanehalkı, sadece, hanehalkı tüketiminde kullanmak üzere dışarıdan buğday satın almış ve buğdayı 
öğüterek un ve bu undan da çeşitli gıda maddeleri yapmış ise harcama olarak sadece buğday unu 
gösterilecektir. 

 
0112- Et ve et ürünleri 
 
Sığır, dana, domuz, kuzu, koyun, keçi ve oğlak eti ile bunlardan elde edilen sucuk, salam, sosis, 

pastırma, kavurma gibi işlenmiş ürünler ile çeşitli kümes ve av hayvanları ile sakatatlar, dondurulmuş 
etler gıda harcamalarının bu bölümünde yer almaktadır. 
 
 Bu bölümde yapılan madde kayıtlarında et alışlarının “et” olarak değil tüketim harcamaları kod 

listesinde belirtildiği şekilde sığır eti, dana biftek, koyun eti (taze kıyma) vb. şeklinde ayrıntılı olarak 
yazılması gerekmektedir.  
 

 Özellikle kırsal kesimde haneler, kendi tüketiminde kullanmak amacıyla küçükbaş ve büyükbaş canlı 
hayvan satın almaktadırlar. Bu tür satın alışlarda, satın alma bedeli üzerinden hayvan cinsi, net 
kemikli et olarak bu bölümde dışardan “satın alış” şeklinde kayıt edilecektir. Etin ağırlığı bulunurken 
hayvanın satın alma bedeli, o cinsten kemikli etin piyasa kg fiyatına bölünecektir. Örneğin; 
hanehalkı 600TL'ye bir koyun almışsa piyasadakemikli parçakoyun etinin kilogram fiyatı 30TL ise 
600 / 30 = 20 kg kemikli koyun eti olarak kaydedilecektir. Kayıtta, satın alış bedeli olan 600TL’de 
hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.  

 
 Hanehalkı, dışarıdan satın alarak kesmiş olduğu küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvanın etinden, 

sucuk, pastırma vb. et ürünleri yapıp tüketiyorsa bu mamüller harcama olarak tekrar kayıt 
edilmeyecektir. Anket ayında tamamının tüketilip tüketilmediğine bakılmaksızın, kesilen hayvan 
kemikli et olarak bir defada kayıt edilecektir. 

 
 Kurban ve adak kesimlerinde de yukarıda belirtilen esaslar dahilinde; kesilme zamanı önemli 

olmaksızın, satın alma işleminin yapıldığı anda harcama olarak kayıt yapılacaktır. Buna göre; kurban 
ve adaklık hayvanların etinin hanehalkında tüketilen bölümü net kemikli parça et olarak Tablo 
6.1’de, başka hanelere hediye veya yardım olarak verilen bölümü ise Tablo 6.16’de gösterilecektir.  

 
 Özellikle kentsel yerlerde evcil hayvanların (kedi, köpek, vb.) beslenmesi amacıyla yapılan et ve 

sakatat harcamaları bu bölümde gösterilmeyecektir. Bu tür hayvanların beslenmesine yönelik 
yapılan et ve sakatat harcamaları “Eğlence ve kültür” harcaması olarak Tablo 6.9’da gösterilecektir. 
 

 Ülkemizde dondurulmuş et çok yaygın olmamasına rağmen, yanlış kodlama nedeniyle çok fazla 
harcama çıkmaktadır. Özellikle kod verirken çok dikkatli davranmak gerekmektedir.     

 
0113- Balık 
 
Bu bölümde taze veya dondurulmuş çeşitli balık (istavrit, çupra, voppa vb.) ve deniz ürünleri 

(karides, midye vb.) kapsanmaktadır. Balık alımlarının da “balık” olarak değil balığın cinsine göre, 
barbunya, kefal şeklinde yazılması, taze, dondurulmuş vb. özelliklerinin de mutlaka belirtilmesi 
gerekmektedir.  

 
0114- Süt, Peynir ve Yumurta 
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Süt, sütten elde edilen ürünler (peynir,hellim, yoğurt, krema, kaymak vb.) ve yumurta bu 
harcama grubunda yer alır. 

 
0115- Katı ve Sıvı Yağlar  
 
Her çeşit hayvansal ve bitkisel yağlar (tereyağı, margarin, ayçiçek yağı, iç yağı vb.) bu harcama 

grubunda yer alır. Hane tarafından satın alınma amacına göre madde kayıtları yapılacaktır. Örneğin, 
hane “tereyağını”, yemek yapmak amacı ile satın almış ise “yemeklik tereyağı”  olarak, kahvaltıda 
kullanmak için satın almışsa “kahvaltılık tereyağı” tanımları yapılacaktır.    

 
0116- Meyveler 
 
Hiç bir işlem görmeden, toplandığı gibi taze olarak tüketilen meyveler (elma, erik, karpuz, 

muşmula vb.), kuruyemiş çeşitleri (ceviz, fındık, badem, yer fıstığı vb.), kurutulmuş, konservelenmiş 
veya dondurulmuş meyveler bu grupta yer almaktadır. 

 
0117- Sebzeler 
 
Hiç bir işlem görmeden, toplandığı gibi taze (marul, lahana, domates, bakla, kabak vb.) ya da 

kurutulmuş (kuru fasulye, nohut, mercimek vb.), konservelenmiş veya dondurulmuş olarak tüketilen 
sebzeler bu grupta yer almaktadır. 

 
0118- Şeker, Reçel, Bal, Çikolata ve Şekerlemeler 
 
Şeker, reçel, bal, çikolata, dondurma ve şekerleme vb. yiyecekler bu harcama grubunda yer 

almaktadır. 
 
 
 
 
 
0119- Başka yerde Sınıflandırılmayan Diğer Gıda Ürünleri 
 
Bu alt grupta ise tuz, baharat, krem şanti, hazır çorbalar, kabartma maddeleri vb. gıda ürünleri 

kapsanmaktadır. 
 
 
012- Alkolsüz İçecekler 
 
Tüm alkolsüz içecek çeşitleri (çay, kahve, su, kola, meyve suyu, ayran vb.) bu harcama grubunda 

yer almaktadır. 
 
 
 

 
TABLO-6.2: ALKOLLÜ İÇECEKLER, SİGARA VE TÜTÜN 

 

 
 
Alkollü İçecekler, Sigara ve Tütün Grubunun Kapsadığı Alt Gruplar: 
 
Alkollü içecekler, sigara ve tütün maddelerinin kaydı MADDE KOD KİTABI’NDA yapılan tasnife 

göre aşağıda açıklanan ALT GRUPLAR bazında yapılacaktır. 
 
021- Alkollü içecekler 
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Tüm alkollü içecek çeşitleri (bira, rakı, cin, votka, viski, kanyak vb.) bu harcama grubunda yer 
almaktadır. 

 
022- Sigara ve Tütün 
 
Tüm sigara ve tütün çeşitleri bu harcama grubunda yer almaktadır. 
 
023- Uyuşturucular 
 
Tüm uyuşturucu maddeler bu harcama grubunda yer almaktadır. 
 
 
 

 
TABLO-6.3: GİYİM VE AYAKKABI 

 

 
Bu tabloya, anket dönemi içerisinde hanehalkı fertlerinin giyim, giyim malzemeleri ve ayakkkabı 

ile ilgili olarak yaptıkları harcamalar kaydedilecektir. Harcamalar; kumaşlar ile giysi onarımları, kuru 
temizleme ve dikiş, kiralama harcamaları hariç diğer harcamalarda bebek, çocuk, kadın ve erkek 
ayrımında yapılmaktadır. Buna göre;  

 

 Yaşı 0–24 ay arasında olan fertler için alınan giyim harcamaları “bebek giyimi”, 

 25  ay–14 yaş arasında olan fertler için alınan giyim harcamaları “çocuk giyimi”  
 
olarak değerlendirilecektir.          
 
 

 
Giyim ve Ayakkabı Grubunun Kapsadığı Alt Gruplar: 
 
03111- Kumaşlar  
 
Her türlü kumaş (yünlü, ipekli, kadife, pazen vb.) bu grupta toplanmıştır. 
 
03121- Erkek Giyim 
 
Erkek giyim eşyaları (gömlek, pantolon, ceket, takım elbise, çorap vb.) ile ilgili harcamalar, bu alt 

grupta kapsanmaktadır. 
 
03122- Kadın Giyim 
 
Kadın giyim eşyaları (tayyör, elbise, kazak, etek, iç çamaşırı vb.) ile ilgili harcamalar, bu alt grupta 

kapsanır. 
 
03123 - Çocuk ve Bebek Giyim 
 
Çocuk ve bebek giyim eşyaları (mont, kazak, çorap, zıbın, pijama vb.) ile ilgili harcamalar, bu alt 

grupta kapsanmaktadır. 
 
03131- Diğer Giysi Çeşitleri ve Giysi Aksesuarları 
 
Çeşitli giysi ve giysi aksesuarları (dikiş ipi, örgü yünü, eldiven, kravat, kaşkol, eşarp, mendil, 

şapka vb.) ile ilgili harcamalar, bu alt grupta kapsanmaktadır. 
 
03141- Kuru Temizleme, Giysi Onarımı, Dikiş ve Kiralaması 
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Erkek, kadın, çocuk ve bebek giyim eşyalarının dikiş, kuru temizleme, onarım ve kiralaması ile 

ilgili harcamalar bu alt grupta kapsanmaktadır. Bu grupta yer alan elbise dikiş ücreti sadece dikiş 
hizmetinin gerçekleştirildiği terzilik hizmetlerini kapsamaktadır. Kumaş ve diğer malzemeler de terzi 
tarafından sağlanıyor ise bu satın alış konfeksiyon harcaması olarak değerlendirilecek ve giysi satın alışı 
olarak kaydedilecektir. Aynı durumu giysi ördürme için de geçerlidir.  

 
03211- Erkek Ayakkabısı 
 
Erkek ayakkabısı(ayakkabı, bot, terlik vb.) ile ilgili harcamalar bu alt grupta toplanmıştır. 
 
03212- Kadın Ayakkabısı 
 
Kadın ayakkabısı(ayakkabı, bot, terlik vb.)ile ilgili harcamalar bu alt grupta toplanmıştır. 
 
03213- Çocuk ve Bebek Ayakkabısı 
 
Çocuk ve bebek ayakkabısı ile ilgili harcamalar bu alt grupta toplanmıştır. 
 
03221- Ayakkabı Tamiri ve Kiralanması 
 
Erkek, kadın, çocuk ve bebek ayakkabısı tamirleri bu alt grupta toplanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLO-6.4: KONUT, SU, ELEKTRİK, GAZ VE DİĞER YAKITLAR 

 

 
Bilindiği gibi konut; bir sokağa, bir avluya veya genel geçitlere açılan en az bir kapısı olan, içinde 

bir veya daha fazla hanehalkı oturan veya oturması için ayrılmış olan binalardır. 
 
Hanehalkı yaşamının büyük bir bölümünü içinde geçirdiği, barındığı konut için bazı harcamalar 

yapar. Eğer konutu bir sözleşme gereği kullanıyorsa kira öder, bakımı için boya-badana yaptırır, 
üşümemek için yakıt, karanlıkta oturmamak için aydınlatma vb. masraflar yapar. Bu tür konuta yönelik 
harcama giderlerine “konut harcamaları” denilir. 

 
 Konut harcamaları, hanehalkının ikamet ettiği tüm konutlara yönelik yapmış olduğu 

harcamaları kapsamaktadır. Bir aylık anket periyodu içinde, hanehalkının gerek devamlı olarak 
ikamet etmekte olduğu konut için, gerekse zaman zaman oturdukları konutları (yazlık ev, yayla evi, 
köy evi, çiftlik evi vb.) için yapmış oldukları harcamalar kayıt edilecektir. Örneğin; hanehalkı, anket 
periyodu içinde, yazlık evinin çatısında ufak bir tamirat işlemi yaptırmış ve bir ödeme yapmış ise, bu 
harcama konut harcamalarına dahil edilecektir. Bu küçük çaplı çatı tamir işlemi anket periyodu 
dışında yapılmış ise, konut harcamasında gösterilmeyecektir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken 
bir nokta vardır ki; hanehalkının kira geliri elde ettiği bir gayrimenkulü varsa, bu gayrimenkulü için 
yaptığı harcamalar tüketim harcaması içinde kapsanmamaktadır. Kirada olan konut için yapılan 
harcama tüketim harcaması olarak değerlendirilmeyecektir.  

 
 Genelde konutla ilgili elektrik, su vb. harcamalar, ödeme anından belli bir süre önce kesinleşir. Bu 

tür harcamalarda, anket ayında haneye faturanın gelmesinin bir önemi yoktur, anket ayında 
ödemenin yapılıp yapılmadığına bakılacaktır. Anket ayında herhangi bir ödeme yapılmış ise, ödenen 
miktar ve değerler kaydedilecektir. Haneye fatura gelmesine rağmen herhangi bir ödeme 
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yapılmamış ise harcama olarak kayıt yapılmayacaktır. Bir de faturalara ilişkin gecikme faizi vb. söz 
konusu ise bunlar buraya değil cezai ödemeler olarak Bölüm 7’de Tablo 7.2’ye kaydedilecektir.    

 
 Özellikle fatura ödemelerinde piyasa birim fiyatlarına dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü, elektrik, 

su gibi harcamaların, piyasa değeri oturulan bölge için sabit olması gerekmektedir. Ancak, 
uygulamada aynı bölgede farklı rakamlarla karşılaşılabilmektedir.     

 
Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar  Grubunun Kapsadığı Alt Gruplar;  
 
041- Gerçek Kira 
 
Konuta mülkiyet şekli kiracı (özelden) olan hanehalklarının ödedikleri aylık kira tutarları bu alt 

bölümde kapsanacaktır. 
 
 Bu bölüme kayıt edilecek gerçek kira, mutlaka Bölüm 3, Soru-3.3’deki aylık ödenen kira 

değerleri ile aynı olmalıdır.   
 

 İkinci konut gerçek kirası varsa ilgili yere kaydedilecektir. 
 
 Kiracı olan hanehalklarının aylık ödedikleri kira tutarı, anket ayı içerisinde ödeme yapmasalar 

dahi tüketim harcaması olarak kaydedilecektir.  
 

 Anket ayında, geçmiş aylara dönük kira borçlarının ödenmesi durumunda, konut harcamaları 
tablosuna sadece ilgili aya ilişkin kira ödemesi kaydedilecek, anket ayı haricindeki ödenen 
kira tutarları tüketim dışı harcama (borç ödemesi) olduğu için kayıt edilmeyecektir. Aynı 
şekilde, gelecek döneme ait kiraların, peşin olarak ödenmesi durumunda da, yine sadece 
aylık kira bedeli gösterilecektir.  

 
 Kiralar, site veya apartmanın ortak elektrik, temizlik veya bakımı için ödenenortak 

masraflar(apartman/site aidatı)hariç tutularak, net olarak alınacaktır. Bu tür ödemeler, 
“konutla ilgili hizmetler“ alt grubunda kapsanacaktır.  

 
042- İzafi Kira 
 
Konuta mülkiyet şekli ev sahibi, kiracı (devletten, vakıftan) veya diğer olan; oturdukları 

konuta kira ödemeyen veya piyasadaki değerinden çok düşük değerde kira ödeyenler için bir izafi kira 
değeri hesaplanacaktır. İzafi kira, daha önce de belirtildiği gibi hanehalklarının anket ayındaki piyasa 
koşullarında aynı bölgede benzer bir konutu kiralamaları durumunda ödemeleri gereken aylık kira değeri 
olarak alınacaktır. Lojmanda oturan hanehalkları için izafi kira değeri; ücret ayni gelirinin bir 
parçası olduğu için Tablo 6.15‘e kaydedilecektir.   

 
 Ev sahiplerinin ve diğer şekilde oturanlardan hiç kira ödemeyenlerin yani Soru 3.3’deki 

ödenen kira değeri “0“ olanların, bu bölüme kayıt edilecek izafi kira değeri, Bölüm-3, Soru-
3.6’daki izafi kira değeri ile aynı olmalıdır.  

 
 Kiracı (devletten, vakıftan) ve Diğer şekilde oturanlardan düşük de olsa belirli bir miktar kira 

ödeyenlerin bu tabloya aktarılacak izafi kira değeri ise aşağıdaki formülasyona göre 
hesaplanacaktır: 

 
Diğer şekilde oturan izafi kirası= [Bölüm 3, Soru 3.6-Bölüm 3, Soru 3.3] 

 
 Hanehalkı tanımından dolayı; farklı konut birimlerinde ikamet eden ancak, bir hanehalkı olarak 

nitelenebilen birimlerin her konut birimine ilişkin olarak ayrı ayrı gerçek ve/veya izafi kira 
kaydı yapılacaktır. Örneğin, hanehalkının geniş hanehalkı yapısında olduğunu, iki katlı bir evde 
yaşadığını, konutlardan birine mülkiyet şekli ev sahibi iken, diğer konutta kiracı (özelden) 
olarak oturduklarını varsayalım. Bu durumda, hanehalkının ev sahibi durumundaki konutu için 
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izafi kira değerinin, kiracı (özelden) olduğu konut birimi için de ödediği gerçek kira değerinin 
kaydedilmesi gerekmektedir. 

 
 

043- Konutun Bakım ve Onarımı 
 
Bu bölümde ev için gerekli, çeşitli tamir ve bakım malzemelerinin (her türlü badana ve boya 

malzemeleri, yer ve duvar döşeme, kapı satın alma vb.) satın alınması, konutun bakım ve onarım 
hizmetleri (badanacı ve boyacı ücreti, cam taktırma ücreti, doğalgaz tesisatı döşeme ücreti vb.) için 
yapılan harcamalar kapsanmaktadır.  

 
 Konut harcamalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da konut için yapılan 

harcamaların tadilat niteliği taşıyıp taşımadığına bakılmasıdır. Konut için yapılan büyük tamir 
harcamaları, eğer yeni bir sabit sermaye malı (ilave bir oda, ilave bir mutfak) yaratıyor ise 
kayıt edilmeyecektir. Konutun ömrünü uzatan, kullanımını veya verimini artıran küçük 
harcamalar konut harcamalarında gösterilecektir. Örneğin; konutta bir duvarın sökülmesi, 
yeni bir duvar yapılması, çatının üstüne bir kat daha çıkılması, evin bir bölümünün dükkan 
haline getirilmesi gibi harcamalar inşaat niteliğinde olduğundan bu bölümde kapsanmamalıdır. 
Ancak evin boya ve badanasının yapılması, elektrik tamiri, musluk tamiri, fayans döşemesi gibi 
evin bakımına ve onarımına yönelik harcamalar bu bölüme dahil edilecektir. 

 
 Apartman için ödenen küçük tamir ve bakım masraflarından, hanehalkının oturduğu konuta 

isabet eden kısmı müteferrik masraf olarak yazılacaktır. 
 
044- Su (Şebeke suyu) ve Konutla İlgili Çeşitli Hizmetler 
 
Bu bölümde su tüketimleri faturaya bağlı olarak kaydedilecek ve anket ayı içerisinde ödenmiş ise 

yazılacak, ödenmemiş ise yazılmayacaktır. Ayrıca,vidanjör ücreti, asansör bakım ve onarımı, baca 
temizliği vb. bu grupta yer almaktadır. Su harcaması içine dahil edilen “çöp vergisi“ ayrıca 
kaydedilmeyecektir. 

 
 Apartmanın temizliği, bakımı, otomat ve diğer giderleri için kat maliklerinden ve kiracılardan 

toplanan apartman aidatı ve buna benzer ortak kullanımlara ilişkin yapılan ödemeler 
“Apartman Ortak Harcamaları” olarak “04 441 01 010” kodu ile kayıt edilecektir. 
 

 
 
045- Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar   
 
Elektrik tüketimleri de faturaya bağlı olarak kaydedilecek olup anket ayı içerisinde ödenmiş ise 

yazılacak, ödenmemiş ise yazılmayacaktır.  
 
 Oturulan konutta ısınma veya diğer amaçlarla kullanılan yakıtlardan (tüp, gazyağı, kalorifer 

yakıt ücreti, odun ücreti vb.) tüketim yapılıyorsa, anket ayı içerisinde bu yakıtlar için ödenen 
miktar kaydedilecektir.  

 
 Hanehalkı, anket ayı içinde, ısınma veya diğer amaçlarla kendi üretimi olan talaş, odun gibi 

maddeleri kullanmış ise bunların piyasadaki birim fiyatı ile değerlendirilerek konut harcamaları 
tablosuna değil, Tablo 6.13.’e kaydedilmesi gerekmektedir.  

 
 Hanehalkının satın aldığı odun vb. yakıtlar için ödediği nakliye ücretleri de satın alınan yakıtın 

fiyatı içine dahil edilecektir. Hanehalkının anket ayında tonu 300TL olan odundan 0,50 ton 
satın aldığını ve bu odunu aldığı yerden evine taşıtmak için 100TL nakliye ücreti ödediğini 
varsayalım. Bu durumda konut harcamaları bölümünde odun harcaması olarak 0,5 ton 
odunun bedeli olan 150TL ile nakliye ücreti olan 100TL’nin toplamı olan 250TL 
kaydedilecektir. 

 



 

 
72 

 
 
       
DİKKAT ! 

Elektrik, su, telefon vb. gibi  ödemelerde, madde tanımlarında, ödemenin cezalı 
olarak yapıldığına dair bir bilgi var ise, ceza kısmı ayrılıp tüketim dışı 
harcamalarda (Bölüm–7, Tablo-7.2’de) gösterilecektir. 

 
 

 
 
 

 
TABLO-6.5: MOBİLYA, EV ALETLERİ VE EV BAKIM HİZMETLERİ 

 

 
Bu tabloya hanehalkının ev eşyaları ile ilgili mal ve hizmet harcamaları kaydedilecektir. Bu 

tabloda, taksitle satın alış konusuna dikkat edilmelidir. Bu konuyla ilgili olarak örnekler tekrarlanacak 
olursa; 

 
a. Hanehalkı anket ayı içerisinde bir buzdolabı almış, buzdolabı haneye teslim edilmiş ve hane 

toplam 1 000 TL olan buzdolabı bedelinin 100 TL'sini ödemiş ve geriye kalan miktarı taksite bağlamış 
ise; buzdolabının “Toplam Değer“ sütununa 1 000 TL yazılarak kayıt edilecektir. 

 
b. Eğer hanehalkı bu buzdolabını anket ayından önce almışsa ve 100 TL taksit ödüyorsa; bu 

tabloya herhangi bir harcama kaydı yapılmayacaktır. 
  
 Hanehalkının anket ayı içinde, herhangi bir hanehalkı ferdi için yaptığı düğün harcamaları ilgili 

tablolara kaydedilecektir. Örneğin, anket ayı içinde örnek hanehalkı oğlunu evlendirmiş ve bu 
amaçla çeyizlik buzdolabı, oturma odası takımı, halı satın almış ise bu tür harcamalar 
“Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri” olarak bu tabloya kaydedilecektir. Düğün 
harcamaları ile ilgili olarak düğün salonu kiralanmış ise Bölüm-6, Tablo-6.9“Eğlence ve Kültür 
Hizmetleri” bölümüne kaydı yapılacaktır. Düğün harcamaları ile ilgili yapılan her türlü 
harcamalar ilgili tablosuna kaydedilecektir.       

 
 Ev eşyası ile ilgili olarak yapılan harcamalarda malzeme ve işçilik aynı işyerinden satın 

alınıyorsa;  tüm masraflar, ev eşyasının toplam değerine ilave edilerek  kaydedilecektir. Eğer, 
ayrı yerlerden satın alış yapıldıysa ayrı ayrı harcamalar olarak işlem görecektir. Örneğin, 
hanehalkının anket ayı içinde bir yapı marketten monte edilmemiş bir genç odası takımı 
aldığını ve bunun montajını evinin yakınındaki marangoza yaptırdığını varsayalım. Bu 
durumda, yatak odası takımı ve marangozun işçilik ücreti için ayrı ayrı harcamalar 
kaydedilecektir. Diğer yandan, hanehalkının anket ayı içinde yine bir yapı marketten monte 
edilmemiş bir bilgisayar masası aldığını ve monte işlemi için marketin destek verdiğini 
varsayalım. Bu durumda, sadece bilgisayar masasının satın alışı harcama olarak kaydedilecek 
olup, montaj için işçilik ücreti kaydedilmeyecektir. Ev eşyası ve ev aletlerinin tamirinde de aynı 
prensip kullanılacaktır.  

 
 
 
Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Grubunun Kapsadığı Alt Grupları:  
 
051- Mobilya, Mefruşat, Halı ve Diğer Yer Döşemeleri 
 
Bu bölümde her türlü mobilya ve mefruşat satın alışı (mutfak takımı, oturma odası takımı, kitaplık, 

tablo, abajur, halı, kanepe, yatak vb.) için yapılan harcamalar kapsanmaktadır. 
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052- Ev İçi Tekstil  
 
Bu bölümde her türlü ev içi tekstil ürünleri (perde, yorgan, nevresim, yastık, masa örtüsü, 

battaniye, hurç vb.) ve mefruşat tamirleri (yorgan dikimi, oya örgü ücreti, pike diktirme ücreti vb.) 
kapsanmaktadır. 

 
053- Ev Aletleri  
 
Bu bölümde elektrikli veya elektriksiz ev aletlerinin satın alışı (buzdolabı, fırın, klima, soba, kombi, 

yoğurt makinesi, ütü vb.) ve onarımları (fırın tamiri, şofben tamiri, her türlü elektrikli ev aleti kurdurma 
ücreti vb.) için yapılan harcamalar kapsanmaktadır. 

 
054- Züccaciye, Yemek Takımı, Hanehalkı Aletleri 
Bu bölümde her türlü (cam, porselen, çelik vb.) mutfak eşyaları (yemek takımı, tencere, bardak, 

kaşık, çatal, bıçak vb.) kapsanmaktadır. 
 
055- Ev ve Bahçe Araç Gereçleri 
 
Bu bölümde, motorlu bahçe araçları (çim biçme makinesi, su motoru vb.), ev eşyalarının 

tamirinde kullanılan aletler (tornavida, çekiç, kerpeten vb.) ile araçlar (priz, pil, duy, ampul vb.) 
kapsanmaktadır. 

 
056- Ev Bakımı İçin Mal ve Hizmetler 
 
Her türlü dayanıksız ev bakım malzemeleri (çamaşır ve bulaşık deterjanları, kibrit, mandal, mum, 

bulaşık süngeri vb) bu bölüme kaydedilecektir. 
 
 
 
 
 
 

 
TABLO-6.6: SAĞLIK 

 

 
Bilindiği gibi sağlık; insanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olma 

durumlarıdır. Fertlerin iyilik halinde olabilmeleri ya da kalabilmeleri için yaptıkları harcamalara sağlık 
harcamaları denir.  

 
 Özellikle ilaç satın alışlarında, madde kodlarının verilebilmesi için ilaçların hangi amaçla 

kullanıldığının belirlenmesi çok önemlidir. Bu nedenle, eğer ilacın kullanım amacı bilinmiyorsa, 
tüm ilaç isimlerinin mutlaka kaydedilmesi gerekmektedir. Daha sonra en yakın eczaneden bu 
ilacın hangi hastalıklara iyi geldiği öğrenilerek soru kağıdına aktarılmalıdır. 

 
 Sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı olan fertlerin yaptıkları sağlık harcamalarında; fertler 

tarafından belli oranlarda ödeme yapılıyor ise (ilacın değerinin %10’u veya %20’si), sağlık 
harcamasının piyasa birim fiyatı kaydedilirken, hanehalkı tarafından ödenen miktar esas 
alınacaktır. Örneğin, Emekli Sandığı’na kayıtlı bir fert anket ayında gerçek bedeli 10 TL olan bir 
ilaçtan iki kutu almış ve toplam 2 TL ödemiş ise, bu harcamanın kaydı yapılırken; ilacın piyasa 
birim fiyatı olarak 1 TL, toplam değer olarak ise 2 TL yazılacak, ilacın bedelinin sadece 
%10’unun ödendiği “ayrıntılı tanım” bölümüne not edilecektir. 

 
 

Sağlık Grubunun Kapsadığı Alt Grupları:  
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061- Tıbbi ürünler, aletler ve malzemeler 
 
İnsan sağlığı için gerekli ilaçlar (ağrı kesiciler, kalp ve damarla ilgili ilaçlar, lens bakım ilaçları, balık 

yağı, arı sütü vb.), sağlık ürünleri, tedavi edici aletler ve malzemeler bu bölüme kaydedilecektir. 
 
062- Ayakta tedavi hizmetleri 
 
Tıbbi hizmetler, dişçilik vb. ücreti bu bölüme kaydedilecektir. 
 
063- Yataklı tedavi hizmetleri 
 
Ameliyat ücretleri, hastane (özel veya devlet hastanesinde) yatak ücreti, poliklinik ödemeleri, 

ambulans ücreti vb. bu bölüme kaydedilecektir. 
 
 

 
TABLO- 6.7: ULAŞTIRMA 

 

 
Bu tabloya ulaştırma ile ilgili harcamalar kayıt edilecektir.  
 
 Harcamalar bu tabloya kayıt edilirken yapılan ulaşım harcamalarının hanehalkı yaşamına 

dönük olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin; ticari bir taksinin şoförü olan hanehalkı Referans 
Kişisinin ticari amaçla kullandığı taksi için yaptığı benzin alımları ile araç tamir ve bakım 
giderleri bu tabloya kayıt edilmeyecektir. Ancak, ticari araç, hanehalkının ihtiyaçları 
doğrultusunda da kullanılıyor ise, sadece hanehalkına yönelik benzin vb. harcama bu tabloya 
kaydedilecektir.    

 
 Ulaştırma ile ilgili tamir ve bakım hizmetleri için yapılan harcamalarda, malzeme ve işçiliğin 

aynı işyeri tarafından sağlandığı satın alışlar için toplam harcama değeri kaydedilecektir. Eğer 
tamir veya bakım malzemesi hane tarafından ayrıca satın alınmışsa, bu malzemelerin satın 
alınışı ile ödenen işçilik ücreti ayrı ayrı kaydedilecektir. Örneğin, hanehalkının anket ayı içinde 
bir yapı marketten otomobili için akü satın aldığını ve bunu evinin yakınındaki benzin 
istasyonunda taktırdığını varsayalım. Bu durumda, akü için ve tamirciye verilen işçilik ücreti 
için ayrı ayrı harcamalar kaydedilecektir. Diğer yandan, hanehalkının anket ayı içinde otomobil 
yetkili servisine giderek otomobilinin hidrolik yağını değiştirttiğini varsayalım. Bu durumda 
yağ+değişme (servis) ücreti toplu olarak tek harcama şeklinde kaydedilecektir. 

 
Ulaştırma Grubunun Kapsadığı Alt Grupları:  
 
071- Araç Satın Alımı 
 
Her türlü otomobil (birinci veya ikinci el), motor, bisiklet vb. alımı bu grupta kapsanacaktır. 
 
072- Kişisel Ulaştırma Araçlarının İşletimi 
 
Her türlü kişisel ulaşım aracı için yapılan yedek parça ve aksesuar satın alışları (buji, akü, far, 

koltuk kılıfı, araba yıkama sabunu vb.) bu bölümde kapsanacaktır. 
 
073- Ulaştırma Hizmetleri 
 
Demiryolu, karayoluyla şehiriçi ve şehirlerarası, havayolu ve denizyolu yolcu taşımacılığı ile yolcu 

taşıma hizmetlerine ait ücretler (tren, vapur, otobüs bileti, uçak bileti, metro vb.) bu bölümde 
kapsanacaktır. 
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TABLO-6.8: HABERLEŞME 
 

 
 
Bu tabloya haberleşme ile ilgili harcamalar kayıt edilecektir.  
 
Haberleşme Grubunun Kapsadığı Alt Grupları:  
 
0811- Posta Hizmetleri 
 
Postaya ait hizmetler (mektup gönderme, telgraf çekme, havale ücreti vb.) bu grupta 

kapsanacaktır. 
 
0821- Telefon, Telefaks Ekipmanıve Tamiri 
 
Haberleşmeye ait diğer araçlar (telefon, telefaks makinesi, cep telefonu vb.) ve bunların tamiri bu 

grupta kapsanacaktır. 
 
0831- Telefon ve Telefaks Hizmetleri 
 
Haberleşmeye ait diğer hizmetler (telefon faturası, jeton ücreti, faks çektirme ücreti, internet 

ücreti vb.) bu grupta kapsanacaktır. 
 
 Telefon faturaları da daha önce belirtildiği gibi fatura ödemesi yapıldığı anda kaydedilecektir. 

Faturadaki miktarlar dikkate alınarak kaydedilecektir. Gecikme faizi söz konusu ise bu kısım 
tüketim dışı harcaması olarak Tablo 7.2’e kaydedilecektir.  

 
 
 
 
 
 

 
TABLO-6.9: EĞLENCE VE KÜLTÜR 

 

 
Hanehalkının Eğlence ve Kültür ile ilgili harcamaları bu bölümde gösterilecektir.  
 
 Eğlence hizmetleri ile ilgili olarak verilen bahşişler, bu grupta kapsanacaktır. 
 
Eğlence ve Kültür Grubunun Kapsadığı Alt Grupları: 
 
091- Görsel ve İşitsel, Fotoğrafla ve Veri İşleme ileİlgili Ekipman 
 
Hanehalkının radyo, televizyon, video, fotoğraf makinası, kamera, dürbün, müzik aletleri vb. satın 

alışları bu gruba kaydedilecektir. 
 
092- Diğer Temel Dayanıklı Eğlence ve Kültür Araçları 
 
Hanehalkının satın almış olduğu diğer temel dayanıklı eğlence ve kültür araçları (karavan, deniz 

botu, gitar, bilardo sopası ve masası vb.) ve bunların tamiri bu gruba kaydedilecektir. 
 
093- Diğer Eğlence Araçları ve Malzemeleri, Bahçe ve Evcil Hayvanlara İlişkin Ürünler, 

Hizmetler 
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Hanehalkının satın almış olduğu evcil hayvan ve bahçe ile ilgili diğer eğlence araçları (çiçek, 
toprak, evcil hayvan satın alışı, çocuk oyuncakları, oyun aletleri, av malzemeleri, mangal, kedi-köpek 
maması vb.) için yapılan harcamalar kaydedilecektir. 

 
094- Eğlence ve Kültür Hizmetleri 
 
Bu gruba spor müsabakaları ve eğlence mekanlarına giriş ücretleri (futbol maçı bileti, lunapark 

ücreti, disko giriş ücreti, sportif faaliyetlerle ilgili kurs ücretleri vb.) için yapılan harcamalar 
kaydedilecektir. 
 

095- Gazete, Kitap ve Kırtasiye 
 
Gazete, dergi, okul kitapları, ansiklopedi, çocuk kitapları, roman, her türlü sözlük, defter, kalem, 

resim boyaları ile her türlü kırtasiye ve çizim malzemeleri (zarf, defter kabı, hatıra defteri, bilgisayar 
kağıdı, cetvel vb.) vb. satın almak için yapılan harcamalar bu bölüme kaydedilecektir.  

 
096- Paket Turlar 
 
Hanehalkının tatil amacıyla yapmış olduğu günlük veya haftalık turlar vb. bu bölümde 

kapsanmaktadır. 
 
 
 

 
TABLO-6.10: EĞİTİM HİZMETLERİ 

 

 
Hanehalkının eğitim hizmetlerine yapmış olduğu harcamalar bu bölümde gösterilecektir. Eğitime 

yönelik yapılan; okul kıyafeti, kitap, defter, kalem vb. harcamalar bu tabloda değil, okul kıyafetleri giyim 
(Tablo 6.3), kitap, defter, kalem vb. eğlence ve kültür (Tablo 6.9), ders notlarının fotokopi ile 
çoğaltılması çeşitli mal ve hizmetler harcama tablolarında (Tablo 6.12) kapsanmaktadır.    
 

 Bilindiği gibi, anket ayı içinde örnek hanehalkı tarafından iktisap edilen mal ve hizmet satın 
alışları harcama olarak kayıt edilmektedir. Buna göre, anket ayı içinde ister peşin ödeme, 
isterse taksit ödemesi şeklinde yapılmış olsun, her türlü eğitim hizmeti satın alışı harcama 
olarak kayıt edilecektir. Örneğin, Ekim ayında anket yapılanhanehalkının çocuğunu Eylül 
ayında üniversiteye hazırlık kursuna kaydettirdiğini, özel dershanenin toplam ücretinin 4000 
TL olduğunu ve dersane ücretinin 8 eşit taksitte (Eylül ayından itibaren her ay 500TL) 
ödeneceğini varsayalım. Söz konusu hane içinyapılacak kayıt işlemi aşağıdaki gibi olacaktır: 

 
Sütun 01: Özel dersane ücreti 
Sütun 02: Üniversite hazırlık  
Sütun 03: Aylık (36) 
Sütun 04: 1 
Sütun 05: 500 
Sütun 06: 500 
Sütun 07: 1 
..... 

 
 

Hanenin, diğer çocuğu için de anket ayında peşin olarak 8 500TL özel ilköğretim okulu ücreti 
ödediğini varsayalım. Bu harcama da aşağıdaki şekilde kaydedilecektir: 
 

Sütun 01: İlköğretim ücreti 
Sütun 02: Özel kolej 
Sütun 03: Yıllık(60) 
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Sütun 04: 1 
Sütun 05: 8 500 
Sütun 06: 8 500 
Sütun 07: 1 
…… 

 
Şayet, hanehalkı özel okul ücretini anket ayından 2 ay önce peşin olarak ödemiş, anket ayında 
herhangi bir ödeme yapmamış olsaydı, Bölüm 6’da herhangi bir harcama kaydı 
gösterilmeyeceğine ancak dayanıklı mal ve hizmetler tablosu (Bölüm 5A) için mutlaka 
sorgulanma yapılması gerektiğine dikkat edilmelidir. 

 
 Eğitimde gönüllü veya zorunlu olarak verilen bağışlar, Bölüm 7’de tüketim dışı harcama olarak 

kapsanacaktır. 
 
 
 
Eğitim Hizmetleri Grubunun Kapsadığı Alt Grupları: 
 
1011- Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim  
 
Hanehalkının okul öncesi ve ilköğretim için yapmış olduğu harcamalar (anaokulu ücreti, özel 

ilköğretim ücreti vb.) bu bölümde kaydedilecektir. 
 
1021- Orta Öğretim 
 
Hanehalkının lise eğitimi için yaptığı masraflar (özel lise ücreti, meslek lisesi ücreti, sınav formu, 

karne parası vb.) bu bölümde kapsanmaktadır. 
 
1031- Orta Öğretim Sonrası ve Üniversite Öncesi Eğitim 
 
Hanehalkı fertlerinin eğitime yardımcı olması amacıyla aldıkları ek ders ve kurs ücretleri bu 

bölümde kapsanacaktır. 
 
1041- Üniversite Eğitimi ve Sonrası Eğitim 
 
Üniversite eğitimi alan hanehalkı fertlerinin yapmış olduğu harcamalar (özel üniversite ücreti, 

diploma parası vb.) burada kapsanacaktır. 
 
1051-Düzeyi Belirlenemeyen Eğitim Programları 
 
Düzeyi belirlenemeyen eğitim harcamaları (mankenlik kursu, lisan kursu, çırak eğitimi kurs ücreti 

vb.) burada kaydedilecektir. 
 
 
 
 

 
TABLO-6.11: LOKANTALAR, YEMEK HİZMETLERİ VE OTELLER 

 

 
Hanehalkının lokanta, kantin, büfe, işyeri yemekhanesi vb. yerlerde yapmış olduğu yemek 

hizmetleri ve otel, motel, pansiyon vb. yerlerdeki konaklama hizmetlerine yönelik yapmış olduğu 
harcamalar bu bölümde gösterilecektir.  

 
 Dışarıda tüketilen yiyeceklerde, esas prensip, alınan gıda maddeleri için belirli bir hizmet 

payının da gıda maddesi ile birlikte ödenmiş olmasıdır. Örneğin, lokantada yenen yemek için 
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bir hizmet ödemesi de söz konusudur. Ancak, bazı gıda alımlarında bu hizmet payının maliyet 
unsuru mu yoksa özel hizmet payı mı olduğu belli değildir. Bu nedenle, özel hizmet payı 
olmamakla birlikte dışardan satın alınan maddeler (büfeden, seyyar satıcıdan, vb. yerlerden 
alınan hamburger, döner vb. yiyecekler) de bu bölümde kapsanacaktır. Diğer yandan büfe vb. 
yerlerden alınan çips, çikolata vb. ürünlerde herhangi bir yemek hizmeti alımı söz konusu 
olmadığı için, bu tür ürünlerin satın alışı gıda grubunda kapsanacaktır. 

 
 Lokantadan sipariş edilip evde veya işyerinde yenen yemekler, bu grupta gösterilecektir. 

 
 Hipermarketlerden kg ölçü birimiyle satın alınan gıda ürünleri pişmiş yenmeye hazır dahi olsa 

gıda bölümünde gösterilecektir.  
 
 Lokanta, otel vb. yerlerde verilen bahşişler, bu grupta kapsanacaktır. 

 
 Lokanta, Yemek Hizmetleri ve Oteller grubu yenen ve içilenlerincinsine göre değil, yenildiği 

veya içildiği yere göre alt gruplara ayrılmaktadır. 
 
 
Lokanta, Yemek Hizmetleri ve Oteller Grubunun Kapsadığı Alt Gruplar: 
 
 
11111- Restoranlar 
 
Hanehalkının restoran, lokanta, kebapçı, dönerci, ciğerci, lahmacun salonu, köfteci,dürümcü, fast-

food restoranlar, işyeri lokalleri, orduevi restoranları, pizzacı, otel, misafirhane vb.yerlerde 
yaptığıyiyecek/içecek hizmeti harcamaları (sıcak yemek, kebap, pide, çorba, salata,soğuk meze, tatlı, 
çay, ayran, kola, alkollü içecek vb.) bu grupta kapsanacaktır. 
 

11112- Cafe, Bar, Pastane vb. Yerler 
 
Hanehalkının cafe, internet cafe, bar, pastane, dondurmacı, birahane, kahvehane, disko,bowling 

salonu, tatlı satış yerleri vb. yerlerdeki yaptığı yiyecek/içecek hizmetiyle ilgili harcamalar(kebap, pide, 
lahmacun, hamburger, çorba, köfte, gözleme, pizza, tost, sütlü tatlı, hamur tatlısı,çay, ayran, bira, vb.) 
bu grupta kapsanacaktır. 

 
11113- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Yemek Hizmetleri 
 
Hanehalkının seyyar satıcı, simitçi, vb. yerlerden yaptığı yiyecek/içecek hizmeti harcamaları(pide, 

lahmacun, çorba, köfte, gözleme, sandviç, nohut-pilav, hamur tatlısı, çay, vb.) bu gruptakapsanacaktır. 
 
11121- Kantinler 
 
Hanehalkının işyeri, okul, üniversite, hastane, kurs, vb. yerlerdeki kantinler, yemekhanelerile 

büfelerden yaptığı yiyecek/içecek hizmetiyle ilgili harcamalar (kebap, pide, çorba, köfte,gözleme, pizza, 
tost, tatlı, çay, ayran, kola vb.) ve bakkal, market vb. yerlerden alınan ekmekarası yiyecekler (döner, 
köfte, sandviç, tost vb.) bu grupta kapsanacaktır.Ancak bakkaldan yarımekmek alınıp arasına 200 gr 
peynir koydurulması durumunda yapılan harcamanın “yemekhizmeti” olarak değerlendirilmemesi 
gerektiğine dikkat edilmelidir. Zira bu tür harcama, yarımekmek ve 200 gr peynir olarak gıda 
harcamaları bölümüne kaydedilmelidir. 

 
 
112- Konaklama Hizmetleri 
 
Hanehalkı fertlerinin konaklama hizmetleri için yapmış olduğu harcamalar (otel, motel, pansiyon 

ücreti, tatil köyü, yazlık kiralama vb.) bu bölüme kaydedilecektir.  
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Paket turlar vesilesiyle gidilen otel, motel vb. harcamaları burada değil, eğlence ve kültür 
harcamasında kapsanmaktadır. 

 

 
TABLO-6.12: ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER 

 

 
Bu grup, kişisel bakım, başka yerde sınıflandırılmayan mallar ile başka yerde sınıflandırılmayan 

hizmetler alt gruplarını kapsar.  
Çeşitli Mal ve Hizmetler Grubunun Kapsadığı Alt Gruplar: 
 
121- Kişisel Bakım  
 
Bu grubun kapsamında kadın ve erkek berberleri, güzellik salonları, saunalar gibi kişisel bakım ile 

ilgili hizmetler, tıraş makinası, epilasyon aleti, elektrikli diş fırçası vb. gibi kişisel bakım ile ilgili elektrikli 
aletler ile tıraş malzemeleri, tarak ve fırçalar, sabunlar, şampuanlar, makyaj malzemeleri, kolonya vb.  
gibi kişisel bakım ile ilgili maddeler yer almaktadır. 

 
 
122-Gece Kulüpleri (Genelev Hizmetleri) 
 
Gece kulüplerine giriş ücreti, gece kulüpleri hizmetleri bu alt grupta yer alacaktır. 
 
 
123- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Kişisel Bakım Ürünleri 
 
Bu tabloya, diğer hiçbir bölümde sınıflandırılmamış çeşitli mallardan mücevherler, saat ile kişisel 

aksesuarlar (çanta, bavul, cüzdan, şemsiye vb.) kaydedilecektir. 
 
 Hanenin evlenen çocuğuna takmış olduğu takılar (bilezik, kolye, küpe vb.) hanenin harcaması 

olarak bu tabloya kaydedilmelidir (Çeyiz harcamalarında olduğu gibi). 
 

 Çeyrek, yarım, tam altın şeklindeki harcamalar, ister hanehalkı kendisi için alsın, isterse 
hediye vermek amacıyla almış olsun tüketim değil, tasarruf ve yatırım amaçlı olduğundan 
Bölüm 6’da kapsanmamaktadır. 

 
 
124- Sosyal Hizmetler 
 
Bu tabloya sosyal hizmetler için yapılan harcamalar (huzur evleri, alkol ve uyuşturucu tedavi 

merkezleri vb.) kaydedilecektir. 
 
125- Sigorta 
 
 Bu tabloya sigorta (konut sigortası, sağlık sigortası, kaza sigortası, zorunlu trafik sigortası, 

kasko, yangın sigortası, ulaşım sigortası vb.) için yapılan harcamalar kaydedilecektir. Yaşam sigortasının 
geri dönüşü yok ise yani belirli bir zaman sonra geri ödeme yapılmayacak ise tüketim dışı harcama 
olarak kapsanacaktır.  

 
126- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Mali Hizmetler  
 
Bundan önceki gruplarda kapsanmayan mali hizmetler (kasa kiralama ücreti, muhasebeci ücreti, 

hanehalkı fertlerine verilen harçlıklar, noter ücreti vb.) kapsanacaktır.  
 
 Anket ayı içinde, hanehalkı fertlerine verilen harçlıklar kaydedilirken, çift kayıt yapılmamasına 

özellikle dikkat edilecektir. Çünkü, harçlık alan kişilerin, harçlıkları ile yapmış oldukları 
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harcamaları mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde kaydetmeleri istenmektedir. Bu durumda, 
harçlıkların, hanehalkı harcama kayıt defterine “Harçlık” olarak kaydediliyor iken aynı 
zamanda harçlığı alan ferdin yapmış olduğu harcamalar da kaydediliyorsa harcama kayıtları 
çift yapılıyor olacak. Örneğin, hanehalkı Referans Kişisi, çocuğuna 5 TL harçlık vermiş ve 
çocuk bu parayı defter, ulaşım harcaması için kullanmışsa Hanehalkı Harcama Kayıt Defteri’ne 
sadece “DEFTER ve ULAŞIM HARCAMASI” kaydı yapılacak, “HARÇLIK” olarak Hanehalkı 
Harcama Kayıt Defteri’ne ayrıca bir kayıt yapılmayacaktır. Ayrıca, harcama kayıtları yapılırken 
mümkün olduğu ölçüde ”harçlık“ kaydı yerine, bu harçlığın harcandığı mal ve hizmetlerin ayrı 
ayrı kaydedilmesi esastır.   

 
127- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Hizmetler 
 
Bu tabloya başka yerde sınıflandırılmayan hizmetler (Seyrüsefer ruhsatı, cenaze masrafları, 

vestiyer ücreti, fotokopi ücreti, mevlit okutma ücreti, et çektirme ücreti, kredi kartı aidatı vb.) 
kaydedilecektir. 
 
 
 
 
 
 

 

TABLO-6.13.  HANEHALKININ ANKET AYINDA ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERDEN KENDİ 
TÜKETTİMİNE AYIRDIĞI ÜRÜNLER 

 

 
(Bu tablo anket ayı boyunca her görüşmede ve anket ayı sonunda sorulacaktır.) 
 
Ülkemizde, kırsal kesimde yaşayan hanelerin tüketiminde; özellikle, hayvancılık ve sebze 

yetiştiriciliği ile  uğraşanların kendi üretimlerinden sağladıkları ürünlerin  payı büyüktür. Özellikle, kırsal 
yerlerde bulunan hanelerin tüketici nitelikleri yanında üretici nitelikleri de vardır. Hanehalkı bir işletme 
olarak tarımsal veya hayvansal ürünler üretir. Üretilen bu ürünler ya satılır ya stoklanır ya da anında 
hanede tüketilir. Hane tüketimine yönelik olarak anket ayında üretilentüm ürünler bu tabloda 
kapsanacaktır.  

 
Bunun yanında, bir işletme olmaktan uzak, ancak kendi ihtiyaçlarına cevap verebilecek miktarda 

üretim yapan ve bunu kendi hanesinde tüketen hanehalklarının tüketimleri de bu tabloda kapsanacaktır.  
 

Hanehalkının anket ayında, doğadan ücretsiz olarak toplayıp tükettiği ürünler de (ayrelli, mantar, 
yakacak odun, kazayağı vb.) hanehalkının kendi üretiminden tükettiği ürünler kapsamında 
değerlendirilmektedir(Tablo 6.13.).  

 
 
 Anket ayında üretilen ürünlerden kendi tüketimine ayrılan  ürünlerin kaydına ilişkin 

genel açıklamalar: 
 
 
 Bu bölümde hanehalkının anket ayı içindeki kendi üretimlerinden kendi tüketimleri ve/veya 

başka hanelere hediye/yardım olarak vermek için ayırdıkları kapsanmaktadır. Anket ayından 
önce hanehalkının kendisinin üreterek stokladığı ürünlerden yaptığı tüketimler, Tablo 5C’de 
sorgulanmaktadır. 

 
 Tarımsal veya hayvansal herhangi bir üretimi söz konusu olan hanehalkının ürettiği 

ürünlerden, sadece hanehalkında tüketimi söz konusu olanlar kapsanacaktır. Sadece, satmaya 
yönelik yani bir ekonomik faaliyet olarak yapılan ve hanede hiç bir şekilde tüketilmeyen 
ürünler buraya kaydedilmeyecektir.  Örneğin, anket periyodu içerisinde tarladan 20 kg. 
domates toplanıp haneye tüketilmek amacıyla getirilmişse, inekten 20 kg. süt sağılıp içilmişse, 
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ya da hanede tüketilmek amacıyla 5 kg. hellim yapılmışsa, bu tür tüketimler, tüketim 
harcamalarına dahil edilecektir. Ancak, hane tarafından üretilen hellim, hanede tüketilmeden 
dışarıya satılıyor ise yani sadece gelir elde etmeye yönelik ise, bu tür mamüller hanehalkı 
tüketim harcaması kapsamına alınmayacaktır. Burada dikkat edilecek nokta, hanehalkının 
anket ayı içinde ürettiği bu ürünlerden satmak üzere ayırdığı miktarların kapsama alınmaması 
gerektiğidir. Örneğin, hanehalkının anket ayında 100 kg patates ürettiğini, bunun 80 kg’ını 
sattığını, kalan 20 kg’ını ise kendi tüketimine ayırdığını varsayalım. Bu durumda satılan veya 
satmak üzere ayrılan 80 kg patates, bu tablonun herhangi bir sütununda gösterilmeyecek, 
kalan 20 kg patates kaydedilecektir. 

 
 
 
 

 
    Hayvansal  
ürünler 
 
 
 
       Tarımsal 
ürünler 

 
Şekil-3 

 
 

 Gıda harcamalarındakendi üretiminden tüketim:Hanehalkının  anket ayında tarımsal 
faaliyet sonucu elde ettiği bitkisel ve hayvansal ürünleri hane tüketimine ayırması durumunda; 

 
Bitkisel ürünler ilk şekliile kaydedilecek, sadece, buğdayda istisna getirilerek buğdayın 
“buğday unu“ şeklinde kaydı yapılacaktır.  Örneğin domates üreten bir hane domatesi salça 
olarak tüketmiş, turşu yapmış ya da kurutmuş olsa da bu tabloya ”taze domates“ olarak, 
tüketilen domatesin miktarı ve piyasa değeri ile  kaydedilecektir. Yani, bu tabloda, konserve, 
dondurulmuş sebze-meyve, salça, salamura yaprak, turşu, Ayçiçek yağı, zeytinyağı, fındık yağı 
gibi gıda maddeleri görünmeyecektir.   

 
Hayvansal ürünlerde ise; ürünün nihai şekli kaydedilecektir. Örneğin, hanenin kendi 
ürettiği süt, tüketildiği şekliyle yani süt olarak tüketilmişse süt, bu sütten yağ, peynir, yoğurt 
vb. yapılmış ise yağ, peynir veya yoğurt olarak kaydedilecektir. Burada dikkat edilmesi gerek 
husus, kayıt yapılırken; sütün miktarı ya da piyasa birim fiyatı dikkate alınmayıp, sütten 
üretilen yağın vb. miktarı ve piyasa fiyatının bu tabloya kaydedilmesidir. Kendi üretiminden 
tüketilen hayvansal ürünlerden, canlı hayvan kesimlerinde de istisna getirilerek, etten yapılan 
sucuk, net kemikli parça et olarak tüketime kaydedilecektir. 

 
 Giyim eşyasındakendi üretiminden tüketim: Hanenin hammaddesini kendi ürettiği 

maddelerden giyecekimal ederek, o giyeceği kullanması şeklinde olmaktadır. Örneğin, tiftik 
keçisi yetiştiren bir hanehalkının tiftikten iplik, iplikten de çorap imal etmesi ve bu çorabı 
kullanması, kendi üretiminden tüketimi olarak kayıt edilecektir. Eğer hanehalkı, dışardan örgü 
yünü satın alıp evde çorap örmüşse, bu durum kendi üretiminden tüketim olarak 
değerlendirilmeyecek, hanenin sadece dışardan satın aldığı ”örgü yünü“ harcaması olarak 
(Tablo 6.3‘e) kayıt edilecektir.KKTC’inde pek geçerli bir durum değildir. Çünkü hammaddesinin 
de hanehalkı tarafından üretiliyor olması gerekir.  

 
 Konut harcamalarında kendi üretiminden tüketim: Hanehalkının kendi üretimi olan 

yakacak maddelerini yine tüketiminde kullanması şeklinde olmaktadır. Örneğin; ormandan 

 

 Anket periyodu 
 
 

Ürün/Mamül Kendi  
üretiminden 
tüketim Anket 

ayındaki 

üretim 

stoktaki 
ürünler 
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topladığı odunu yakacak olarak kullanmasıdurumunda bu ürünler de bu tabloda 
gösterilecektir. 

 
 Ev eşyasındakendi üretiminden tüketim: Hanehalkının yine hammaddesini kendisinin 

ürettiği mallardan bir ev eşyası üretmesi şeklinde olmaktadır. Örneğin; ormandan topladığı 
odundan veya keresteden bir sandalye, kaşık yapması veya sazlıktan elde ettiği kamış 
çubuklarından bir sepet yapması halinde elde edilen bu ürünler bu tabloda kendi üretiminden 
tüketim olarak gösterilecektir. 
 

 Hanehalkının kendisinin ürettiği ürünlerden tüketimlerinin değerlendirilmesinde en yakın 
üretici piyasası fiyatları dikkate alınacaktır. Örneğin; hanehalkı anket ayı içinde doğadan 5 kg. 
mantar toplamış ve bunu anket ayı içinde tüketmiş ise, toplanan mantarın en yakın üretici 
piyasası fiyatları ile değeri, “Hanehalkının Anket Ayında Ürettiği Ürünlerden Kendi Tüketimine 
Ayırdığı Ürünler” olarak kaydedilecektir. Benzer şekilde, hanehalkı anket ayında kendi tüketimi 
için 25 kg domates üretmiş, 10 litre süt elde etmiş ise üretilen domates ve süt, en yakın 
üretici piyasa fiyatı ile değerlendirilerek bu tabloya kaydedilecektir. 

 
 Hanehalkının kendi üretimi şeklindeki hizmetler bu araştırmada kapsanmamaktadır. Örneğin 

hane anket ayı içinde kendi musluğunu tamir etmiş veya evini badana boya yapmış olabilir. Bu 
tür hizmetler, bu tabloya kaydedilmeyecektir.  

 
Tabloya madde kayıtlarının yapılmasına ilişkin açıklamalar: 
 
 
Anket ayı içinde yapılacak her görüşmede; hanehalkı tarafından anket ayı içerisinde üretilen 

ürünlerden kendi tüketimine, hediye veya yardım vermek amacıyla ayırdığı kısım sorgulanıp toplamı 
kaydedilecektir. 

 
Anket ayı içerisinde ürettiği ürünlerden kendi tüketimine ayırdığı ürünler (Sütun 01): 
Hanehalkının anket ayında kendisinin ürettiği veya doğadan ücretsiz olarak topladığıürünlerden 

yine kendi tüketimi ve hediye/yardım olarak vermek üzere ayırdığı ürünlerin adı yazılacaktır. 
 

 Hanehalkı kendi yetiştirdiği tavuğu keserek tüketmiş ise madde adı “canlı tavuk“ olarak 
kaydedilecektir.  

 
Cinsi ve ayrıntılı tanımı (Sütun 02): Hanehalkının kendi ürettiği maddelerin cinsi ve ayrıntılı 

tanımı bu sütunda belirtilecektir. 
 
 Bu tabloya, kaydedilen yumurtaların tanımını “köy yumurtası“ olarak belirtilmesi ve kod 

verilmesi gerekmektedir. 
 
Ölçü birimi (Sütun 03):Hanehalkının kendi ürettiği maddelerin ölçü birimi bu sütuna 

kodlanacaktır. 
 
Hane tüketimi ve hediye/yardım için ayrılan ürün miktarı (Sütun 04):Hanehalkının anket 

ayı içinde üretip kendi tüketimine ve hediye/yardım vermek üzereayırdığı maddelerin toplam miktarı bu 
sütuna kaydedilecektir. 

 
Anket ayındaki piyasa birim fiyatı (Sütun 05):Bu sütuna hanehalkının kendisinin ürettiği 

maddelerin üretici piyasa birim fiyatı yazılacaktır. 
 
Hane tüketimi ve hediye/yardım için ayrılan ürünlerin toplam değeri (Sütun 06): Bu 

sütuna toplam değer ( Sütun(04*05)) yazılacaktır. 
 

 
 
 
 
DİKKAT! 
 
Anket ayında üretilerek haneye getirilen ürünlerin yine hanede tüketilmek üzere ayrılan 
miktarları kaydedilecektir. Satılarak, gelir elde edilmesi amaçlanan ürünler bu tabloya 
kaydedilmeyecektir. 
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Şayet, bu tabloda oldukça fazla miktarlarda kendi üretiminden tüketimine ayırdığı ürünler söz 
konusu ise, hanehalkının anket ayı sonunda ekonomik faaliyetine ilişkin  sorgulamasında hanede 
en az bir ferdin “Tarımsal faaliyet“ ile uğraşıyor olması  beklenmelidir.   
 
Tarımsal faaliyet kapsamında olmayan, özellikle evinin önündeki küçük bahçesinde sebze, 
meyve vb. yetiştiren hanelerin bu üretimleri için yaptıkları masraflar (tohum, fide vb.), ürünün 
değerinden düşülerek kaydedilecektir. 
 
 Bu tabloya herhangi bir ürün kaydı varsa ve hanehalkı fertlerinden biri esas işinde kendi 
hesabına veya işveren olarak tarımsal faaliyetle uğraşıyorsa, soru formunun tarım bölümünde, bu 
tabloya kaydedilmiş ürünün, üretiminin de mutlaka kaydedilmiş olması gerekmektedir. 
 
 Anket ayında üretilen sütten peynir, yağ, yoğurt vb. elde edilmiş ve geriye kalan miktar süt 
olarak tüketilmiş ise, süt miktarı kaydedilirken, peynir, yağ, yoğurt için harcanan süt miktarı 
düşülerek,  sadece süt olarak tüketilen miktar yazılacaktır.    
 
 Hanehalkının hayvan varlığı var ise,  mutlaka anket ayında et, süt ve süt ürünleri üretiminin 
olup olmadığı sorgulanmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kayıt Örneği 1: 
 
Hanehalkı, anket ayında kilogramı 2TL olan, 60 kg domates üretmiş, bunun 20 kg’ını pazarda 

satmış, kalan 40 kg’ın 30 kg’ını hanesinde tüketmiş, 10 kg’ını ise şehirdeki akrabasına yardım olarak 
göndermiş ise bu harcamanın kaydı şöyle yapılacaktır: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kayıt Örneği 2: 
 
Hanehalkı, anket ayı içinde toplam 50 lt süt üretmiş, bunun 10 litresini süt olarak yine anket ayı 

içinde tüketmiş, kalan sütün 10 litresinden 9 kg yoğurt yapmış, bunu da anket ayı içinde tüketmiş ve 
kalan 30 lt sütten 5 kg hellim yapıp, bunun 4 kg’ını anket ayında hanesinde tüketmiş, 1 kg’ını ise yardım 
olarak vermiş olsun. Buna göre süt, yoğurt ve hellimin kaydı ayrı ayrı ve şöyle yapılacaktır (Sütün piyasa 
birim fiyatı 1.5TL, yoğurdun 6TL ve hellimin piyasa birim fiyatı 20TL):  
 

Sıra 
no 

Sütun  
01 

Sütun 
02 

Sütun
03 

Sütun
04 

Sütun  
05 

Sütun 
06 

01 Domates Taze 01 40 2,00 80 
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TABLO-6.14- MÜTEŞEBBİS OLAN FERTLERİN ANKET AYINDA İŞYERİNDEN HANEYE 
GETİRDİĞİ ÜRÜNLER 

 

 
Bu tablo anket ayı boyunca anketörün örnek hane ile yaptığı her görüşmede 

sorgulanacaktır. 
 
Bu tabloya tarım dışı sektörde müteşebbis (işveren veya kendi hesabına) olarak çalışan hanehalkı 

fertlerinin anket ayında iş stoklarından hanesine getirdiği maddeler kaydedilecektir.  
 
İş stokları; Müteşebbis hanehalkı fertlerinin (tarım dışı) işyerinde ürettikleri veya satmak 

amacıyla bulundurdukları tüketim maddelerinden hanesine kullanmak amacıyla getirdikleri mallardır. 
Anket ayında iş stoklarından haneye getirilen maddeler bu grupta kapsanmaktadır. 

 
Örneğin, imalat sektöründe müteşebbis olarak çalışan bir ferdin kendi ayakkabı fabrikasında 

ürettiği ayakkabılardan anket ayı içinde hanesine getirdiği ayakkabı,  bakkal dükkanı işleten hanehalkı 
ferdinin, bakkal dükkanından hanesine getirdiği gıda maddeleri, tüpgaz bayii işleten bir ferdin hanesine 
getirdiği tüpgaz  “iş stoğu” olarak değerlendirilecek ve Tablo-6.14’e kaydedilecektir.  

 
 Anket ayında, iş stoğu şeklinde haneye getirilen ürünlerin anket ayı içerisinde 

kullanılmaları/tüketilmeleri önemli değildir. Getirilen ürünün tamamı anket ayı harcaması 
olarak bu tabloya kaydedilecektir.  

 
 Bu tür ürünlerin kaydedilmesi için, haneye sürekli olarak getiriliyor olması önemli değildir. 

Anket ayı içerisinde getirilen tüm ürünler kaydedilecektir. 
 

 Anket ayı harcaması olarak değerlendirilen, iş stoğu şeklinde haneye gelen ürünler, aynı 
zamanda müteşebbis olan ferdin gelirlerinin de bir unsuru olarak değerlendirilecek ve Bölüm 
8’de “müteşebbis gelirleri” sorgulanırken ilgili sorularda gösterilecektir.  

 
 İşveren veya kendi hesabına çalışan bir ferdin kendisine ait işyerinde verilen 

hizmetlerden kendisinin veya diğer hanehalkı fertlerinin yararlanması, anket 
kapsamında değerlendirilmemektedir. Örneğin; diş hekiminin kendi dişini tedavi etmesi, 
berberin oğlunun saçını kesmesi vb. hizmetler kapsamda olmadığından bu tabloya 
kaydedilmeyecektir.  

 
 Bu maddeler değerlendirilirken, müteşebbis ferde mal oluş fiyatı üzerinden 

değerlendirilecektir. 
 
 Soru kağıdının, “Müteşebbis Olan Fertlerin Anket Ayında İşyerinden Haneye Getirdiği Ürünler” 

tablosuna (Tablo-6.14’e) kaydedilen maddeler soru kağıdının 6. Bölümündeki diğer tablolara 
(Tablo 6.1 – 6.12 arasındaki tablolara) hiç bir şekilde KAYDEDİLMEYECEKTİR. Örneğin, anket 

Sıra 
no 

Sütun  
01 

Sütun 
02 

Sütun
03 

Sütun
04 

Sütun  
05 

Sütun  
06 

01 Süt Açık Taze 
inek 
sütü 

16 10 1,50 15,00 
 
 

02 Yoğurt 
(Açık) 

Taze 
inek 
sütünd
en 

01 9 6,00 54,00 

03 Peynir Hellim 01 5 20,00 
 

100,00 
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ayı içinde, benzin istasyonu olan bir hanehalkı ferdi kendi işyerinden, hanenin otomobili için 
benzin almış ise, alınan bu benzin sadece Tablo-6.14’e kaydedilecek, ulaştırma harcaması gibi 
düşünülüp ayrıca bir de “Tablo-6.7:Ulaştırma Harcamaları” tablosuna kaydedilmeyecektir.         

 
 Bu tabloda tarım dışı sektörler kapsanmaktadır. Bu nedenle, tarımsal faaliyetle uğraşan 

hanehalklarının anket ayı içinde üretip kendi tüketimlerine ayırdıkları tarımsal ürünler (un, 
domates, süt, peynir vb.) kendi üretiminden tüketim olarak Tablo 6.13’e kaydedileceğinden, 
bu tabloda gösterilmeyecektir.  

 
 Celeplik yapan kişinin çalıştığı sektör tarım değil ticaret sektörüdür. Dolayısı ile sattığı 

hayvanlardan elde ettiği ürünleri hanesinde kullanması durumunda müteşebbis fertlerin 
işyerinden haneye getirdiği ürünler olarak bu tabloda gösterilecektir. 

 
 Lokanta sahibi olan ferdin veya hanedeki diğer fertlerin düzenli bir şekilde öğle veya akşam 

yemeklerini bu lokantada yemesi, müteşebbis fertlerin işyerinden haneye getirdiği ürünler 
olarak bu tabloda kapsanacaktır.  

 
Tabloya madde kayıtlarının yapılmasına ilişkin açıklamalar: 
 
Haneye gelen ürünler (Sütun 01): Bu sütuna hanede müteşebbis olarak çalışan ferdin iş 

stoğundan (işyerinde üretilen ya da satılan ürünlerden) anket ayında hanesine getirdiği ürünlerin adı 
yazılacaktır. 

 
Markası (Sütun 02): Haneye iş stoğundan ayni gelir şeklinde anket ayında gelen maddenin 

markası bu sütunda belirtilecektir. 
 
Cinsi ve ayrıntılı tanımı (Sütun 03): Haneye anket ayında iş stoğundan ayni gelir olarak gelen 

maddenin cinsi ve ayrıntılı tanımı bu sütunda belirtilecektir. 
 
Ölçü birimi (Sütun 04): Haneye müteşebbis olarak çalışan ferdin işyerinden getirdiği malın ölçü 

birimi bu sütunda kodlanacaktır. 
 
Miktarı (Sütun 05): Haneye müteşebbis ferdin işyerinden getirdiği ürünün miktarı bu sütuna 

kaydedilecektir. 
 
Piyasa birim fiyatı (Sütun 06): Bu sütuna müteşebbis ferdin hanesine işyerinden getirdiği 

ürünün işyerine mal olduğu birim fiyatı yazılacaktır. 
 
Toplam değer (Sütun 07): Haneye müteşebbis ferdin işyerinden gelen maddelerin toplam 

değeri bu sütuna kaydedilecektir. [(Sütun 05) x (Sütun 06)] 
 
Fert sıra no (Sütun 08): Hanede müteşebbis olarak çalışan ve anket ayı içinde işyerinde 

ürettiği ya da sattığı ürünlerden kullanmak üzere hanesine getiren ferdin sıra numarası kayıt edilecektir. 
Örneğin, hanehalkı Referans Kişisinin esas işinin tüpgaz bayii olduğu bir hanede, eğer hanehalkı 
Referans Kişisi anket ayı içinde hanesine işyerinden 2 adet tüpgaz getirmiş ise bu soruda ferdin sıra 
numarası olarak “01” yazılacaktır.  

 
Elde ediliş sıklığı (Sütun 09): Anket ayı içinde müteşebbis olarak çalışan ferdin işyerinden 

getirdiği ürünlerin haneye geliş sıklığı sorgulanmaktadır. Eğer fert kayıtlanan ürünleri işyerinden her ay 
getiriyor ise “1”, 3 ayda bir getiriyor ise “2” kodu, 6 ayda bir getiriyor ise “3” kodu, yılda bir kez getiriyor 
ise “4” kodu verilecektir. Örneğin, bakkal olarak çalışan hanehalkı ferdi her gün evine ekmek, süt vb. 
gıda ürünü getiriyor ise “1” kodu verilecektir. Eğer hanehalkı ferdi erkek giyim mağazası sahibi ise ve 
yılda iki kez kendisine takım elbise ayırıyor ise “3” kodu verilecektir.  
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TABLO-6.15- ÜCRETLİ ÇALIŞAN FERTLERE İŞVERENİ TARAFINDAN ANKET AYINDA 

VERİLEN MAL VE HİZMETLER 
 

 
Bu tablo anket ayı boyunca anketörün örnek hane ile yaptığı her görüşmede 

sorgulanacaktır. 
 
Bu tabloya ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan hanehalkı fertlerine işverenleri tarafından 

anket ayında verilen ve gerek ferdin bizzat kendisi, gerekse diğer hanehalkı fertleri tarafından 
yararlanılan mal ve hizmetler kaydedilecektir. Bu mal ve hizmetler ferdin çalıştığı işyerinde üretilen 
veya satışa sunulan her türlü mal ve hizmet olabileceği gibi işveren tarafından sağlanan bazı sosyal 
faydalar da olabilir. 

 
Örneğin; bir süpermarkette çalışan ferde işvereni tarafından verilen gıda maddeleri veya bir dişçi 

yanında çalışan sekreterin işvereni tarafından, ücretsiz olarak dişinin tedavi edilmesi vb. hizmetler ayni 
gelir olarak değerlendirilecektir. Benzer şekilde hanehalkının hanede ücretli olarak çalışan ferdin işvereni 
tarafından sağlanan konutta ücretsiz veya çok az ücretle oturması, ferde bedava verilen öğle yemeği de 
ayni gelir kapsamındadır. 

 
 Ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan ferde işveren tarafından verilen mal ve hizmetler, 

işverene mal oluş fiyatları ile değerlendirilecektir. 
 
 Çalışan ferde işvereni tarafından verilen her türlü mal ve hizmetler, hem hanehalkı tüketiminin 

bir parçası olduğu için tüketim yönüyle bu tabloya kaydedilecek; hem de ücretli çalışan ferdin 
ayni faaliyet gelirinin bir parçası olduğu için Bölüm 8’de anket ayı ayni ücret gelirine dahil 
edilecektir.  

 
 Bu tabloda, düzenli ayni gelirlerin yanısıra anket ayı içinde bir kereye mahsus, arızi olarak 

gerçekleşen ayni gelirler de kapsanmaktadır. Örneğin, ramazan, yılbaşı vb. paketleri.  
 

 Anket ayında ayni gelir şeklinde haneye gelen maddelerin anket ayında 
tüketilmesi/kullanılması şartı aranmamaktadır. Anket ayında haneye gelen tüm mal ve 
hizmetlerin tamamının kaydı yapılacaktır.   

 
 Bu tabloya kaydedilen mal ve hizmetler, soru kağıdının 6. Bölümündeki diğer tablolara (Tablo 

6.1 – 6.12 arasındaki tablolara) hiç bir şekilde KAYDEDİLMEYECEKTİR. Örneğin, anket ayı 
içinde, bir züccaciye mağazasında kasiyer olarak çalışan ferde işvereni tarafından verilen öğle 
yemeği, işverene mal oluş fiyatıyla (veya eğer belirlenemiyorsa işyerinin bulunduğu çevrede 
orta düzeyde bir lokanta, kebapçı, kantin vb. yerlerde yenilmesi durumunda ödenecek tutar 
üzerinden değerlendirilerek) bu tabloya kaydedilecek, dışarda yenen yemek olarak 
değerlendirilip Tablo 6.11’e kaydedilmeyecektir.         

 
 Hanede, ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan fert varsa; ferde işvereni tarafından ayni gelir 

niteliğinde verilen mal ve hizmetler olup olmadığı sorgulamasında; öncelikle, aşağıda sıralanan 
ayni gelirler sorgulanacaktır:  

 

 Lojman izafi kirası, 

 Araç yakıtı (benzin, motorin vb.), 

 Ulaşım (servis, toplu taşım vb.), 

 Telefon, özel seyahat hizmetlerindeişveren tarafından uygulanan indirim, 
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 İşverenin elektrik, su, telefon, özel seyahat hizmetlerinin bedelini tamamen 
karşılaması, 

 Yemek, 

 Kreş, 
 
Daha sonra, hanehalkında bulunan ücretli fertlerin yaptığı iş ve çalıştığı işyerinin faaliyetine göre 
diğer ayni gelir türleri olup olmadığı irdelenecektir. 
 
 Lojmanda oturanlardan düşük de olsa belirli bir miktar kira ödeyenlerin bu tabloya aktarılacak 

izafi kira değeri ise aşağıdaki formülasyona göre hesaplanacaktır: 
 

Lojman izafi kirası= [Bölüm 3, Soru 3.6-Bölüm 3, Soru 3.3] 
 
Örneğin, hanehalkı aylık kira değeri 600TL olan bir lojmanda sadece 100TLkira  ödeyerek 
ikamet ediyorsa bu tabloya lojman izafi kirası olarak 500TL yazılacaktır.Eğer hane aylık kira 
değeri 600 TL olan lojmanda kira ödemeden ikamet ediyorsa bu tabloya lojman izafi kirası 
olarak 600 TL kaydedilecektir. 
 

 Ücretli, maaşlı, yevmiyeli çalışanlara işverenleri tarafından verilen yemek çeklerinin yemek 
harcaması dışında kullanılması (giyim, kontör, temizlik maddeleri vb.) durumunda harcamanın 
kayıtlanması yemek harcaması olarak değil, satın alınan maddenin cinsine göre bu tabloya 
kaydedilecektir. 

 
 Araç yakıtı, ulaşım ayni gelirleri gibi unsurların bu tabloda kapsanabilmesi için, bu tür mal ve 

hizmetlerin, iş dışında kişilerin kendileri veya diğer hanehalkı fertleri tarafından kullanılıyor/yararlanılıyor 
olması gerekmektedir. Yoksa, sadece iş amaçlı ulaşımda kullanılmak üzere işveren tarafından sağlanan 
araç, karşılanan yakıt ücretleri bu tablo kapsamı dışındadır. Kişilerin kendileri veya diğer hanehalkı 
fertleri tarafından kullanılan/yararlanılan bu tür mal ve hizmetlerin kapsanmasında da sadece; iş ile ilgili 
harcamalar çıktıktan sonra, hanehalkının özel yaşamına yönelik kullanılan/ yararlanılan kısmının kaydı 
yapılacaktır. 

 
 Ücretlilere, işverenleri tarafından verilen bu ürünler hanehalkında kullanılmayıp/tüketilmeyip; 

ürün satılarak nakde çevrilmiş ve parası ile başka ürün/ürünler satın alınmış ise veya ürün bir başka 
ürün ile takas edilmiş ise bu yeni ürün/ürünler ayni mal niteliğinden çıkmış olmakta, dışarıdan satın 
alınmış mal gibi işlem görmesi gerekmektedir. Yani, tüketilecek/kullanılacak son ürün ilgili tablosuna 
satın alış olarak kaydedilecektir.Toplam değeri de nakdi gelir unsuru olarak, gelir ile ilgili bölümde nakdi 
gelirlere ilave edilecektir.        

 
İşyerinden işe yönelik olarak (zehirlenme vb. ye karşı)verilen gıda (süt, yoğurt vb.), giyim vb. 

maddeler hanede tüketilse dahi hanehalkı harcamasına dahil edilmeyecektir.    
 
İş amaçlı tutulmuş özel şoför, ücreti işyeri tarafından ödenmekle beraber arada sırada 

hanehalkının özel amaçlı ulaşımında da yardımcı oluyorsa şoföre ödenen ücret hanehalkı harcaması 
olarak kaydedilmeyecektir.  

 
Tabloya madde kayıtlarının yapılmasına ilişkin açıklamalar: 
 
İşveren tarafından verilen mal ve hizmetler (Sütun 01): Bu sütuna hanede ücretli, maaşlı, 

yevmiyeli olarak çalışan fertlere anket ayı içinde işverenleri tarafından verilen ve gerek ferdin bizzat 
kendisi, gerekse diğer hanehalkı fertlerinin yararlandığı mal ve hizmetlerin adı yazılacaktır. 

 
Markası (Sütun 02): Bu sütuna hanede ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan fertlere anket 

ayı içinde işverenleri tarafından verilen ve gerek ferdin bizzat kendisi, gerekse diğer hanehalkı fertlerinin 
yararlandığı mal ve hizmetlerin markası yazılacaktır. 
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Cinsi ve ayrıntılı tanımı (Sütun 03): Bu sütuna hanede ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak 
çalışan fertlere anket ayı içinde işverenleri tarafından verilen ve gerek ferdin bizzat kendisi, gerekse 
diğer hanehalkı fertlerinin yararlandığı mal ve hizmetlerin cinsi ve ayrıntılı tanımı belirtilecektir. 

 
Ölçü birimi (Sütun 04): Çalışan ferdin işvereni tarafından ayni gelir şeklinde verilen mal ve 

hizmetlerin ölçü birimi bu sütunda kodlanacaktır. Mal ve hizmetin uygun ölçü birimi KOD KİTABI’na göre 
belirlenecektir. 

 
Miktarı (Sütun 05): Hanede ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan fertlere anket ayı içinde 

işverenleri tarafından verilen ve gerek ferdin bizzat kendisi, gerekse diğer hanehalkı fertlerinin 
yararlandığı mal ve hizmetler miktarı kaydedilecektir. 

 
Piyasa birim fiyatı (Sütun 06): Bu sütuna çalışan fertlere işverenleri tarafından verilen ayni 

gelir şeklindeki mal ve hizmetlerin işverene mal olduğu birim fiyatı yazılacaktır. 
 
Toplam değer (Sütun 07): Bu sütuna hanede ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan fertlere 

anket ayı içinde işverenleri tarafından verilen ve gerek ferdin bizzat kendisi, gerekse diğer hanehalkı 
fertlerinin yararlandığı mal ve hizmetlerin toplam değeri kaydedilecektir. [(Sütun 05) x (Sütun 06)] 

 
Fert sıra no (Sütun 08): Haneye, ayni gelir niteliğinde mal ve hizmeti getiren ücretli, maaşlı, 

yevmiyeli olarak çalışan ferdin sıra numarası kaydedilecektir. Örneğin, esas işi bir ilaç firmasında satış 
temsilciliği olan bir hanehalkı Referans Kişisi, anket ayı içinde işveren tarafından kendisine tahsis edilen 
otomobili hafta sonları özel amaçları doğrultusunda (gezi vb.) kullanmış ise bu soruda ferdin sıra 
numarası olarak “01” yazılacaktır. Aynı hanede hanehalkı Referans Kişisinin eşi ek işinde bir doktor 
muayenehanesinde sekreterlik yapıyor ise ve anket ayında doktor tarafından tedavi edilmiş ise bu 
sütuna ferdin sıra numarası olan “02” yazılacaktır. 

 
Ayni gelirin elde ediliş sıklığı (Sütun 09): Anket ayı içinde ücretli olarak çalışan ferde 

işvereni tarafından verilen mal ve hizmetlerin haneye geliş sıklığı sorgulanmaktadır. Eğer, fert kayıtlanan 
mal ve hizmetleri işyerinden her ay elde ediyor ise “1”; 3 ayda bir elde ediyor ise “2” kodu; 6 ayda bir 
elde ediyor ise “3” kodu; yılda bir kez elde ediyor ise “4” koduverilecektir. Örneğin, bakkal yanında çırak 
olarak çalışan hanehalkı ferdine, bakkal sahibi (işvereni) her gün ekmek, süt vb. gıda ürünü veriyorsa, 
bu tür durumlar için “1” kodu verilecektir. Eğer hanehalkı ferdi bayan giyim mağazasında tezgahtar 
olarak çalışıyorsa ve mağaza sahibi tarafından her bayramda, yıl başında ve mağazanın kuruluş 
yıldönümünde giyecek veriliyor ise “2” kodu verilecektir.  

 
 
 
 
 

TABLO-6.16: HANEHALKININ ÖZEL KİŞİ VEYA KURULUŞLARA VERMEK ÜZERE HEDİYE 
VEYA YARDIM AMACIYLA SATIN ALDIĞI 

MAL VE HİZMETLER 
 

 
Bu tablo anket ayı boyunca anketörün örnek hane ile yaptığı her görüşmede 

sorulacaktır. 
 
Hanehalkının, başka hanelere, hane dışındaki başka kişilere veya kurumlara yardımda bulunmak 

ya da hediye vermek amacıyla satın aldığı tüm mal ve hizmetler bu tabloya kaydedilecektir. 
Hanehalkının gerek yardım etmek, gerekse hediye vermek amacıyla anket ayında satın aldığı her türlü 
mal ve hizmet, hanehalkının aylık tüketim harcamasının bileşeni olduğundan daha önce bahsedilmişti. 

 
Buna göre, başka hanelere yardım etmek için satın alınan 3 adet ekmek, 1 çift çorap vb. küçük 

harcamalar bile mutlaka bu tabloya kaydedilmelidir. Benzer şekilde, başka hanelere hediye vermek 
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amacıyla satın alınan 1 kg baklava, doğum gününde bir arkadaşa alınan her türlü hediye de bu tabloya 
kaydedilmelidir.          

 
 Anketörün, bu tabloyu sorgularken hanenin Bölüm 4, Soru 4.33’de vermiş olduğu cevabı da 

dikkate alarak sorgulama yapılması gerekmektedir.  
 
 Bu tabloda, hanehalkının kendi hanesi dışındaki hane, kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik 

yapmış olduğu harcamalar gıda, giyim, konut, ev eşyası, ulaştırma vb. ayırt edilmeksizin bu 
tabloya kaydedilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hanehalkına yönelik olan 
harcamalarla hane dışına yönelik harcamaların birbirine karıştırılmamasıdır. Bölüm 6’daki 
Tablo 6.1 ile Tablo 6.12 arasındaki tablolara sadece hanehalkının kendi hanesine 
ve hanehalkı fertlerine yönelik harcamaların, harcama grupları itibariyle 
kaydedilmesi gerekmektedir. Örneğin, hanehalkı Referans Kişisinin eşi, komşusunun 
çocuğuna hediye vermek amacıyla bir kazak satın almışsa; hediye kazak, bu tabloda 
gösterilecektir. Aynı kazaktan bir tane de kendi çocuğuna almışsa bu kazak da giyim 
harcamalarında (Tablo 6.3’de) gösterilecektir.  Yine, imkanları elvermediği için doktora 
gidemeyen bir kişinin doktor muayene ücretini karşılayarak, tedavi olmasını sağlamak da bu 
tabloda kapsanacaktır.   

 
 Hanehalkının hasta komşusuna, yapmış olduğu çorbadan bir tas vermesi, yardıma muhtaç 

birinin karnını doyurmak için pişirdiği yemekten ikram etmesi vb. türden hediye veya 
yardımlar kapsam dışı tutulmaktadır.   

 
 Hanehalkının, hane dışından herhangi bir kişi, hane veya kurum/kuruluşa yapmış olduğu 

hizmet türü yardımlar da bu araştırmanın kapsamı dışındadır. Örneğin, hanehalkından bir 
ferdin odun kesme işinde komşusuna yardımda bulunması gibi. Ancak, dişçi olan bir kişinin 
komşusunun çocuğunun dişini ücretsiz tedavi etmesi durumunda, hizmet payı düşüldükten 
sonra, sadece kullanılan malzeme için yapılan harcama bu tabloya yardım olarak 
kaydedilecektir.  

 
 Hanehalkı başka hanelere, kişilere veya kurumlara yardımda bulunmak ya da hediye vermek 

amacıyla sadece mal ve hizmet satın almayabilir, nakit para olarak da verebilir. Ancak, nakit 
olarak yapılan yardım ve hediyeler bu tabloda değil, tüketimdışı harcama olarak Bölüm 7’de 
kapsanacaktır.  

 
 Müteşebbis(Tarım dışı) olan bir hanehalkı ferdi kendi işyerinden mal veya hizmeti başka bir 

haneye götürüyorsa işyerine mal oluş değerinden başka hanelere verilen hediye veya yardım 
olarak bu tablo’ya kayıt edilecektir. 

 
 Hanehalkının evindeki kullanılmış eşyasını (giyim, ev eşyası vb.) yardım amacıyla başkasına 

vermesi bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.  
 
Tabloya madde kayıtlarının yapılmasına ilişkin açıklamalar: 
 
Hane tarafından hediye/yardım olarak verilen mal ve hizmetler (Sütun 01): Bu sütuna 

hanenin anket ayında başka kişi ve kurumlara yardım etmek veya hediye vermek amacıyla satın aldığı 
tüm mal ve hizmetlerin adı yazılacaktır. 

 
Markası (Sütun 02): Hanenin anket ayında hediye olarak vermek veya yardım etmek amacıyla 

satın aldığı maddenin markası bu sütunda belirtilecektir. 
 
Cinsi ve ayrıntılı tanımı (Sütun 03): Hanenin hediye etmek veya yardımda bulunmak 

amacıyla satın aldığı mal ve hizmetin cinsi ve ayrıntılı tanımı bu sütunda belirtilecektir. 
 
Ölçü birimi (Sütun 04): Hanenin hediye veya yardım amacıyla başka kişi veya kurumlara 

verdiği mal veya hizmetin ölçü birimi bu sütunda kodlanacaktır. Her mal veya hizmete uygun ölçü birimi 
KOD KİTABINA göre belirlenecektir. 
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Miktarı (Sütun 05): Hanenin hediye vermek veya yardım etmek amacıyla satın aldığı mal ve 

hizmetin miktarı bu sütuna kaydedilecektir. 
 
Piyasa birim fiyatı (Sütun 06): Bu sütuna hanenin hediye/yardım amacıyla satın aldığı mal ve 

hizmetin piyasa birim fiyatı yazılacaktır. 
 
Toplam değer (Sütun 07): Hanenin başkalarına hediye olarak vermek veya yardımda 

bulunmak amacıyla satın aldığı mal ve hizmetlerin toplam değeri bu sütuna kaydedilecektir. [(Sütun 05) 
x (Sütun 06)] 

 
Kullanılmış mal satın alınmış ise “X” işareti koyunuz (Sütun 08): Hanehalkının anket 

ayında başka kişi, hane ya da kurumlara yardım etmek veya hediye vermek amacıyla satın almış olduğu 
mal  2. el (kullanılmış) bir mal ise bu sütuna “X” işareti konulacaktır. Kullanılmış ürün, gıda ürünleri 
haricindeki ürünler için geçerli olacaktır. Veri girişi yapılırken; bu sütunda “X” işareti varsa “1” , yoksa 
“2” kodu girilecektir. 

 
Satın alış amacı(Sütun 09): Yardım amacıyla alınmış ise “1”, hediye olarak alınmış ise “2”  

kodu verilecektir. 
 
Ayni gelirin verilme sıklığı (Sütun 10): Hanehalkının başka hanelere ya da kurumlara yardım 

etmek amacıyla anket ayı içinde satın aldığı mal ve hizmetlerin veriliş sıklığı sorgulanmaktadır. Eğer 
hanehalkı, başka hane ya da kurumlara yardım etmek amacıyla her ay düzenli olarak mal ve hizmet 
satın alıyor ise “1”, 3 ayda bir harcama yapıyor ise “2”, 6 ayda bir harcama yapıyor ise “3”, yılda bir kez 
harcama yapıyor ise “4” kodu verilecektir. Örneğin, hanehalkı her ay düzenli olarak SOS Çocuk Köyü’ne  
yardımda bulunmak üzere çocuk giyecekleri satın alıyor ise “1” kodu verilecektir. Eğer, hanehalkı 
Ramazan ayında fakir insanlara yemek dağıtıyor ise “4” kodu verilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLO-6.17- HANEHALKINA HEDİYE VEYA YARDIM ŞEKLİNDE GELEN 

MAL VE HİZMETLER 
 

 
Bu tablo anket ayı boyunca anketörün örnek hane ile yaptığı her görüşmede 

sorulacaktır. 
 
Hanehalkına anket ayı içinde dışarıdan gelen(devletten, yurt dışından, özel kuruluşlardan, eş, 

dost, akrabadan veya başka kişiler tarafından hediye veya yardım olarak verilen) tüm mal ve hizmetler 
bu tabloya kaydedilecektir. Tablo 6.16’ya hanehalkının, hane dışındaki tüm kişi ve kuruluşlara satın 
aldığı yardım ve hediyeler kaydedilirken, bu tabloya tüm bu yerlerden (hane dışındaki kişi ve 
kurum/kuruluşlardan) haneye gelen mal ve hizmetler kaydedilecektir. Bu tabloda da yine, haneye 
gelen nakit para, döviz vb. şeklindeki hediyeler kapsam dışı tutulmaktadır. Yardım amaçlı gelen nakit 
para ise Bölüm 8’de sorgulanacaktır.  
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 Haneye gelen mal ve hizmetlerin yardım ve hediye olarak ayrımının yapılması çok büyük 
önem taşımaktadır. Zira haneye yardım olarak gelen mal ve hizmetlerin hanehalkı gelirine 
katkısı bulunduğu halde, hediyeler, gelir niteliği taşımamaktadır.  

 
 Haneye anket ayında dışarıdan gelen, hanenin geçimine katkıda bulunan ve hane tarafından 

beklenen her türdeki ayni yardımlar; karşılıksız ayni gelir olarak değerlendirilip bu tabloda 
kapsanacaktır. Örneğin, köydeki akrabası tarafından anket ayı içinde gönderilen 10 kg bulgur, 
ayni yardım olarak bu tabloya kaydedilecektir. Özellikle kırsal yerlerde akrabası bulunan 
hanehalklarına zeytin, tarhana, süt, peynir, hellim vb. tarımsal ürünlerin gönderilmesi 
ülkemizde sık rastlanılan bir durumdur. Bu nedenle, Bölüm 4’de Soru 4.32 ile de bağlantı 
kurularak her görüşmede, sorgulama yapılması gerekmektedir. 

 
 Örnek haneye, anket ayı içinde verilen hediyeler, daha önce de değinildiği gibi gelir unsuru 

olmadığından Bölüm-8’de kapsanmayacaktır. Örneğin, hanehalkı fertlerinden birinin doğum 
günü nedeniyle, bir arkadaşı tarafından verilen angora bayan bluzu hediye olarak 
nitelendirilecektir. Ancak, hanede hastalık vb. olağan dışı durumlarda diğer haneler tarafından 
getirilen yemekler kapsam dışı tutulacaktır. Örneğin; anket ayı içinde örnek haneye komşudan 
bir kase çorba, vb. hediye getirilmişse, bunlar kapsam dışı bırakılacak ve değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

 
 Hanehalkına anket ayında verilen kurban etleri, “hediye” olarak değerlendirilecektir.  
 
 Dağıtılan tanıtım numuneleri (küçük şampuan paketleri, deterjan vb.) anket kapsamında 

değerlendirilmeyecektir.  
 
 Hanehalkının gerek gazetelerin promosyonlu kampanyalarından, gerekse satın aldıkları bir 

ürün yanında bedava olarak elde ettiği ürünler (promosyonlar), satın alış olarak Tablo-6.1 ile 
Tablo-6.12 arasındaki, ürünün türüne göre ilgili harcama tablosuna kaydedilecektir. Örneğin, 
hanehalkının anket ayı içinde değeri 1 000 TL olan bir buzdolabı satın aldığını, beyaz eşya 
yetkili bayiinin de bir adet müzik setini promosyon olarak verdiğini varsayalım. Öncelikle, 
müzik setinin piyasa satış fiyatı belirlenecek, sonra müzik seti ve buzdolabı; hanehalkının 
ödediği veya ödeyeceği toplam para değişmeyecek şekilde ayrı ayrı satın alış olarak 
kaydedilecektir. Buna göre, müzik setinin fiyatı 100 TL olarak belirlenmiş olsun. Bu durumda, 
buzdolabının fiyatından 100 TL düşüldükten sonra; 1 000-100= 900 TL olarak Tablo 6.5’e, 
100 TL’lik müzik seti ise Tablo 6.9’a kaydedilecektir. Dolayısıyla, promosyon ürünler ayni gelir 
olarak kapsanmadığından Bölüm 8’de de gelir karşılığı aranmayacaktır. 

 
 Bazı kredi kartlarının kullanımından dolayı kazanılan bonuslarla yapılan alışverişler hediye 

olarak değerlendirilecek ve bu tabloya haneye gelen hediye olarak kaydedilecektir. 
 
 Hanehalkına, komşu, akraba veya başka kişiler tarafından, evlerinde kullanmakta oldukları 

eski eşyalarının (giyim, ev eşyası vb.) yardım amacıyla verilmiş olması anket kapsamında 
değerlendirilmeyecektir. 

 
Tabloya madde kayıtlarının yapılmasına ilişkin açıklamalar: 
 
Haneye hediye/yardım olarak gelen mal ve hizmetler (Sütun 01): Bu sütuna haneye 

başka kişi ve kurumlardan yardım veya hediye niteliğinde gelen tüm mal ve hizmetlerin adı yazılacaktır. 
 
Markası (Sütun 02): Haneye hediye veya yardım olarak gelen maddenin markası bu sütunda 

belirtilecektir. 
 
Cinsi ve ayrıntılı tanımı (Sütun 03): Haneye hediye veya yardım olarak gelen mal ve hizmetin 

cinsi ve ayrıntılı tanımı bu sütunda belirtilecektir. 
 
Ölçü birimi (Sütun 04): Haneye hediye veya yardım şeklinde gelen malın ölçü birimi bu 

sütunda kodlanacaktır.  
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Miktarı (Sütun 05): Haneye gelen mal ve hizmetin miktarı bu sütuna kaydedilecektir. 
 
Piyasa birim fiyatı (Sütun 06): Bu sütuna haneye gelen mal ve hizmetin en yakın piyasa birim 

fiyatı yazılacaktır. 
 
Toplam değer (Sütun 07): Haneye gelen mal ve hizmetlerin toplam değeri bu sütuna 

kaydedilecektir. [(Sütun 05) x (Sütun 06)] 
 
 
Ayni gelirin elde ediliş sıklığı (Sütun 08): Hanehalkına başka kişi ya da kurumlardan yardım 

olarak anket ayı içinde verilen mal ve hizmetlerin haneye geliş sıklığı sorgulanmaktadır. Eğer hanehalkı 
söz konusu yardımları her ay elde ediyor ise “1”; 3 ayda bir elde ediyor ise “2” kodu; 6 ayda bir elde 
ediyor ise “3” kodu; yılda bir kez elde ediyor ise “4” kodu verilecektir. Örneğin, hanehalkı belediyeden 
her yıl kış mevsimi başlarken kömür yardımı alıyorsa bu soruda “4” kodu verilecektir. Eğer hanehalkının 
köyde yaşayan akrabası hemen hemen her ay süt, yoğurt vb. gıda maddeleri gönderiyor ise “1” kodu 
verilecektir. 

 
Haneye geliş şekli (Sütun 09) : Bu sütuna, hanehalkına gelen ürünün yardım amaçlı olarak mı 

yoksa hediye amaçlı mı olarak geldiği sorgulanarak kaydedilmelidir. 
 
 

 
TABLO-6.18- HANEHALKINA GAYRİMENKUL VEYA MÜLK AYNİ GELİRİ ŞEKLİNDE GELEN 

MAL VE HİZMETLER 
 

 
Bu tablo anket ayı boyunca anketörün örnek hane ile yaptığı her görüşmede 

sorulacaktır. 
 
Gayrimenkul; ev, dükkan, vb. taşınmaz malları kapsarken, mülk; bağ, bahçe, tarla, arsa gibi 

taşınmazları kapsamaktadır. 
 
Hanehalkı, sahip olduğu ev, arsa, tarla, vb. gayrimenkulünü veya mülkünü kiraya vermesi 

karşılığında kira gelirini nakdi olarak değilde mal veya hizmet olarak elde etmiş ise, elde edilen bu mal 
ve hizmetlerden hanehalkının tüketimi/kullanımına ayrılan kısmı tüketim harcamalarının bir bileşeni  
olarak kapsanacaktır.  

 
Daha önceki uygulamalarda ilgili satın alış tablolarının (Tablo 6.1 – Tablo 6.12) içerisinde 

gösterilen bu tür mal ve hizmetler için ayrı bir tablo oluşturulmuş olup, hanehalkının anket ayı içerisinde 
mal veya hizmet olarak elde ettiği ürünlerden hanehalkı tüketimine ayırdığı ürünlerin tamamının bu 
tabloya kaydedilmesi gerekmektedir. Örneğin, hanehalkının bir tarlası olduğunu, bunu kiraya verdiğini 
ve karşılığında anket ayında buğday elde ettiğini varsayalım. Hanehalkının kendi tüketimine ayırdığı 
buğday, un olarak bu tabloya kaydedilecektir. 

 
 Hanehalkının gayrimenkul veya mülkünü kiraya vermesi karşılığı elde ettiği ürünleri hanede 

kullandığı/tükettiği taktirde bu tabloya kaydedilmesi gerektiğinden bahsedildi, şayet hanehalkı kira 
karşılığında aldığı bu ürün/ürünleri hiç hanehalkında kullanmadan satarak parasını almış ise bu tabloda 
kesinlikle hiç bir kayıt olmayacaktır. Ürünleri satması sonucu eline geçen para da nakdi kira geliri olarak 
ilgili bölüme (Bölüm 8) kaydedilecektir. Ancak, kira karşılığı aldığı ürünlerin bir kısmını hanede tüketip, 
bir kısmını satarak parasını almışsa; bu kez sadece hanede kullandığı kısım bu tabloya kaydedilip, satıp 
parasını aldığı kısım hiç tüketim olarak gösterilmeyip, parası yine nakdi kira geliri olarak gelir bölümüne 
kaydedilecektir.            

 
Tabloya madde kayıtlarının yapılmasına ilişkin açıklamalar: 
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Haneye gayrimenkul veya mülk ayni geliri şeklinde gelen mal ve hizmetler (Sütun 
01): Bu sütuna, haneye gayrimenkul veya mülk ayni geliri şeklinde gelen tüm mal ve hizmetlerin adı 
yazılacaktır. 

 
Markası (Sütun 02): Haneye gayrimenkul veya mülk ayni geliri şeklinde gelen tüm maddelerin 

markası bu sütunda belirtilecektir. 
 
Cinsi ve ayrıntılı tanımı (Sütun 03): Haneye gayrimenkul veya mülk ayni geliri şeklinde gelen 

tüm mal ve hizmetlerin cinsi ve ayrıntılı tanımı bu sütunda belirtilecektir. 
 
Ölçü birimi (Sütun 04): Haneye gayrimenkul veya mülk ayni geliri şeklinde gelen tüm mal ve 

hizmetlerin ölçü birimi bu sütunda kodlanacaktır.  
 
Miktarı (Sütun 05): Haneye gayrimenkul veya mülk ayni geliri şeklinde gelen mal ve hizmetin 

miktarı bu sütuna kaydedilecektir. 
 
Piyasa birim fiyatı (Sütun 06): Bu sütuna gayrimenkul veya mülk ayni geliri şeklinde gelen 

mal ve hizmetin piyasa birim fiyatı yazılacaktır. 
 
Fert sıra no (Sütun 08): Anket ayı içinde hanehalkına gayrimenkul veya mülk ayni geliri 

şeklinde gelen mal ve hizmetler; gelirin bir unsuru olmalarından dolayı fert bazında belirlenmeye 
çalışılmaktadır. Buna göre, Bölüm 8’de kira gelirlerinin tutarlılığına bakılacaktır.  

 
Toplam değer (Sütun 07): Haneye gayrimenkul veya mülk ayni geliri şeklinde gelen tüm mal 

ve hizmetlerin toplam değeri bu sütuna kaydedilecektir. [(Sütun 05) x (Sütun 06)] 
 
Ayni gelirin elde ediliş sıklığı (Sütun 09): Hanehalkına gayrimenkul veya mülk ayni geliri 

şeklinde gelen tüm mal ve hizmetlerin, anket ayı içinde haneye geliş sıklığı sorgulanmaktadır. Eğer 
hanehalkı söz konusu ayni geliri her ay elde ediyor ise “1”; 3 ayda bir elde ediyor ise “2” kodu; 6 ayda 
bir elde ediyor ise “3” kodu; yılda bir kez elde ediyor ise “4” kodu verilecektir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
H

ane
halkının anket ayı içerisinde harcama yaptığı tüketim maddelerinin yanında, gelirlerinin belirli bir kısmını 
harcadıkları ve tüketim harcamaları kapsamı dışında kalan “Tüketim dışı harcamalar“ olarak adlandırılan 
harcamaları da söz konusudur. Bunlar; 

 
 Hanehalkının zorunlu ve düzenli nitelikteki tüketim dışı harcamaları(emlak vergisi, 

gayrimenkul gelir vergisi, gümrük vergisi vb. vergiler, harçlar vb. zorunlu ücretler, başka 
kurum ve kuruluşlara yapılan düzenli yardım ve bağışlar, başka hane veya kişilere düzenli 
olarak verilen paralar, ödenen nafaka, verilen fitre ve zekat ), 
 

 Diğer tüketim dışı harcamaları (nakit olarak yapılan düzensiz yardım ve bağışlar, nakit 
olarak verilen düzensiz hediyeler, askerde, yurt, hapishane vb. yerlerde olan kişilere 
gönderilen para, ödenen elektrik, su, telefon, trafik vb. cezaları ve bireysel emeklilik primi 
vb.) 
 

BÖLÜM 7. TÜKETİM DIŞI HARCAMALAR  

VE NAKDİ GİRİŞLER 
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 Taksit ve borç ödemeleri (konut kooperatif aidatı, kredi kartlarına yapılan ödemeler, 
şahıslardan alınan borç paranın geri ödemesi, bankadan alınan kredinin geri ödenmesi, 
mağaza taksiti, tatil harcaması taksiti, konut harcamaları taksiti ), 

 
 Tasarruf ve yatırım amaçlı harcamaları (ev, arsa, tarla, vb. gayrimenkul satın alışı, altın 

ve döviz satın alışları, hisse senedi, tahvil vb. satın alışları, bankaya para yatırması ), 
şeklinde gruplandırılabilir. 

 
Diğer yandan kullanılabilir gelir niteliği taşımadığı halde (kullanılabilir gelirle ilgili bilgiler Bölüm 

8’de kapsanmaktadır), haneye yapılan diğer nakdi girişler (ev, arsa, tarla, vb. satışı, otomobil satışı, 
dayanıklı tüketim mallarının satışından elde edilen paralar, döviz, altın, hisse senedi, tahvil 
bozdurulması, kişisel hesaptan çekilen para, bankadan çekilen kredi, alınan borç para, haneye gelen 
gün parası, emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı, sigortadan gelen nakdi girişler, miras yoluyla gelen, 
piyangodan vb. çıkan para, haneye para şeklinde gelen arızi hediyeler ) de söz konusudur. 

 
Bu çalışmada hanehalkının geliri ile harcaması arasında mutlak bir denge kurulması 

amaçlanmadığından bu unsurların tamamının sorgulanması gerekmemektedir. 
 

Bu bölümde üç tablo yer almaktadır; 
 
 Son Bir Yıl İçinde Yapılan Tüketim Dışı Harcamalar (Tablo 7.1), 
 Son Bir Yıl İçinde Yapılan Diğer Tüketim Dışı Harcamalar (Tablo 7.2), 
 Sahip Olunan Varlıklardan Son Bir İçinde Yapılan Satışlar ve Diğer Nakdi Girişler (Tablo 7.3)  
 
 

 
TABLO-7.1- SON BİR YIL İÇİNDE YAPILAN TÜKETiM DIŞI HARCAMALAR 

 

 
(Anket ayı sonunda sorulacaktır.) 

 
 

Hanehalkının son bir yıl içinde, başka kişi ya da kurumlara yaptığı düzenli nakdi bağış ve 
yardımlar, ödediği emlak geliri, kira stopajı ve gümrük vergileri, harçlar ve zorunlu ücretler, fitre, zekât, 
isteğe bağlı sigorta primleri vb. tüketim dışı harcamalar bu tabloya kayıt edilecektir. Bu tabloya 
kaydedilen harcamalar, hanehalkının son bir yıl içinde elde ettiği toplam kullanılabilir gelir değerinin 
hesaplanmasında negatif (-) bileşen olarak dikkate alınmakta, başka bir deyişle hane gelirinden 
düşülmektedir. Bu nedenle son derece önemlidir. 

 
Hanehalkının kendi ürettiği ürünlerden yaptığı yardımlar, Bölüm-9’da tarım gelirinin hesabında 

negatif (-) unsur olarak dikkate alındığından bu tabloda kapsanmamaktadır. 
 

Hanenin son bir yıl içinde, başka kişi ya da kurumlara yapılan düzenli nakdi bağış ve yardımlar, 
ödediği her türlü vergiler, harçlar ve zorunlu ücretler, fitre, zekât vb. tüketim dışı harcamalar bu 
tabloda sorgulanmaktadır. Bunlar; 

 
 Emlak vergisi, 

 Gayrimenkul gelir vergisi (Kira stopajı), 
 Gümrük vergileri (işyeri amaçlı olmayan), 
 Harçlar ve zorunlu ücretler, 
 Belediye meslek vergisi, 
 Diğer vergiler, 
 Damga pulu, 
 KKTC içinde başka kurum ve kuruluşlara yapılan düzenli nakdi bağış ve yardımlar (*), 
 KKTC içinde başka kurum ve kuruluşlara yapılan düzenli ayni bağış ve yardımlar, 
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 KKTC içinde başka haneye veya kişilere düzenli olarak verilen paralar (Başka hanedeki 
öğrencilere gönderilen para, harçlık, nafaka, vb.), (**) 

 Fitre, 
 Zekât, 
 İsteğe bağlı sigorta primleri 

 
şeklindedir. 
 

  Hanenin son bir yıl içinde ödediği emlak ve gayrimenkul gelir vergisi (kira stopajı) 
sorgulanırken, Bölüm 3, Soru 3.18’de sahip olunan gayrimenkul sorusuna verilen cevap dikkate 
alınmalıdır. Kiraya verilen gayrimenkul var ise haneye mutlaka son bir yıl içinde ödediği kira 
stopajı sorulmalıdır. Ülkemizde emlak vergisi birinci taksiti Nisan ikinci taksiti Eylül ayında olmak 
üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde ödeyebilir. 
Emlak  vegayrimenkul gelir vergisi sorgulanırken bunlara dikkat edilmelidir. Hanehalkı 
gayrimenkulü olmasına rağmen herhangi bir vergi ödemediğini bildirirse anket formuna ve veri 
giriş programına not düşülmelidir. 

 
 Son bir yıl içinde hanehalkı kişisel tüketimleri için yurtdışından gümrüğe tabi mal satın almış ve 

bunun için gümrük vergisi ödemiş ise bu tabloda ilgili yere kayıtlanacaktır. 
 

 
 (*)Burada kapsanan nakdi yardımlar hanehalkı ferdi olmayan kişilere ya da kurumlara 

düzenli olarak yapılan ve süreklilik arz eden  para transferleridir. Süreklilik arz etmeyen 
durumlar Tablo 7.2’ye kaydedilecektir.  

 
 (**)Hanehalkının yurt içinde başka hanede ikamet eden kişilere örneğin ülke içinde başka bir 

şehirde öğrenci olan kişilere düzenli olarak verdiği para var ise, “KKTC içinde başka haneye 
veya kişilere düzenli olarak verilen paralar“ başlığına kaydedilecektir. Eğer öğrenci yurtta veya 
ülke dışında ikamet ediyor ise Tablo 7.2’deki ilgili yere kaydedilecektir. 

 
 
 İsteğe bağlı sigorta primleri KKTC vatandaşı olan çalışmayan kişilerin sosyal sigortalar 

sistemine katılmak için kendi istekleri ile Sosyal Sigortalar kurumuna başvurarak seçtikleri 
basamaktan 3 ayda bir seçilen basamağın %16,5’una denk gelen oranda ödediği primlerdir. 
Özel sigorta şirketlerinin (Örnek; Anadolu hayat, Allianz...) sağladığı özel emeklilik 
sistemlerinde ödenen aylık veya diğer vadeler ile ödenen primler de bu alanda 
değerlendirilecektir.  

 
 Bu tablonun çok dikkatli doldurulması gerekmektedir. Çünkü, bu tablonun bazı unsurları 

hanehalkının anket ayı gelirinden düşülecektir.   
 

 Nereye kaydedileceği konusunda çok tereddüt yaşanan tüketim dışı harcamaları açıklayıcı 
notlar düşülerek, Tablo 7.2’e kaydetmekte fayda görülmektedir.   

 
Tabloya madde kayıtlarının yapılmasına ilişkin açıklamalar: 
 
Harcamanın adı (Sütun 01): Bu sütunda belirtilen tüm harcamalar her görüşmede tek tek 

sorgulanarak, yapılan harcamalar alınmaya çalışılacaktır. Hanehalkının ödediği emlak vergisi, 
gayrimenkul gelir vergisi, gümrük vergisi vb. vergiler, harçlar vb. zorunlu ücretler, damga pulu, başka 
kurum ve kuruluşlara yapılan düzenli yardım ve bağışlar, başka hane veya kişilere düzenli olarak verilen 
paralar, ödenen nafaka, verilen fitre ve zekat vb. bu tablo kapsamında en sık rastlanan harcamanın adı 
bu sütunda yazılmış durumdadır. Bunların haricinde bu nitelikte yapılan ödemeler ve yardımların ayrıntılı 
açıklaması bu sütunda boş bırakılan satırlara kaydedilecektir. 

 
Toplam değer (Sütun 02): Anket ayında yapılan ve Sütun 01’e adı kaydedilen harcama ve 
ödemelerin toplam değeri kaydedilecektir. 
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TABLO-7.2: SON BİR YIL İÇİNDE YAPILANDİĞER TÜKETİM DIŞI HARCAMALAR 

 

 
(Anket ayı sonunda sorulacaktır.) 

 
Hanehalkının, son bir yıl içinde kullanılabilir gelirin negatif bileşeni olmayan, düzensiz nitelikteki 

nakdi yardım, bağış ve hediyeler bu bölüme kaydedilecektir. Bu tabloya; 
 

 Nakit olarak yapılan düzensiz yardım ve bağışlar 
 Nakit olarak verilen düzensiz hediyeler. (Gün parası verme, Düğün parası vb.) 
 Askerde, yurtta, hapishanede vb. yerlerde olan kişilere gönderilen para 
 Yurt dışına gönderilen para (öğrenciler vb.) 
 Cezalar 
 Faiz ödemeleri 
 Bireysel emeklilik Primi vb. 
 

harcamalar kaydedilecektir.  
 
Tabloya madde kayıtlarının yapılmasına ilişkin açıklamalar: 
 
Ödemenin türü (Sütun 01): Bu sütuna hanehalkının son 12 ayda yaptığı ve tüketim harcaması 

kapsamında yer almayan diğer harcamalardan örnekler olarak verilmiştir. Hanehalkının anket ayı içinde 
her görüşmede, bu sütunda belirtilen harcamaları son 12 ayda yapıp yapmadığı mutlaka sorgulanacak, 
burada belirtilmeyen başka bir harcama yapılması durumunda yapılan harcamanın ayrıntılı tanımı 
“diğer” satırında  kaydedilecektir. Dikkat edilmesi gereken bir konu burada yazılan bireysel emeklilik 
primleri, Türkiye’de oluşturulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için ödenen primlerdir. Ülkemizde 
bulunan Sosyal Sigortalar kurumunun veya özel şirketlerin sağladığı emeklilik sistemlerinin dışında olan 
BES için ödenen primler eğer var ise bu alan için doldurulacaktır.  

 
Toplam değer (Sütun 02): Sütun 01’de türü belirtilen harcama için son 12 ayda yapılan 

ödemelerin toplam değeri kaydedilecektir. 
 

 

 
TABLO-7.3- SAHİP OLUNAN VARLIKLARDAN SON BİR YIL İÇİNDE YAPILAN SATIŞLAR 

VE DİĞER NAKDİ GİRİŞLER 
 
 

 
 

(Anket ayı sonunda sorulacaktır.) 
 

Bu bölümdeki diğer tablolarda, hanehalkının yapmış olduğu ödemelere yönelik sorgulamalar yer 
almakta iken, bu tabloda, hanehalkının anket ayında elde ettiği gelir niteliği taşımayan ancak 
hanehalkının anket ayındaki harcamalarına kaynak oluşturan nakdi girişler sorgulanmaktadır. Bunlar; 

 

 Otomobil satışı 
 Motosiklet satışı, 
 Dayanıklı tüketim mallarının satışı, 
 Hanehalkında bulunan 15 yaşından küçük fertlerin elde ettiği gelirler 
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 Tarımsal faaliyet niteliğinde olmayan (hanenin kendi tüketimi için ) bitkisel ve hayvansal 
üretimden elde edilen gelir 

 
şeklindeki her türlü para girişi bu tabloya kaydedilecektir. Bu yukarıdaki başlıklar çok önemlidir. 
 

 
 

Tabloya madde kayıtlarının yapılmasına ilişkin açıklamalar: 
 
Nakdi girişin türü (Sütun 01): Bu sütuna hanehalkının son 12 ayda elde ettiği ve gelir 

niteliğinde olmayan nakdi girişin türü kaydedilecektir. Örneğin hanehalkının otomobil satışı, sahip 
olunan dayanıklı tüketim mallarının (buzdolabı, çamaşır makinesi gibi)  satışı vb. değerlerin türü bu 
sütuna kaydedilecektir. 

 
Son bir yıl içindeki toplam değer (Sütun 02): Sütun 01’de türü belirtilen nakdi girişin toplam 

değeri kaydedilecektir. 
 
Nakdi girişin yapıldığı ay ve yıl(Sütun 03): Nakdi girişin yapıldığı tarih, ay ve yıl olarak 

kaydedilecektir.  
 
Burada dikkat edilmesi gereken bu nakit girişlerinin anket ayı temel alındığında son 12 ay içinde 

olmasıdır. Örneğin anketin Mart 2015’te yapılmakta olduğunu farz edersek, nakit girişinin Nisan 2014 ve 
sonrasındaki bir tarihte olması beklenmektedir. 

 
 
 

 

 
 

Bu bölümdeki tüm sorular son görüşmede sorulacaktır. 
 
 

Anket ayı sonunda sorgulanacak bu bölümde, hanehalkı fertlerinin listesi oluşturulmakta,  fertlere 
ilişkin demografik özellikler, istihdam ve gelir durumları incelenmektedir. Bölümdeki sorular; 

 
 Hanehalkı bileşimi (Bölüm 8.A), 
 İstihdam ve gelir durumu (Bölüm 8.B)  

 
olmak üzere iki ayrı grupta sorgulanmaktadır.  Öncelikle, Bölüm 8.A, hanedeki tüm fertler için 
sorgulanacak, daha sonra 15 ve daha yukarı yaştaki fertler için Bölüm 8.B’ye geçilecektir.   
 

Soru formunun bu bölümü, mümkün olduğu oranda ferdin kendisi ile yüzyüze görüşülerek 
doldurulacaktır. Özellikle, çalışan fertlere istihdam durumu ve geliri ile ilgili ayrıntılı sorular 
sorulmaktadır. Hanedeki diğer fertlerin bu bilgilere tam ve doğru cevap veremeyeceği düşünülecek 
olursa, çalışmanın sağlığı açısından, mümkün olduğunca randevulu çalışmak gerekecektir. Ancak, ferdin 
geçici olarak hane dışında olması, birkaç kez ziyaret edilmesi veya randevu talep edilmesine rağmen 
ferde ulaşılamamış olması durumunda, yerine cevap verebilecek bir başka fert ile görüşülecektir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BÖLÜM 8- HANEHALKI BİLEŞİMİ, İSTİHDAM VE 
GELİR DURUMU 

 
BÖLÜM 8.A- HANEHALKI BİLEŞİMİ 
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Anket ayı başında oluşturulmuş olan hanehalkı fertlerinin listesi (Bölüm-2 Soru-2.1’de),  yine aynı 
tabloda sorgulanan; anket dönemi boyunca haneye kesin katılan ve ayrılanların da irdelenmesiyle, son 
şekliyle bu bölüme aktarılacaktır.   

 
Haneye katılan ve ayrılan kişilerin, hanehalkı ferdi olup olmadığı; Bölüm-2 Soru-2.1, Sütun 08’de 

“kesin katılma”, “kesin ayrılma” ve “geçici ayrılma” durumları irdelenerek, Bölüm 2’de verilen hanehalkı 
ferdi tanımı doğrultusunda belirlenecektir. Buna göre; bilindiği üzere haneye kesin katılan kişiler 
hanehalkı ferdi olarak değerlendirilip bu bölüme de kaydedilecektir. Haneden, anket ayı içerisinde kesin 
ayrılan kişiler artık hanehalkı ferdi sayılmayacak ve bu tabloya kaydedilmeyecektir. Haneden “geçici 
ayrılan” fertler hanehalkı ferdi olarak bu bölüme kaydedilecektir.  

 
Hanehalkı fertlerinin kayıtlanmasında, Bölüm-2 Soru-2.1’de olduğu gibi hanehalkı Referans 

Kişisinden başlanarak fertlerin yaş sırasına göre kaydedilmesi prensibi kullanılacaktır. Bu 
bölümdeki sorular (Soru-8.2 ve 8.14 arası), her bir satır bir ferde ait olacak şekilde sorgulanacak, bir 
ferdin bilgileri tamamlandıktan sonra, bir sonraki ferdin bilgilerini sorgulamak üzere bir alt satıra 
geçilecektir.   

 
 
 
 
 
 
DİKKAT!  
 
Anket yapılan dönem itibariyle hanehalkı ferdi tanımına uyan fertlerin 
tamamı listelenecektir. Hanehalkı fertlerinin listelenmesinde, öncelikle 
 hanehalkı Referans Kişisinden başlanarak, yaş sırası dikkate  
alınacaktır. Bu bölümdeki kayıtlamalarda; Bölüm 2’de verilen hanehalkı, 
 hanehalkı ferdi ve hanehalkı Referans Kişisi tanımları dikkate alınacaktır. 
 
 
 
Soru 8.1- Fert sıra no 
 
Bu bölüm, 15 kişilik bir haneye göre dizayn edilmiş olup, fert sıra numaraları matbu olarak 

yazdırılmıştır. Hanedeki fert sayısının 15’den fazla olması durumunda, bu sayfanın fotokopi ile 
çoğaltılması ve fert sıra numarası kaldığı yerden devam ettirilerek, kalan ferdin/fertlerin kaydına devam 
edilmesi gerekmektedir. 

 
Bu bölümde, hanedeki her bir ferde bir sıra numarası verilmektedir. Bu sıra numarası, diğer 

bölümlere geçildiğinde de (Bölüm 8.B ve Bölüm 9) aynen kullanılacaktır.  
 
 
 
 
Soru 8.2- Adınız ve Soyadınız ? 
 
Hanedeki tüm fertlerin ad ve soyadları buraya yazılacaktır. İlk sırada mutlaka, Bölüm 2’deki 

tanımlar doğrultusunda belirlenmiş hanehalkı Referans Kişisinin ad ve soyadı yer alacaktır. 
 
Soru 8.3- Cinsiyetiniz?  
 
Erkek için “1”, kadın için “2” kodu verilecektir. Bazı isimler her iki cinsiyet için de 

kullanılabilmektedir. Bu nedenle, kişinin ismine bakılarak cinsiyeti işaretlenmeyecektir. Mutlaka sormak 
veya cevaplayıcıdan onay almak gerekmektedir.  
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Soru 8.4-Doğum tarihiniz?  
 
Hanehalkı fertlerinin doğum tarihleri ay ve yıl olarak yazılacaktır. 
 
Soru formundaki soruların akışı, yaşa göre yapıldığı için doğum tarihinin ay ve yıl olarakdoğru  

belirlenmesi çok önemlidir.    
 
Soru 8.5- Hanehalkı Referans Kişisine yakınlığınız ? 
 
Bu sütuna, hanehalkı fertlerinin, ilk satırda kayıtlı hanehalkı Referans Kişisi ile olan yakınlık 

derecesi yazılacaktır. Hanehalkı Referans Kişisine “0” kodu verilirken, eşi için “1”, oğlu/kızı için “2”, 
babası/annesi için “3”, kardeşi için  “4“ ,  kayınpederi/kayınvalidesi için “5”, damadı/gelini için “6”, 
torunu için “7”, diğer akrabası için “8”, evde kalan hizmetli için “9” ve “akraba olmayanlar” için “10” 
kodu verilecektir.  

 
 Kişi kendisini hanehalkı Referans Kişisinin “eşi” olarak nitelendiriyorsa; resmi nikâhlı olsun 

olmasın, sadece dini nikahı da olsa ya da birlikte yaşıyor olsalar dahi kişinin beyanı esas 
alınacak, eşi kodu verilecektir. 

 
Soru 8.6- Sağlık sigortanız var mı ? 
 
Bu soruda, hanehalkı fertlerinin sağlıkla ilgili olarak sosyal güvenlik imkanlarından yararlanıp 

yararlanmadığı sorgulanmaktadır. Buna göre; hanehalkı fertlerinin herhangi bir sağlık problemi 
olduğunda, ilaç ve tedavi masraflarının kısmen veya tamamının herhangi bir kuruluş tarafından 
karşılanıp karşılanmadığı öğrenilmek istenmektedir.  

 
Ferdin sağlık giderleri, çalıştığı iş ile bağlantılı, zorunlu olarak kayıtlı olduğu sosyal güvenlik 

kurumu tarafından karşılanabileceği gibi, iş ile bağlantılı olmaksızın, kişinin kendi isteği doğrultusunda 
başvurduğu sağlık sigorta sistemi veya devletin ekonomik gücü zayıf kişilere sağladığı (sosyal hizmetler 
dairesi) sağlık karnesi  ile de karşılanabilir.  

 
 Sağlık giderleri, zorunlu sigorta kapsamındaki; Emeklilik Fonu veya Sosyal Sigortalar 

Dairesitarafından karşılanıyor ise  “1” kodu,  çalışmayan veya çalıştığı iş ile ilgisi olmaksızın kendi isteği 
ile SSD, özel sigorta şirketleri vb. sağlık sigorta sistemine kayıt yaptıran ve sağlık giderleri  bu sistemler 
tarafından karşılanan kişiler için “2”  kodu,  hemzorunlu hem de isteğe bağlı sigorta tarafından 
karşılanıyor ise “3” kodu verilecektir. Ferdin sağlık giderleri,  yoksul ve fakir ailelere verilen sağlık 
karnesi (sosyal hizmetler dairesi) aracılığıyla  karşılanıyor ise “4” kodu işaretlenecektir. Fert sağlık 
sigortasına sahip değil ve sağlık harcamalarını kendi olanakları ile karşılıyorsa “5- Hayır” kodu 
işaretlenecektir.  

 
 Kişi kamuda çalışıyor ya da emekli ise ; Soru 8.18’de mutlaka “1-Sosyal Sigortalar Dairesi” ya 

da “2-Emeklilik Fonu”  kodundan birinin işaretlenmiş olması gerekmektedir.   
 
 Sağlık sigortası bulunan bir hanehalkı ferdinin, bakmakla yükümlü olduğu diğer tüm hanehalkı 

fertleri için de aynı sağlık sigortası işaretlenecektir. Örneğin, referans kişiEmeklilik Fonuna 
kayıtlı ise bakmakla yükümlü bulunduğu eşi, çocukları ve annesi için de “Emekli fonu” şıkkı 
işaretlenecektir.   

 
 Bireysel emeklilik gibi sigorta sistemleri, sağlık sigortası kapsamında işlem yapmayıp, sadece 

emeklilik imkanı sağlamaktadır. Herhangi bir sağlık sigortası bulunmayıp, bu tür sistemlere 
kayıtlı olanlar için “5- Hayır” şıkkı işaretlenecektir.  

 
 
 
 
  DİKKAT!  
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Soru-8.7 ve Soru 8.8, hanedeki 6 ve daha yukarı yaştaki tüm  
fertlere sorulacaktır. 

 

 
 
 
 
Soru 8.7- En son hangi okulu bitirdiniz? 
 
Bu soruda, hanehalkı fertlerinin en son bitirdikleri (diploma aldıkları) okul türünün kodu 

yazılacaktır.Kurslar bir öğrenim kurumu sayılmayacaktır. Bu soruda dikkat edilmesi gereken önemli 
husus, ferdin en son bitirdiği okul ile yaşının tutarlı olmasıdır. Anket döneminde devam edilen okul 
yazılmayacaktır. Örneğin, hanehalkı ferdi anket döneminde liseye devam ediyorsa, bu ferdin öğrenim 
durumu İlköğretim olarak belirlenecektir. Soru, aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda 
cevaplandırılacaktır. 

 
 
Okur-yazarlık: Bir ferdin okur-yazarlık durumunun belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate 

alınacaktır: 
 
a) Türk alfabesi ile hem okuma, hem yazma bilenler okur-yazar sayılırlar. 
b)Yabancı uyruklu olanlar kendi dilleri ile okuma ve yazma biliyorlarsa okur-yazar sayılırlar. 
c) Okuma bilen fakat yazma bilmeyen bir kişi okur-yazar sayılmaz. 
d) Sadece imzasını atabilenler okur-yazar sayılmazlar. 
c) Eski Türk alfabesi ile okuma-yazma bilenler okur-yazar sayılmazlar. 
 
Okuma ve yazma bilmek için bir okul bitirmek şart değildir. Kişi, okuma-yazma kursları, kendi 

gayreti veya diğer eğitim yolları ile de okuma-yazma öğrenmiş olabilir. Buna göre, herhangi bir eğitim 
kurumunu bitirmemiş, okuma-yazma da bilmeyen kişiler için, ”1. Okur-yazar değil“, okuma-yazma 
bilen, ancak herhangi bir okul bitirmeyenler için de”2. Okur-yazar olup bir okul bitirmedi“ 
seçeneğikodlanacaktır.    
 
İlkokul: 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmeden önceki 5 veya 6 yıl süreli zorunlu eğitim sürecini ifade 
etmekte olup, en son bu okuldan mezun olanlar için ”3” kodu verilecektir. 
 
 

İlköğretim:8 yıllık zorunlu eğitime geçildikten sonra ilköğretim diplomasıalanları ifade etmektedir. En 
son bitirdiği okul ilköğretim olanlar için ”4” kodu verilecektir. Eski 5 veya 6 yıllık sisteme göre ilkokuldan 
mezun olanlar için yanlışlıkla ilköğretim seçeneğinin işaretlenmemesine özellikle dikkat edilmelidir. 
 

Ortaokul veya dengi :8 yıllık zorunlu eğitime geçilmeden önce, ilkokuldan mezun olanların 
devam ettikleri, 3 yıl süreli genel ve mesleki-teknik ortaokulu bitirenler için bu seçenek seçilecek ve ilgili 
sütuna ortaokul veya dengi için ”5” yazılacaktır. 
 

Genel lise:Meslek liseleri haricindeki, en az üç yıl süreli  liseeğitimini tamamlamış kişiler için ilgili 
sütuna  ‘6’ kodu yazılacaktır. 
 

Mesleki veya teknik lise: En az üç yıl süreli meslek liselerinden mezun olanlar için ilgili sütuna 
‘7’ kodu yazılacaktır. 
 
 

2-3 yıllık yüksekokul: Ön lisans düzeyinde eğitim veren 2-3 yıllık meslek yüksekokulunu 
bitirenler için ilgili sütuna ‘8’ kodu yazılacaktır. 
 

4yıllık yüksekokul veya fakülte: Lisans düzeyinde eğitim veren en az 4 yıllık fakülte ve 
yüksekokullardan diploma alanlar için ilgili sütuna  ‘9’ kodu yazılacaktır. Lisans düzeyinde eğitim veren 
tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi vb. 5-6 yıllık fakülteleri bitirenler de aynı grupta değerlendirilecektir.  
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Yüksek lisans veya doktora:  Yükseköğretimde, lisans seviyesinden sonra devam edilebilen 

yüksek lisans (master) düzeyinden diploma alanlar ile yüksek lisans (master) düzeyinden sonra devam 
edilebilen doktora seviyesinden diploma alanlar için ilgili sütuna ‘10’ kodu yazılacaktır. 
 

 Kurslar bir öğrenim kurumu sayılmayacaktır, 
 
 Bu soruda dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, ferdin en son bitirdiği okul ile Soru-

8.4‘deki ferdin yaşı arasında tutarlılığın aranmasıdır. Örneğin; bu soruda en son bitirilen okul 
ilköğretim olarak belirtilmişse bu fert için mutlaka Soru-8.4‘de yaşının 14‘den büyük olması 
beklenmelidir. Ya da fert lise mezunu olduğunu belirtmiş ise yine bu fert içinde Soru-8.4‘de  
yaşının mutlaka 18‘den büyük olduğunun kontrolü yapılmalıdır. 

 
Soru 8.8- Bir öğrenim kurumunda okuyor musunuz ? 
 
Fert bir öğrenim herhangi bir öğrenim kurumunda okumuyor ise “7” (Hayır) kodu verilecektir. Fert 

bir öğrenim kurumuna kayıtlı ve öğrenimine devam ediyorsa, devam edilen eğitim kurumu 
kodlanacaktır. 

 
Herhangi bir öğrenim kurumuna kayıtlı olmaksızın bilgisayar, yabancı dil, üniversite hazırlık vb. 

kurslara devam eden fertler bir öğrenim kurumunda okuyor kabul edilmeyecek ve “7” (Hayır) kodu 
verilecektir. Ayrıca dışarıdan bitirme sınavına katılanlar, bir öğrenim kurumunda okuyor sayılmazlar. 
Buna karşılıkaçık öğretim fakültesine gidenler için “5” kodu verilecektir. 

 
 

DİKKAT!  
 
Bundan sonraki sorular 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertlere sorulacaktır. 
 
 
 
Soru 8.9- Medeni durumunuz ? 
 
Bu soru ile, 15 ve daha yukarı yaştaki fertlerin anket ayı itibariyle medeni durumu öğrenilmek 

istenmektedir. Eğer fert hiç evlenmemiş ise “1”, anket ayında evli ise “2”, eşi ölmüş ise “3”, boşanmış 
ise “4” kodu verilecektir.  

 
 Medeni durum tespitinde hukuki duruma değil fiili duruma bakılmalıdır. Örneğin, nikahsız karı 

koca hayatı yaşayanlar veya dini nikah (imam nikahı) ile evlenmiş olanlar kendilerini evli 
olarak beyan ediyorlarsa ”evli“ kabul edilecektir.   

 
 Fertlerin “boşanmış” olarak kaydedilebilmesi için ise, evliliklerinin resmen sona ermiş olması 

gerekmektedir. Fert yasal olarak boşanmadan, eşinden ayrı yaşıyor ise, “evli”  kabul 
edilecektir.  

 

 Eşler, başka bir yerleşim yerinde çalışma, hastalık, eğitim vb. gibi nedenlerden dolayı ayrı 
yaşamak durumunda iseler bu kişiler evli olarak kaydedilecektir. Örneğin, eşi ülke dışında 
çalışıyor ve bu nedenle ayrı yaşıyor iseler, bu kişiler için  ”evli“  seçeneği işaretlenecektir.  

 

 Bu soruda evli olan fertler için aynı zamanda mutlaka Soru-8.4‘deki yaş bilgilerinin de kontrol 
edilmesi gerekmektedir. 

 

Soru 8.10- Anket ayının son haftası içinde ayni (mal) veya nakdi (para) bir gelir elde 
etmek amacıyla (ev kadını, öğrenci veya emekli de olsanız) ücretli ya da ücretsiz olarak bir 
saat bile olsa çalıştınız mı veya gelir getirici bir işle bağlantınız oldu mu?  

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



 

 
102 

Bu soruda hanehalkı ferdinin anket ayının son haftası içinde nakdi (para) ya da ayni (mal) gelir 
elde etmek amacıyla herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı veya gelir getirici herhangi bir işle bağlantısının 
olup olmadığı öğrenilmek istenmektedir. Hanehalkındaki 15 ve daha yukarı yaştaki fert,anket ayının son 
haftası içinde maaşlı, ücretli veya yevmiyeli, işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak 
çalışabilir ya da anket ayının son haftası içinde kendisini EV KADINI, ÖĞRENCİ veya EMEKLİ olarak 
nitelese dahi ücretli ya da ücretsiz olarak bir saat bile olsa; ücretsiz olarak, satmak amacıyla veya ücret 
karşılığı bir iş yapmış olabilir. Herhangi bir mal ya da hizmetin üretim sürecinde yer alan veya bir iş ile 
ilgisi halen devam eden 15 ve daha yukarı yaştaki hanehalkı fertleri çalışan fertlerdir. 

 
Aşağıda, bu soruya “Evet” cevabı verilmesi gereken durumlar, yani kişinin çalışıyor (istihdamda) 

kabul edilmesi için sağlanması gereken koşullar açıklanmaktadır.  
 
İstihdamda olanlar; 
 
a) Referans döneminde işbaşında olanlar, 
b) Bir işi olup ancak referans döneminde işbaşında olmayanlar 
 

olmak üzere 2 grupta değerlendirilmektedir. Bu gruplardan birine giren her fert çalışan fert sayılır. 
 

a) Referans döneminde işbaşında olanlar: Referans döneminde bir ücret veya kâr karşılığı, 
ücretli-maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak bir saat bile olsa 
herhangi bir işte çalışmış olanlar, istihdamda kabul edilmektedir. 
 
Herhangi bir mal ya da hizmetin üretim sürecinde yer alan ve belirli bir ücret elde eden 
işbaşı eğitimindeki kişiler de istihdamda kabul edilmektedir. 

 
Bir işi, tarlası veya mesleki becerisi olan ve aşağıdaki koşullardan en az birini karşılayan 
kendi hesabına veya işverenler de işbaşında kabul edilmektedir:  

 
 İşyeri kâr etmiyor olsa bile, kâr elde etme amacına yönelik olarak kendi işyerinde veya 

tarlasında çalışanlar. 
 
 Hiç satış gerçekleşmediği veya hiçbirşey üretilmediği halde işinin başında vakit geçirenler 

(örneğin; çiftliğinin tamir ve bakımı ile uğraşan bir çiftçi, ofisinde müşteri bekleyerek vakit 
geçiren bir mimar, teknesini veya ağlarını onarmakla meşgul olan bir balıkçı ya da işi ile ilgili 
bir fuar yada seminere katılmış olan kişi)  

 
 İşini kurma aşamasında olan ve bu doğrultuda yeni işyerinin açılabilmesi için sipariş 

verilmesi, gerekli donanımın kurulması ya da satın alınması gibi hazırlıkları yürüten kişiler. 
 
 Kendi hesabına ve işveren olarak çalışan çiftçiler, işinin gereği kış aylarında tarımsal 

faaliyette bulunmasalar bile, işle bağlantıları olması nedeniyle, iş başında olmayanlar olarak 
kapsanacak ve anket ayının son haftasında çalışıyor kabul edilecektir. 

 
b) Bir işi olup ancak referans döneminde işbaşında olmayanlar: Bir işi olduğu halde kişi, 

referans döneminde, hasta, yaralı, tatilde veya izinde olması, ailevi ve kişisel nedenler, hava 
koşullarının kötü olması veya çalıştığı yada sahibi olduğu işletmede teknik ve ekonomik nedenlerle 
geçici iş yavaşlatılması veya durdurulması, işyerinde iş uyuşmazlığının olması yada tarımsal 
işletmelerde yapacak iş olmaması gibi nedenlerle işinin başında bulunmamış olabilir. Bu kişilerin 
istihdamda olup olmadıklarını farklı kategorilere göre değerlendirmek gerekmektedir. 

 
Ücretli ve maaşlı çalışanlar:  

 
Ücretli ve maaşlı olarak çalışan kişilerin, referans dönemi boyunca işlerinde fiilen 
çalışmamış olmaları durumunda, istihdamda kabul edilmeleri için iki kritere bakılması 
gerekmektedir: 
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 İşten uzak kalma süreleri; kişinin, referans döneminde istihdamda kabul edilmesi için bu sürenin 
3 ayı aşmamış olması gerekmektedir. Yani, kişi toplam 3 aydan az süre işinden uzak kalacak ise 
istihdam edilenler arasında değerlendirilecektir.  

 
 Ücret; Kişi, işinden, üç aydan daha fazla süre ayrı kalacak olmasına rağmen ücretinin en az 

%50‘sini alıyor ise bu kişi de yine istihdamda kabul edilecektir.    
 

 
 

     Evet 
 

 

 

             Hayır 

 

                                                                               Evet  
 
 

Hayır     

       
 

 
 

Mevsimlik - yevmiyeli  çalışanlar: 
 
Mevsimlik işlerde çalışanlar ile yevmiye olarak çalışanlardan işe geri dönmeleri garanti olsa dahi, 
ücretlerini almaya devam etmeyenler istihdamda kabul edilmeyeceklerdir.  

 
 
Doğum izninde olanlar: 
 
Doğum öncesi ve sonrası yasal doğum izni hakkını (yasalarla belirlenen ücretli doğum izni süresi) 
kullanan kişiler, ücretlerini aldıkları için bir işi olup, referans döneminde işbaşında olmayan kişiler 
olarak değerlendirilecektir. Ancak, bu kişilerin bu yasal haklarını kullanmaları sonrasında, izinlerini 
uzatmak üzere ücretsiz izin almaları durumunda yukarıda da bahsedilen ücretli kişilerin referans 
döneminde istihdamda sayılmaları için gerekli kriterler uygulanacaktır.  

 
Ücretsiz aile işçileri: 
 
Ücretsiz aile işçilerinin istihdamda sayılmaları için referans döneminde fiilen en az bir saat 
çalışmaları gerekmektedir. Şayet, ücretsiz aile işçisi olarak hanenin gelirine katkı yapan kişiler, 
referans döneminde bir saat bile çalışmamışlarsa istihdamda sayılmayacaklar, işsiz veya işgücüne 
dahil olmayan kategorilerinden birinde sınıflandırılacaklardır.   

 
 

Kendi hesabına ve işverenler: 
 
Kendi hesabına ve işveren olarak çalışan kişilerin, referans döneminde fiilen işlerinin 
başında olmadığı halde, bir işi var olarak değerlendirilebilmeleri için; 

 
 İşyeri açmak için resmi işlemlerini tamamlamış, diğer hazırlıkların devam ediyor olması, 
 İşin sürdürülebilmesi için kayda değer miktarda yatırım (araç, gereç, ekipman vb.) yapılmış 

olması, 
 Referans döneminde fiilen çalışılmamış olsa dahi, işin sürdürüldüğü ofis, mağaza, tarla vb. 

mekanların mevcudiyetini sürdürüyor olması 
 İşyerinin mevcudiyetini sürdürdüğüne dair birtakım bulguların var olması (çeşitli yerlerde 

işyerine ilişkin reklamların yer alması, broşürlerinin dağıtılması vb.) gerekmektedir. 
 

Geçici olarak işten uzaklaştırılan kişi işvereninden 
ücretinin % 50 ve daha fazlasını almaya devam 

ediyorsa 

İSTİHDAM 
(Bir işi olduğu halde referans 

döneminde işbaşında olmayanlar) 

 

Geçici olarak işten uzaklaştırılan kişinin 3 ay içinde 
işe geri dönme garantisi varsa  

İŞSİZ VEYA İKTİSADEN FAAL 
OLMAYAN 
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Yukarıdaki koşulların hiçbirini karşılamayan kendi hesabına ve işveren olarak çalışan kişiler 
istihdamda sayılmazlar. 
 
Soru 10, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda cevaplandırılacaktır.Bu soru cevaplandırılırken yine 
aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir: 
 
 Kişi, kendi hanehalkının ekonomik faaliyetine katkıda bulunmak için değil de bir başkasının işinde 

yardım amacıyla,  ücretsiz olarak çalışmış ise kesinlikle “çalışıyor” kabul edilmemektedir. Ancak, 
kendi hanesinin üretimini artırıcı faaliyette bulunan ve ücretsiz aile işçisi olarak 
nitelendirilen kişiler çalışıyor kabul edilmektedir. 

 
 Bir iş ya da meslekte bilgi veya beceri kazanıp meslek sahibi olmak için ücretsiz çalışanlar (Örneğin; 

çıraklar, stajyer öğrenciler) için de "Evet" cevabı verilecektir. 
 
 Düzenli nitelik arzetmeyen bazı işlerde çalışan kişiler, genellikle kendilerini “çalışıyor” olarak kabul 

etmemekte ve bu soru sorulduğunda “Hayır” cevabı vermektedirler. Sorunun “bir saat bile olsa” 
şeklinde sorulmasının amacı, bu şekilde düzensiz nitelikte de olsa referans dönemi içinde herhangi 
bir işte çalışmış olan fertlerin tespit edilebilmesidir. Örneğin;  

 
Ücretli olarak;  aile bütçesine katkı sağlama amacıyla ev temizliğine giden, kendi evinde veya 
başkasının evinde çocuk bakan ve karşılığında bir gelir elde eden ev hanımları “çalışıyor” kabul 
edilecektir. Üniversiteye devam eden bir öğrenci, boş zamanlarında özel ders veriyorsa, yine  
“çalışıyor” kabul edilmesi gerekmektedir. 

 
Ücretsiz aile işçisi olarak; bir fert hanehalkının sahip olduğu tarımsal işletmede hayvan bakımı, 
yemleme, gübreleme, tohum ekme, biçme, çapalama, sulama gibi faaliyetlere yardımcı oluyorsa ve 
referans dönemi içinde “bir saat bile olsa” bu tür faaliyette bulunmuş ise “çalışıyor” kabul edilmesi 
gerekmektedir. 
 
Kendi hesabına; bir ev kadını satmak amacı ile el becerisine dayalı bazı faaliyetlerde bulunuyorsa 
(çiçek yapma, sepet örme, halı dokuma, el işi yapma, elbise dikme vb.) “çalışıyor” kabul edilmesi 
gerekmektedir. Aynı şekilde, emekli olmuş bir kişi evinde ücret karşılığı elektrikli ev aletleri onarımı 
vb. faaliyetlerde bulunuyorsa “çalışıyor” kabul edilmelidir.  
 

 Kırsal kesimde bazı kişiler sahip oldukları araziyi yarıcıya ya da ortakçılığa vermekte, araziyi bu 
tuttuğu ortakçı ya da yarıcı işlemekte, kendisi ise sadece yapılan masraflara katılmakta ve hasat 
dönemi ürüne ortak olmaktadır. Bu kişiler iktisaden faal değildirler. Dolayısı ile elde ettikleri gelir 
herhangi bir iktisadi faaliyete dayanmamaktadır. Bu kişiler için de "Hayır" cevabı verilecektir.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DİKKAT! 
 

Soru-8.10, çok iyi irdelenmelidir. Bu soru, istihdam bölümü ve faaliyet gelirlerinin 
sorgulanması için anahtar soru durumundadır. Bu soruya verilecek cevaba göre, 
soruların akışı belirlenecektir. Sorgulamanın yeterince titizlikle yapılmaması, anket 
ayının son haftası içinde gerçekte çalışan bir ferdin, çalışmayan bir fert olarak 
kaydedilmesine, ferdin anket ayının son haftası içinde yarattığı  faaliyet gelirlerinin 
ve varsa ek iş gelirlerinin  kapsam dışı bırakılmasına neden olacaktır. 
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Soru 8.11- Son 4 hafta içinde iş aradınız mı? 
 
(Düzenli Ücretli, yevmiyeli, çırak olarak veya işveren ya da kendi hesabına işinizi kurmak amacıyla 

bizzat kendiniz, Çalışma Dairesine başvuru, gazete ilanı, işçi simsar ve aracıları vb. kanalları 
kullanarak) 

 
Bu soruda, anket ayının son haftası içinde çalışmadığı ve bir iş ile bağlantısının olmadığı belirlenen 

fertlerin, öncelikle işsiz olup olmadıkları araştırılmaktadır.  
 
İşsiz: Çalışma çağındaki kişilerden, çalışma istek ve yeteneğine sahip olanlardan cari 

ücret ve çalışma saatlerini kabul ettiği halde iş bulamayan kişidir. Bir kişinin işsiz sayılabilmesi 
için; 

 
 Referans döneminde bir saat bile olsa ücretli, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren veya ücretsiz 

aile işçisi olarak bir iş yapmamış olması, 

 Referans dönemi de dahil son dört haftadan beri aktif olarak(bizzat işyerlerine başvurmak, iş 
bulmaları için eşe-dosta ricada bulunmak, Çalışma Dairesine başvurmak, gazeteye iş ilanı 
vermek veya gazete ilanlarını cevaplandırmak, işçi simsar ve aracılarına başvurmak, kendi 
işyerini kurmak amacıyla kredi, mekan, araç gereç temin etmek için girişimde bulunmak vb. iş 
arama kanallarını kullanmış), ücretli, yevmiyeli, kendi hesabına veya işveren olarak 
çalışabileceği bir iş arıyor olması, 

 Referans dönemi takip eden iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olması 
gerekmektedir. 

 
Ayrıca, bir işaramayan ancak “bir iş bulmuş ve başlamak için bekleyen ve üç ay içinde bu işe 

başlayacağını belirten“  kişiler de işsiz olarak değerlendirilecektir. 
 
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, fert sözü geçen iş arama kanallarını kullanarak, ücretli, 

maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışmak amacıyla iş arıyor ya da kendi hesabına veya işveren olarak bir 
girişimde bulunmak istiyor ise bu soruda “evet” cevabı işaretlenecektir. Fert iş aramıyor, veya aramak 
için hiçbir şey yapmadığını beyan ediyorsa “Hayır” seçeneği işaretlenecektir.  

 
Soru 8.12- İş aramama nedeniniz nedir? 
 
Soru 8.10’de fertlerin istihdamda olup olmadıkları, Soru 8.11’de işsiz olup olmadıkları 

araştırılmakta iken, her iki soruya da hayır cevabı veren kişilerin anket ayının son haftasındaki 
durumlarını da ortaya koymak üzere, bu soruda, neden iş aramadıkları sorgulanmaktadır: 

 
1. İş buldu-işini kurdu, başlamak için bekliyor: Hanehalkı ferdi anket ayının son haftası 

içinde çalışmamış olmasına rağmen bir işyeri ya da işveren ile yazılı ya da sözlü iş akdinde bulunmuş, 
eksik belgelerinin tamamlanmasını bekliyor olması nedeniyle iş aramıyor ise veya kendi adına (ya da 
ortaklık şeklinde) bir iş kurmak amacıyla kredi, mekan veya çeşitli araç gereç edinmek için girişimde 
bulunmuş ya da bu tür ihtiyaçlarını tamamlamak üzere olup işe başlama aşamasına gelmiş ise bu 
seçenek işaretlenecektir. 

 
Ayrıca askerliğini tamamlayıp hanehalkına katılan hanehalkı ferdi, askere gitmeden önce bir işte 

çalışıyor iken, askerlik dönüşü tekrar işine başlamak üzere bekliyor ise yine bu seçenek işaretlenecektir.  
 
2. Öğrenci: Fert eğitim yapmak amacıyla herhangi bir okulda okuyor (herhangi bir örgün eğitim 

kurumuna devam ediyor) ise (2) kodu verilecektir. Öğrenime devam eden bir hanehalkı ferdi gelir 
getirici bir işte çalışıyor ise, çalışıyor kabul edilecektir. Anket ayının son haftası içerisinde diploma alıp 
öğrencilikle ilişkisi kesilen fertler ise çalışma durumuna göre ilgili işteki statülerde gösterilecektir. 
Özellikle kırsal yerlerde öğrenci durumunda bulunan fertler yaz tatillerinde tarım işlerinde 
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çalışmaktadırlar. Anket ayının son haftası içerisinde bu şekilde bir çalışma durumu söz konusu ise,  bu 
öğrenciler çalışan fert olarak kapsanmalı ve tarla işçisi olarak gösterilmelidir. 

 
3. Ev işleri ile meşgul: Anket ayının son haftası içinde kendi evinin işleriyle  (evinin temizliği, 

yemek pişirme, çocuklarının bakımı vb. işler) uğraşan herhangi bir gelir getirici işte çalışmayan fertlere 
bu kod verilecektir. Hanehalkı ferdi, ev işlerini yürütmekle beraber anket ayının son haftasında kendi 
tarımsal işletmesinde yemleme, gübreleme, tohum ekme, biçme, çapalama, sulama ya da lokanta, 
bakkal, imalathane gibi hanehalkının işlettiği işyerlerinde ekonomik faaliyette bulunuyorsa çalışan 
ücretsiz aile işçisi olarak gösterilecektir.  

 
Hanehalkı ferdi, ev işlerini yürütmekle beraber çiçek yapma, halı dokuma, sepet örme, el işi 

yapma, elbise dikme vb. ekonomik faaliyetlerde bulunuyorsa çalışan fert olarak kapsanacak ve bu 
işlerden elde ettiği gelir alınacaktır. Ancak bu tür faaliyetlerin dışarı satış yapılarak gelir elde etme 
amacıyla olması gerekmektedir. Kendi aile fertleri için elbise diken ve dışarı satış yapmayan fertler ev 
işleri ile meşgul olarak alınacaktır. 

 
Kişi ev işlerini yürütmekle beraber belli bir ücret karşılığı çocuk bakıcılığı yapıyorsa, ev temizliğine 

gidiyorsa vb. çalışan fert kapsamında alınacaktır. Anket ayının son haftası içinde herhangi bir iktisadi 
faaliyette bulunmayan, ev işleriyle uğraşan ev kızları da ev işleri ile meşgul olarak alınacaktır. Ancak iş 
arayan ev kızları için Soru 8.11’de  “Evet (iş arıyor)” şıkkı işaretlenmiş olmalıdır. 

 
4. Emekli: Emekli Fonu, Sosyal Sigortalar Dairesi gibi sosyal güvenlik kuruluşlarının birinden 

emekli olup anket ayının son haftası içerisinde herhangi bir işte çalışmayan fertlere bu kod verilecektir. 
Eğer bu kurumların herhangi birinden emekli olan bir fert anket ayının son haftası içerisinde gelir getirici 
bir işte çalışıyorsa “iktisaden faal olarak” kabul edilip Soru 8.10’de “Evet” cevabı verilecektir. Bu fertlerin 
gelirleri ise, hem çalıştığı işten elde ettiği gelirler (maaş, ücret ya da müteşebbis geliri şeklinde) Bölüm-
8.B’de ilgili bölümde kaydedilecek, hem de emeklilikten elde ettiği gelir Devletten transfer şeklinde 
Soru-8.55’de kayıt edilecektir.  

 
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus; eşinin vefat etmesi nedeniyle dul, yetim ve 

öksüz maaşı alan bir fert “emekli“ olarak değerlendirilmeyecek, bunun dışında kalan durumlar dikkate 
alınarak uygun olan bir şık işaretlenecektir. Ayrıca bu soruda ilgili fert için Soru-8.4‘deki yaş 
sorusununda irdelenmesi gerekmektedir.  

 
5. İrad sahibi: Kişinin sahip olduğu ev, bağ, bahçe, apartman, dükkan, depo gibi mal 

varlığından kira veya bankadaki mevduat hesaplarından, hisse senedi gibi menkul değerlerden gelir elde 
eden fertlere “5” kodu verilecektir. Bu şıkkın işaretlenmiş olması durumunda, Bölüm-8.B’de bu fert için 
mutlaka Soru-8.53 ve 8.54de bir gelir bilgisinin olması gerektiğine dikkat edilmelidir. 

 
6. Yaşlı: Kişi çalışmama nedenini yaşlılık olarak belirtiyor ise, ancak bu seçenek 60 ve daha 

yukarı yaşta olanlar için (Soru-8.4‘deki verilen yaş bilgisi de kontrol edilerek) işaretlenecektir. 60 yaşını 
aşmış olmasına rağmen kişi gelir getirici bir işte çalışıyor ise “iktisaden faal” olarak gösterilecektir. 

 
7. Özürlü: Kişi çalışamayacak derecede bedensel ya da ruhsal özürlü ise bu kod verilecektir.  
 
8. Hasta: Kişi rahatsız ve dirençsiz olması nedeniyle çalışamayacak durumda olup, yani 

rahatsızlığı çalışmasına engel bir durumda ise bu kod verilecektir. 
 
9. Ailevi ve kişisel nedenler: Kişi ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek ya da 

kişisel işlerini yapabilmek gibi nedenlerden dolayı anket ayının son haftasında çalışmamış ise bu kod 
verilecektir. 

 
10. Mevsimlik çalışıyor:Anket ayının son haftası içinde çalışmayan ancak yılın belirli 

dönemlerinde çalışan fertler için bu şık işaretlenecektir. Örneğin, Ocak ayında anket yapılan bir hanede 
kış haricindeki mevsimlerde inşaat işçisi olarak çalışan fert, mevsimlik olarak çalışan fert  
tanımlanacaktır. Ancak, mevsimlik çalışan fert anket ayının son haftası içinde çalışmış ise bu fert 
“iktisaden faal” olarak kabul edilecek veSoru-8.10‘da Evet “ 1“  kodu verilerek Soru 8.15’ya geçilecektir. 
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Ayrıca, tarımsal faaliyette ücretsiz aile işçisi olarak çalışan fertler, anket ayının son haftasında havaların 
kötü oluşu, vb. nedenlerle iş başı yapamamış ise bu fertler içinde “mevsimlik çalışıyor” (10) kodu 
verilecektir.  

 
11. Diğer:Anket ayının son haftası içinde yukarıda tanımlanan nedenler haricinde fert, başka bir 

nedenden dolayı anket ayının son haftasında iş aramıyorsa nedeni ayrıntılı olarak yazılacak ve “11” 
kodu verilecektir. 

 

Soru 8.13- Eğer iş imkanı olsa en geç 15 gün içinde işbaşı yapar mısınız? 
 
Bu soruda, ferdin kendi niteliğine uygun, cari ücretle bir iş bulduğu varsayılarak, referans dönemi 

dahil 15 gün içinde işbaşı yapmasına engel bir halinin olup olmadığı sorulmaktadır. Eğer fert, 15 gün 
içinde işbaşı yapabilecek durumda ise “Evet” cevabı verilecektir. İşbaşı yapamam diyenler için “Hayır” 
kutusu işaretlenecektir. Örneğin, okulunun bitmesine 2 ay kalan bir öğrenci, okulunun devam etmesi 
nedeniyle işbaşı yapamayacağını beyan etti ise “Hayır” yani “2”  kodu  verilecektir.  

 
Soru 8.14- Son 12 ay içerisinde ayni (mal) veya nakdi (para) bir gelir elde etmek 

amacıyla çalıştınız mı veya gelir getirici bir işle bağlantınız oldu mu? 
 
(Düzenli ücretli, yevmiyeli, çırak, işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak) 
 
Araştırmada, hanelerin aylık ve yıllık gelirleri ile de ilgilenilmektedir. Bu nedenle, Soru 8.10’da 

fertlerin anket ayının son haftasında istihdamda olup olmadığı sorgulanmakta iken, bu soruda, Soru 
8.10’da “Hayır” cevabı veren, yani anket ayının son haftasında çalışmayan, bir iş ile bağlantısı da 
olmayan kişilerin, iş arasın ya da aramasın, son 12 ay içinde herhangi bir işte çalışıp çalışmadığıveya bir 
iş ile ilgisinin devam edip etmediği sorgulanmaktadır.  

 
Bu soru; fertlere çok dikkatli bir şekilde sorulup, irdelendikten sonra, çalışan veya iş ile bağlantısı 

devam eden fertler için “Evet” cevabı verilecek ve Soru 8.37’ye geçilerek fertlerin son 12 ay içinde 
yaptıkları işe ilişkin bilgiler sorgulanacaktır. Son 12 ay içinde bir saat bile olsa gelir getirmek amacıyla 
herhangi bir işte çalışmamış ve herhangi bir işle bağlantısı bulunmamış fertler için “Hayır” cevabı 
verilecek ve bu fertlerin faaliyet dışı gelirlerini (gayrimenkul, menkul kıymet ve transfer gelirleri) 
sorgulamak üzere Soru 8.53’e geçilecektir.  

 
 Mevsimlik çalışan fertler (Soru 8.10’da) son 12 ay içinde iktisaden faal oldukları için bu soruda 

Evet şıkkının (1 kodu)  işaretlenerek, Soru 8.37 - Soru 8.55 arasındaki soruların mutlaka 
sorgulanması gerekmektedir. 

 
 Soru 8.10’a “hayır” cevabı vermiş tüm fertlerin bu soruda “evet“ cevabı verme olasılığı söz 

konusudur. Özellikle “Emekli“ olduğunu belirten kişilerin şayet son bir yıl içerisinde 
emeklilikleri gerçekleşmiş ise bu soruya mutlaka “evet“  cevabı vermeleri gerekmektedir. Bu 
nedenle, kişilere ne zaman emekli olduklarını da sorgulayarak bu soruya doğru cevap 
verilmeye çalışılacaktır.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertlere sorunuz.) 
 
 

 
BÖLÜM 8.B- İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 
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Bu bölüm, hanedeki 15 ve daha yukarı yaştaki fertlere ilişkin aşağıdaki bilgilerin sorgulandığı 
bölümdür: 

 
 İstihdam durumu   (Esas iş ile ilgili) 
 Maaş, ücret ve yevmiye geliri   (Esas iş ile ilgili) 
 Müteşebbis geliri  (Tarım dışı - esas iş ile ilgili) 
 Tarım geliri  (Esas iş ile ilgili) 
 Değiştirilen iş bilgileri (Tüm değiştirilen işler) 
 Ek iş bilgileri (Tüm ek işler) 
 Gayrimenkul geliri 
 Menkul kıymet geliri 
 Transfer gelirleri 

 
Bu bölümdeki sorular, Bölüm 8.A’dan farklı olarak, fert bazında bağımsız soru formu şeklinde 

hazırlanmıştır. Bu bölümün doldurulacağı, referans kişi için soru formlarının sağ üst köşelerinde fert sıra 
numarası “01“ olarak yazdırılmış diğer fertler için boş bırakılmıştır. Fert sıra numarası da dikkate 
alınarak, soru formlarının sol üst köşelerine, mutlaka fertlerin adı ve soyadı yazılacaktır.Bir ferdin 
sorgulaması bittikten sonra, bir sonraki fert için soru formu doldurulacaktır. Soru formunun yetmemesi 
durumunda Bölüm 8.B, fotokopi ile çoğaltılarak, sayfalar ilave edilebilecektir.    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bu bölümde, Bölüm 8.A’da, anket ayının son haftasında çalışan yani istihdamda olan fertlerin 
yaptıkları işe ilişkin ayrıntılı bilgi derlenmektedir.  

 
Bu bölümdeki sorular (Soru-8.15 ile Soru-8.36 arası tüm sorular) ferdin esas işi 

dikkate alınarak cevaplandırılacaktır.  
 
Esas iş; çalışan hanehalkı ferdinin anket ayının son haftasında çalıştığı temel işidir. Kişinin tek işi 

varsa esas işi odur. Anket ayının son haftasında kişinin birden fazla işi varsa bu işlerindeki normal 
çalışma sürelerine bakılarak,çalıştığı süresi fazla olan iş,esas iş olarak alınacaktır. Çalışılan 
süreler eşit ise bu işlerden elde ettiği gelire bakılarak, en fazla gelir elde ettiği iş, esas iş olarak kabul 
edilecektir. Örneğin, anket ayının son haftasında hanehalkı referans kişisinin öğretmen olduğunu, aynı 
zamanda meyve yetiştiriciliği (portakal) yaparak tarımsal faaliyette de bulunduğunu varsayalım. Bu 
durumda hanehalkı Referans Kişisinin esas iş tespitini yaparken; bu işlerde anket ayının son 
haftasındafiiliçalıştığı sürelere değil; normal çalışma sürelerine bakılacaktır. Normal çalışma süresi, hangi 
işte daha fazla ise o iş, referans ferdin esas işi olacaktır. Dolayısıyla, normal çalışma süresi sınıf 
öğretmenliğinde günde 8, haftada 40 ve ayda ortalama 160 ise, tarımsal faaliyette normal çalışma 
süresi, günde ortalama 2 saat olmak üzere ayda toplam 60 saat ise, bu durumda referans kişinin esas 
işinin“öğretmenlik“, diğer işinin (ek işinin) de portakal “yetiştiriciliği“ olarak tarımsal faaliyete alınması 
gerekmektedir. 

 
Esas işin belirlenmesinde temel alınacak olan normal çalışma süresi, ferdin yaptığı işte normalde 

haftada çalıştığı süreyi tanımlamaktadır. Bu saatlerin içine kesinlikle fazla mesailer katılmayacaktır. 
 
Kendi hesabına, işveren ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların normal çalışma saatleri,haftadan 

haftaya ya da aydan aya değişkenlik gösterebildiği için, bu şekilde çalışan kişilerinnormal çalışma 
sürelerini belirlemek zor olabilir. Haftalık normal çalışma süresinin bir haftadanötekine çok farklılık 
gösterdiği veya normal çalışma süresinin tespitinde güçlük çekildiğidurumlarda (özellikle çiftçilik, 
kamyon şoförlüğü gibi mesleklerde) haftalık normal çalışma süresi,son 4 hafta içinde fiilen çalışılan 

İSTİHDAM DURUMU 
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sürenin ortalaması olarak alınacaktır. Yani kişi, haftalık normalçalışma süresini veremiyorsa, son 4 hafta 
içinde fiilen çalıştığı süre toplanıp dörde bölünerek eldeedilen rakam, haftalık normal çalışma süresi 
olarak yazılacaktır. 

 
Kişinin çalıştığı işlerden bir tanesi sürekli/düzenli bir iş, diğeri ise belli dönemlerdeyapılagelen bir iş 

(mevsimlik olarak, tatil dönemlerinde veya sürekli işe çeşitli nedenlerle aravermek durumunda 
kalındığında vb.) ise SÜREKLİLİK arz eden iş her zaman için ESAS İŞ olarakalınacaktır. Örneğin; bir 
ilköğretim okulunda öğretmenlik yapan bir fert, yaz aylarında (okultatilken) eşine ait olan restoranda 
çalışıyorsa ve bu dönemde örneğe çıktıysa esas işi yine“öğretmenlik” tir. Restoranda yaptığı iş diğer işi 
olarak alınacaktır. Ya da kendi hesabına çiftçilikyapan bir fert, tarımsal faaliyetin yoğun olmadığı kış 
aylarında seyyar satıcılık yapıyorsa esas işisüreklilik arz eden “çiftçilik” olarak alınacaktır. 

 
Kişi her iki işi de sürekli olarak yapıyorsa; bu durumda bu işlerde GENELLİKLE 

ÇALIŞILANSÜRE’den yola çıkarak, esas iş belirlenecektir. Örneğin; hem hastanede çalışan, hem de 
kendine 

ait muayenehanesi olan bir doktor genel olarak hangi işine daha fazla zaman ayırıyorsa esas 
işiodur. 

 
Bir kimsenin esas mesleği ile anket döneminde yaptığı işi farklı olabilir. Burada önemli olan fiilen 

yaptığı iştir. Örneğin; bir milletvekilinin esas mesleği doktorluk olabiliramayaptığı iş milletvekilliği 
olduğundan sorgulama buna göre yapılacaktır. 

 
Soru 8.15- a) Çalıştığınız yer, kuruluş veya işyerinin adı ve varsa telefon numarası 

nedir? 
 
(Belli bir işyerine bağlı olarak çalışmıyorsanız, çalışılan mekan ev, sokak bile olsa nerede 
çalıştığınızı açıkça yazınız. Çalışılan işyeri sayısı 1’den fazla ise esas işle ilgili işyerinin adını yazınız) 
 
İşyerinin adı: Hanehalkı ferdinin çalışmakta olduğu işyerinin tam ünvanı belirtilecektir. Örneğin; 

Başbakanlık DPÖ., YILDIZ TİCARET LTD.ŞTİ vb.  
 
Kişiler belli bir işyerine bağlı olmadan evde, tarlada, seyyar vb. şekilde çalışabilirler. Şayet, 

işyerinin ünvanı yok ise ne tür bir yer olduğu açıkça yazılacaktır. Kendi başına çalışan seyyar satıcı, 
işportacı, seyyar tamirci vb. için çalıştıkları yer neresi ise o yerin adı yazılacaktır. Bu yer sokak ya da 
pazar olabileceği gibi siparişi evde alıp, evde kazak ören, elbise dikenler için “evde” olabilir. Çiftçilik, 
meyvecilik ve bağcılık gibi işlerle uğraşanlar için de tarla, bahçe vb. olabilir.  İnşaat işçisi için ise inşaat 
yazılabilir. 

 
Telefon Numarası: Buraya hanehalkı ferdinin varsa işyeri telefon numarası yazılacaktır. 

Telefonu yoksa “YOK” yazılacaktır. 
 
b) İşyerinde üretilen/satılan ürüne ya da verilen hizmete bir iki örnek veriniz. 
 
Soru 8.15.a ve Soru 8.15.b’nin amacı, anket ayının son haftasında istihdamda olan ferdin çalıştığı 

sektörü tayin etmektir. Çalışılan sektör, istihdam konusunun en ana bilgilerinden biridir. Zaman içinde 
sektörel gelişimin izlenmesi, buna yönelik politikaların geliştirilebilmesi (sermaye yatırımları, 
sanayileşmeyi destekleme, işgücünün tam istihdamı, refah düzeyinin arttırılması, çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi vb.) için çalışılan sektörlerin ve bu sektörde çalışanlara ilişkin temel bilgilerin belirlenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, sektördeki ücret politikasının, sektörel gelir dağılımı, yoksulluk analizlerinin 
yapılabilmesi için yine çalışılan sektörlerin çok iyi bir şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir.  

 
Bu sorunun amacı da, iktisadi faaliyet kodunun doğru bir şekilde belirlenmesine yardımcı 

olacak spesifik örnekler oluşturmaktır. İşyerinde üretilen ürün ve verilen hizmete bir iki örnek 
verilecektir. Örneğin;  

 
 Örme ve trikotaj üretimi yapan bir işyeri için bu satıra, (işyeri yalnız bluz ve gömlek üretimi 

yapıyorsa) “bluz ve gömlek üretimi” , 
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 Elektrik malzemeleri üreten bir işyeri için (işyeri yalnız elektrik lambaları ve duy yapımı 
üretimini yapıyorsa) “elektrik lambası ve duy imalatı” , 

 İnşaat malzemeleri perakende ticareti yapan işyerinde en çok satılan ürünler listelenecektir; 
“Alçı, boya, çivi vb. perakende satışı“, 

 Tarımsal faaliyette bulunanlar için ürettiği bitkisel ürünler; “Buğday, tütün, fındık, vb. üretimi“  
 
şeklinde açıkça yazılması gerekmektedir.  
 
Burada dikkat edilmesi gereken husus, diğer kurum, kuruluş vb. yerlere hizmet veren 

işyerlerinde çalışanlar için işyerinin faaliyeti belirlenirken; hizmet verilen işyerinin değil, bağlı bulunulan 
işyerinin faaliyetinin belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, genelde hata yapılmakta ve çalışılan işyerinin 
hizmet verdiği yerin faaliyeti yazılmaktadır. Örneğin, bir bankada ya da hastanede özel bir temizlik 
şirketinin elemanı olarak çalışan bir kişi için işyerinin faaliyeti “temizlik işleri“ olmalıdır, banka hizmeti ya 
da sağlık hizmeti değil. Ayrıca, bu bölümde işyeri ile ilgili diğer bilgilerin de (işyerinin hukuki durumu 
vb.) bağlı bulunulan esas işyerine (temizlik şirketine) ait olması gerekmektedir.  

 
Ticaret sektörüne ait bir işyerinde çalışan için toptan mı, perakende mi, seyyar mı olduğu açıkça 

belirtilecektir. 
 
 Yevmiyeli olarak başkasının tarlasında çalışanların, tarımsal hizmet verdiklerini belirtecek 

şekilde; fındık toplama işçiliği, bahçe sulama işçiliği, gübreleme işçiliği, çobanlık, vb. şeklinde açıkça 
yazılması gerekmektedir. Aksi taktirde, kod verilirken, kendi hesabına tarımla uğraşanlarla 
karıştırılmakta yanlış kod verilmektedir.  

 
c) Bu yer, kuruluş veya işyerinin ana faaliyeti nedir ? 
 
Bu soruda, kişinin çalıştığı işyerinde verilen hizmet ya da yapılan iş sorgulanmaktadır. Buraya, 

kişinin işyerinde kendi yaptığı iş yazılmayacaktır.   
 
Buraya yazılan ekonomik faaliyetler, NACE Rev.2 ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflaması 

kullanılarak kodlanacaktır. Buraya yazılacak açıklamaların, bu sınıflama sistemine göre kod verilebilecek 
detayda olması gerekmektedir.  

 
NACE Rev.2 kodlaması şunları içermektedir: 

 
 Nace Rev.2’de alfabetik bir kod ile belirtilen başlıklardan oluşan ilk düzey, ana grupları 

ifade etmektedir ve 21 kısımdan oluşmaktadır: 
 

 
A. Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 

B. Madencilik ve Taş Ocakçılığı 

C. İmalat 

D. Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 

E. Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 

F. İnşaat 

G. Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin onarımı 

H. Ulaştırma ve Depolama 

I. Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 

J. Bilgi ve İletişim 

K. Finans ve Sigorta Faaliyetleri 

L. Gayrimenkul Faaliyetleri 
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M. Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 

N. İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 

O. Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 

P. Eğitim 

Q. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 

R. Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 

S. Diğer Hizmet Faaliyetleri 

T. Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri; Hanehalkları Tarafından Kendi 

Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Üretim Faaliyetleri 

U. Uluslararası Örgütler ve Temsilciliklerin Faaliyetleri 

 

 İki dijitlik nümerik bir kodla belirtilen başlıklardan oluşan ikinci düzey, 88 bölümdür. 
Örneğin; 
 Bölüm 01- Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili faaliyetleri, 
 Bölüm 10- Gıda ürünlerinin imalatı 
 

 
 Üç dijitlik nümerik bir kodla belirtilen başlıklar, üçüncü düzeyi (272 grup) oluşturmaktadır. 
 

 Dört dijitlik nümerik bir kodla belirtilen başlıklar, dördüncü düzeyi (615 sınıf) oluşturmaktadır. 
 

 İşyerinin tek bir ekonomik faaliyet gerçekleştirmesi durumunda, Nace Rev.2’de o işyerinin  
faaliyetini içeren sınıf seçilecektir. Bir işyerinin birden fazla faaliyeti yürütmesi durumunda, o işyerinin 
(birimin) ana faaliyetinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için, işyerinin yarattığı katma değerin 
%50’sinden fazlasını sağlayan faaliyet bu işyerinin sınıfını belirler. İki faaliyetin katma değere %50 eşit 
olarak katkı sağlaması çok olağan dışı bir durumdur. Ancak, böyle bir durumda veya katma değerin 
bilinmediği durumlarda;  

 

 Faaliyetlere ilişkin mal veya hizmetlere dayandırılabilen brüt çıktısı, 
 Faaliyetlerde yer alan ürün gruplarının satış değeri,  
 Faaliyetlerde çalışan (istihdam edilen) kişi sayısı 

 
gibi unsurlar değerlendirilerek ana faaliyete karar verilecektir. Örneğin, tarım sektöründe, tarımsal 
işletme birden fazla sayıda bitkisel ürün yetiştiriyor ise, ürünlerin gayrisafi satış hasılatına bakılacaktır. 
Tarımsal işletmenin, hasat ettiği tarımsal ürünlerden 30 ton buğdayı 10.000 TL'ye, 10 ton fındığı da 
4.000 TL'ye satmış olduğu varsayılacak olursa, buğdaydan elde ettiği gelir daha fazla olduğu için 
tarımsal işletmenin ana faaliyeti tahıl yetiştiriciliği olarak belirtilecektir. 
 

İşyerinin ekonomik faaliyeti tespit edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar: 
 
a) İşyeri madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetinde bulunuyorsa, işyerinin faaliyeti; taşocakçılığı, 

mermer, kireç taşı çıkarımı vb. şeklinde açıkça yazılacaktır. 
 
b) Esas işin yapıldığı yer imalathane ise, üretilen mal ve hizmetleri belirten ifadeler yazılmalıdır; 

kolonya imalathanesi, ayakkabı imalathanesi, kumaş imalathanesi, araba filtresi 
imalatı, gibi. 

 
c) İşyeri, inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor ise, ne tür inşaat işleri yapıldığı açıkça 

belirtilecektir; bina inşaatı, yol inşaatı, su bentleri inşaatı, sıhhi tesisat işleri, inşaatta 
doğrama işleri, boya badana işleri vb. 
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d)Çalışılan yer tamirhane ise ne tür tamirin yapıldığı açıkça yazılacaktır; buzdolabı ve elektrikli 
ev araçları tamirhanesi, saat tamiri, ayakkabı tamiri gibi. 

 
e) Çalışılan yer bir satış yeri ise ne satışının yapıldığı ve satışın perakende mi, toptan mı olduğu 

belirtilmelidir. Toptan inşaat malzemesi satışı, perakende kumaş ticareti, toptan gıda 
ticaretivb. 

 
f) Çalışılan yer hizmet işyeri ise ne tür bir hizmet olduğu açıkça belirtilmelidir; emlak 

komisyonculuğu, kara yolu yük taşımacılığı, kablolu yayın hizmetleri, otomobil 
kiralama, reklam hizmetleri, kuru temizleme vb. 

 
g) Çalışılan yer resmi bir kurum veya özel bir teşekkül ise kurum veya teşekkülün adı değil; 

işyerinde yapılan faaliyet yazılacaktır. Örneğin; Karayolları yol yapımında çalışan fert için 
Karayolları Dairesi değil, “yol inşaatı“ yazılacaktır.  

 
h) Tarımla ilgili işler için sebze yetiştiriciliği, tahıl üreticiliği, sığır yetiştiriciliği, kanatlı 

kümes hayvanları yetiştiriciliğivb. şeklinde açıklama yazılacaktır. Tarımsal işletme hem 
hayvancılık hem de bitkisel ürün yetiştiriciliğini birlikte yapıyor ise “karma çiftçilik” 
yazılacaktır.  

 
i) Subaylar, erler ve orduda çalışan diğer memur ve müstahdemlerin çalıştıkları yer “Ordu“ olarak 

yazılacaktır.  
 
j) Tuttuğu iş veya mesleği için sabit bir yeri olmaksızın satıcılık yapanlara “seyyar satıcı” veya 

“seyyar perakende ticaret” yazılacaktır.  
 
k) Çalışılan işyeri vakıf olması durumunda, vakfın uğraştığı faaliyet alanının açık bir şekilde 

belirtilmesi gerekmektedir.   
 
l)İşyerinde birden fazla faaliyet yürütülüyorsa en çok satışı olan/katma değeri en fazla olan 

faaliyet dikkate alınmalıdır. 
 

m) İşyeri ünvanı ile ilgili sorunun açıklamasında da belirtildiği gibi, özellikle son yıllarda gerek 
kamu sektöründe, gerekse özel sektörde, işyerinin temel faaliyet alanı dışında kalan bazı yardımcı 
faaliyetler başka şirketler aracılığıyla yaptırılabilmektedir (yemek, temizlik, güvenlik vb.). Böyle bir 
durumla karşılaşıldığında, kişinin çalıştığı işyerinin ana faaliyeti olarak, ücretini almakta olduğu 
şirketin faaliyeti (Yemek Şirketi, Temizlik Şirketi, Güvenlik Şirketi vb.) esas alınacaktır. 
 
n) Ayrıca NACE Rev 2’de tarım ile ilgili kod verilirken dikkat edilmesi gereken bir hususgenel 
tanımların kullanılmamasıdır. Örneğin; tarla ziraati ile uğraşan bir fert için kodverilirken yazılacak 
tanımlama “tarla ziraati” veya “çiftçilik” şeklinde olmamalı, yetiştirilenürünün adı açıkça 
belirtilmelidir. Örneğin, buğday yetiştiriciliği, şeker pancarı üretimi vb. 
 
 
 Bu soruda alınan ekonomik faaliyet bilgisi ile, bu bölümdeki diğer bazı bilgiler arasında 

tutarlılık olmalıdır. İşyerinin ekonomik faaliyeti; 
 

 Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumu, 
 İşteki durum, 
 Meslek, 
 İşyerini yasal statüsü, 
 İşyerinin hukuki durumu  

 
gibi bilgilerle birlikte irdelenmeli, tutarsızlıkların gerekirse tekrar sorgulanarak giderilmesi 
gerekmektedir.  
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Örnek 1. Fert bu soruda, kamu sektöründe çalıştığını beyan etmiş ise, Soru-8.18‘de bu ferdin 
kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kurumunun, “SSD“ ya da “Emekli Fonu“ndan başka bir sosyal 
güvenlik kurumunun olmaması gerekmektedir.  

 
Örnek 2. Fert bu soruda, bitkisel ürün ya da hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirtmiş ve Soru-
8.19‘da da “Devlet“ yanıtını vermiş, Soru-8.21‘de işteki durumu “işveren“ ya da “kendi 
hesabına“ kodlamaları yapılamaz.  
 

 
 Ekonomik faaliyetlerin kodları soru kağıdı üzerinde verilmeyecek, veri girişi 
sırasında, faaliyet listeleri kullanılarak program aracılığı ile kodlama yapılacaktır. 

 
Soru 8.16- a) Çalıştığınız yer, kuruluş veya işyerindeki görev ve sorumluluklarınız 
nelerdir? 
 
Kişinin işyerindeki görev ünvanı ile yaptığı iş birbirinden farklı olabilir. Buraya kişinin işyerindeki 

görev ve sorumluluğu yani yaptığı iş ne ise o yazılacaktır. Örneğin, DPÖ’deki kişinin kadro 
ünvanıPlanlama uzmanı, yaptığı iş bilgisayar programcılığı ise bu kişi için buraya “bilgisayar 
programcısı” yazılacaktır. 

 
Yapılan iş, ISCO-08 meslek sınıflaması kullanılarak kodlanacaktır. Buraya yazılacak açıklamaların, 

bu sınıflama sistemine göre kod verilebilecek detayda olması gerekmektedir.  
 
ISCO-08’in ana gruplar itibariyle meslek listesi aşağıdaki şekildedir: 
 

0. Silahlı kuvvetler 

1. Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler 

2. Profesyonel meslek mensupları 

3. Yardımcı profesyonel meslek mensupları 

4. Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 

5. Hizmet ve satış elemanları 

6. Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları 

7. Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar 

8. Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 

9. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar  

 

 
b) İşinizin tam ünvanınedir ? 
 
Bu soruda, ferdin Soru 8.15’de belirttiği işyerinde yaptığı iş belirlenmeye çalışılmaktadır. Kişinin 

yaptığı iş ile ünvanı birbirinden farklı olabilir. Buraya, avukat, doktor, sıvacı ustası, bakkal, pamuk 
toplama işçisi, ayakkabı boyacısı vb. şekilde kişinin işinin tam ünvanı yazılacaktır.  

 
Hanehalkı fertlerinin işi tespit edilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir: 
 
a) Yapılan iş, genel bir mana taşıyacak şekilde değil, yapılan iş veya hizmeti belirtecek kelimelerle 

ifade edilmelidir. Sonu “cı, çi, cu, çü” ile biten işler bir kaç manaya geldiğinden tek başına 
kullanılmamalıdır. Örneğin; “kunduracı” denildiğinde kundura tamircisi mi, kundura imalatçısı mı, 
kundura satıcısı mı olduğu belli değildir, bu nedenle ferdin yaptığı iş net bir şekilde belirlenecektir.  
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b) Amele, işçi, usta, kalfa, mühendis, müteahhit, ressam gibi genel mana taşıyan kelimeler 
kullanılmamalı; ziraat işçisi, maden işçisi, marangoz ustası, berber kalfası, maden mühendisi, 
teknik ressam olarak açıkça belirtilmelidir. 

 
c) Bir daire veya kurumda maaş veya ücret karşılığı çalışan kimseler “Memur” olarak 

değil,”Müsteşar”,”Genel Müdür”, “Şube Müdürü”, “Veznedar”, “Planlama Memuru”, “Polis” 
gibi açıkça belirtilmelidir. 

 
d) Muharip veya muharip olmayan subayların meslekleri sadece “Subay” olarak yazılacaktır. 
 
e) Ev kadınları kendi evlerinin işlerini görmekle beraber ev işlerine ilave olarak gelir getirmek 

amacıyla anket ayının son haftası içinde (nakdi veya ayni) çalışmış olabilirler, bu takdirde “ev kadını” 
olarak değil, yaptığı iş esas iş olarak yazılacaktır. Örneğin; terzi, çiçek yapımcısı, hizmetçi, 
çamaşırcı gibi. 

 
 Ferdin mesleği ile, bu bölümdeki diğer bazı bilgiler arasında da tutarlılık aranmaktadır. Meslek 

ile; 
 

 Eğitim durumu, 
 Ekonomik faaliyet, 
 Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumu, 
 İşteki durum, 
 İşyerini yasal statüsü, 
 İşyerinin hukuki durumu  

 
bilgilerinin tutarlı olması gerekmektedir. Herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, fertlere 
ilgili soruların yeniden sorularak gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. 

 
Örnek 1. Ferdin yaptığı iş, ”Kanun yapıcı, üst düzey devlet memurları“ meslek grubunda 
olması durumunda, sosyal güvenlik kurumunun ”kayıtlı değil“ olamayacağı, işyeri statüsünün 
”özel“ olamayacağı ya da işteki durumun ”kendi hesabına“ ya da ”işveren“ olamayacağı gibi 
hususlara dikkat edilmelidir.  
 
Örnek 2. Yapılan iş bilgisi ile Soru-8.15‘de alınan ekonomik faaliyet bilgisi arasında da 
tutarlılık aranarak, gerekli irdelemelerin yapılması gereklidir. Yani, yapılan iş ”bilgisayar 
mühendisliği“ iken, Soru-8.15‘de ekonomik faaliyetin ayakkabı malzemeleri perakende satışı 
olması durumunda, yanlış anlama olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir.  
 
Örnek 3. Meslek bilgileri ile Soru-8.7’de belirtilen eğitim durumunun da kontrol edilerek 
gerekli irdelemelerin yapılması gerekmektedir. Bilgisayar mühendisi, çocuk doktoru vb. 
profesyonel bir mesleğe sahip bir ferdin öğrenim durumunun ortaokul ya da lise mezunu 
olamayacağı gibi. 

 
Soru 8.17- a) Bu işinizde ne kadar süredir çalışıyorsunuz?   
 
Bu soruda, ferdin Soru 8.15’de belirttiği işyerinde ve anket ayının son haftasında yaptığı esas 

işinde ne kadar süredir çalıştığı ‘yıl’ olarak öğrenilmek istenmektedir. Örneğin, daha önce 25 yıl 
öğretmenlik yapmış ve emekli olan bir fert, son 3 yıldır bakkallık yapıyorsa, anket ayının son haftası 
itibariyle yapmakta olduğu iş bakkallık olduğundan, bu soru 3 yıl olarak kaydedilecektir.  

 
Süreler, 6 aydan az ise ‘0’, 6 ay ile 1 yıl arasında ise ‘1’ yıl olarak kaydedilecektir.  
 
Burada dikkat edilmesi gereken husus, kişinin anket ayının son haftasında fiilen çalıştığı iş 

ile ilgili çalışma süresinin alınmasıdır. Örneğin, aynı yıl içerisinde öğretmenlikten emekli olan bir ferdin 
özel bir dershanede öğretmenliğe başlaması ve anket ayının son haftasında da 3 aydır dershane 
öğretmenliği yapıyor olması durumunda; bu soruya verilecek cevap; Soru 8.15 ve 8.16’ya bağlı olarak 
dershane öğretmenliğinde çalıştığı süredir. Yani, 3 aydır, bir yıldan az olması nedeniyle de 0’dır.   
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 Bu soruda alınan süre ile ferdin yaşı arasında tutarlılık olmalıdır. Örneğin, fert Soru-8.4’de 

yaşını 22 olarak belirtip, bu soruda 15 yıldır çalıştığını beyan ediyorsa her iki sorunun yeniden 
irdelenmesi gerekmektedir. 

 Bu soruya alınan cevap ile daha sonra sorgulanacak olan Soru 8.37’deki son 12 ay içerisinde 
çalışılan süre (ay olarak)  tutarlı olmalıdır. Bu soruya verilen cevap 1’den az ise Soru 8.37’de 
mutlaka 12’den az olmalıdır. Ya da tersi şekilde tutarlılık sağlanmalıdır. 

 
b) Bu işinizde haftalık normal çalışma süreniz ne kadardır ? 
 

Bu soruda, ferdin bir haftada genellikle çalıştığı süre (saat olarak) sorgulanmaktadır. Bu süre 
ferdin çalıştığı ekstra saatleri, yemek aralarını, öğle tatilini, kişinin işe gidip gelirken harcadığı zamanı 
içermez. 

 
İlgili fert veya hanehalkı sözcüsü haftalık çalışma saati konusunda kesin bir saat veremediğinde, 

son 4 haftada gerçekte çalışılan saat ortalaması bir ölçüt olarak kabul edilmelidir.  
 

Kendi işinde çalışanlar için normal çalışma saati; evde çalışılan, planlama ve rapor tutmak için 
harcanan saatleri de içermelidir. 
 

Çıraklar, öğrenciler ve şehirdışında eğitimde olan kişiler için okulda veya eğitim merkezinde 
geçirilen saatler dahil edilmemelidir.  
 

Bu soruya verilen cevabın, ferdin yaptığı iş ile tutarlı olması gerekmektedir. Örneğin, bir devlet 
memurunun Ocak, Şubat ve Mart aylarındahaftalık çalışma süresinin 38 saatten, diğer aylarda ise39 
saatten az olmaması gibi.Ayrıca müteşebbis olarak tarımsal faaliyetle uğraşan fertler için de bu soruda 
anket ayının son haftasında çalışmamış (mevsimsellik nedeni ile) olsa dahi, bu soruda faaliyetini yoğun 
olarak yapmış olduğu aylardaki çalışma süresi dikkate alınarak haftalık çalışma süresi saat cinsinden bu 
soruda belirtilecektir.  

 
Soru 8.18- Esas işinizde hangi sosyal güvenlik kurumuna kayıtlısınız? 
 
Bu soruda, hanehalkı fertlerinin referans döneminde çalıştıkları esas işlerine, yani Soru 8.15’de 

belirttikleri işleri ile bağlantılı olarak kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kurumu sorulmaktadır. Ancak, bu soru 
genelde yanlış algılanmakta, kişinin anket ayının son haftasında fiilen yaptığı işinin dışındaki diğer 
kayıtlılık durumları da dahil edilmektedir. Burada araştırılmak istenen, ferdin herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna kayıtlı olup olmadığı değil, fiilen çalışmakta olduğu veya bağlantısının devam 
ettiği yani Soru 8.15’de belirttiği işi nedeniyle bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlılığının söz konusu olup 
olmadığıdır.  

 
Daha önce bir kamu kurumunda çalışmış ve Emekli Fonu’ndan emekli olmuş bir kişinin anket 

ayının son haftasında evde elektrikli ev eşyaları onarımı yaptığını varsayarsak; kişinin anket ayının son 
haftasında yaptığı bu işinden dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlılığı söz konusu 
olmadığı için bu soruya “4-kayıtlı değil” kodu verilmesi gerekmektedir. Kişinin, Emekli Fonu kayıtlılığı 
yapmakta olduğu işi ile ilgili değildir, o yüzden buraya kesinlikle “2-Emekli Fonu” kodu verilmeyecektir. 
Ancak, bu ferdin sağlık sigortasının sorgulandığı Soru-8.6’da “1 – Emekli Fonu” kodunun verilmesi 
gerektiğine de dikkat edilmelidir. Çünkü, Soru 8.6’da çalışılan iş ile bağlantılı bir soru değildir. Ancak, 
emekli olduktan sonra, çalışmaya devam eden kişiler için işverenleri Sosyal Sigorta Primi adı altında bir 
ödeme yapıyor ise kişinin, emeklilik hakkını kazanmış olduğu sosyal güvenlik kurtuluşuna kayıtlılığı 
devam etmekte olup, ilgili cevap şıkkı  işaretlenecektir.  

 
 2008 yılı öncesi 7-1979 sayılı Kamu görevlileri yasasına göre sürekli personel olarak 

adlandırılıp 1 ile 2 yıllık adaylık süresini tamamlayıp kadrolanan devlet memurları “Emeklilik 
Fonuna”, sözleşmeli personel, geçici görevli konumunda bulunan personel, kamu işçileri ile 
adaylık süresini tamamlamayan sürekli personel,“Sosyal Sigortalar Dairesi“’nekayıtlıdır. Ayrıca 
özel sektörde çalışanlar “Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı olmak zorundadır. Bunlar dışındaki 
bir sosyal güvenlik kurumuna üye ise “Diğer” seçeneğini işaretleyip bağlı bulunduğu sosyal 
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güvenlik kurumunu belirtmelidir. Eğer hiç bir sosyal güvenlik kurumuna üye değil ise “4” 
seçeneğini kodlayabilir. 

 
 Ferdin yaptığı iş ve işteki durumu da dikkate alınarak gerekli irdelemenin yapılması 

gerekmektedir. Örneğin; özelde ücretli çalışan bir şoförünEmeklilik Fonu’na kayıtlı 
olamayacağı  gibi. 

 
 Bireysel emeklilik, sosyal yardıma muhtaç, yaşam sigortaları, vb. isteğe ve çalışılan işe 

bağlı olmayan sistemler bu soru kapsamında alınmayacaktır. 
 

 Sosyal sigortalara kaydı olup, ekonomik durumunun elvermemesi nedeniyle primlerini 
ödeyemeyenler de, “SSD”ye kayıtlı olarak işaretlenecektir.    

 
Soru 8.19- Çalıştığınız işyerinin statüsü nedir ? 
 
Anket ayının son haftasında çalışan hanehalkı fertlerinden özel bir kuruluşa bağlı ücretli, maaşlı, 

yevmiyeli olarak veya kendi hesabına ya da işveren olarak çalışanlar için (1), bir kamu kuruluşuna bağlı 
olarak çalışanlar için (2), Kamu İktisadi Teşekküllerine (KİT) bağlı olarak çalışanlar için (3) kodu 
verilecektir. Eğer ferdin çalıştığı işyerinin bir bölümü kamu kuruluşuna, bir bölümü özel kuruluşa ait ise 
sermaye paylarına bakılarak en büyük paya sahip olan kuruluş esas alınarak kod verilecektir. Belediyeler 
devlet, BRT KİT olarak işaretlenecektir.  

 
 Bu soruda özel statüdeki bir işyerinde çalışan fertler için Soru 8.20’ye; devlet sektöründe ya da 

KIT’lerde çalışanlar için ise Soru.8.21’e geçilecektir. 
 
Soru 8.20- a) Çalıştığınız işyerilimited, anonim şirket veya kooperatif midir? 

 
Çalıştığı işyeri özel sektör olanlar için sorulacak bu soruda, işyerinin hukuki durumunun anonim 

mi, Limited mi yoksa kooperatif mi olduğu sorgulanmaktadır. Çalıştığı işyerinin hukuki durumuanonim 
şirket, limited şirket veya kooperatif ise Soru 8.20-b’ye,diğer fertler için ise Soru 8.21’e geçilecektir. 

 
1. Limited şirket: İki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında 

kurulup ortaklarının sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlandırılmış ve esas 
sermayesi belirli olan şirkettir. 

 
2. Anonim şirket: Bir ünvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve 

borçlarından dolayı yalnız tüm varlığı ile sınırlı bulunan şirkettir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kooperatif: Tüzel kişiliğe haiz olmak üzere ortaklarını belirli ekonomik menfaatleri ve özellikle 
meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp, kurmak 
amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler 
tarafından kurulan değişir sermayeli kuruluşlardır.  

 

Hanehalkı ferdi anonim veya limited şirket ya da kooperatifte çalışıyor ise Soru 8.20b mutlaka 
sorgulanacaktır. 

 
b) Şirketteki/kooperatifteki konumunuz nedir ? 
 

DİKKAT ! 
 
Hanehalkı fertlerinin anonim şirket ve limited şirket gibi sermaye şirketi 

ortaklığından elde ettiği gelirler menkul kıymet gelirleri (kar payı) içerisinde 
gösterilecektir. Ancak fert aynı zamanda şirketin yönetiminde ücretli-maaşlı 
çalışmakta ise ilgili fert için ayrıca maaş-ücret gelirleri sorgulanmalıdır. 



 

 
117 

Bu soruda çalışan ferdin limited veya anonim şirket ya da kooperatif şeklindeki işyerindeki 
konumu sorgulanarak ferdin elde ettiği gelirin türü belirlenmek istenmektedir. Buna göre fert ya bu 
şirketin ortağıdır ya da ücretli olarak çalışmaktadır. Eğer fert şirketin ortağı ise mutlaka ortaklıktan elde 
ettiği kar payı gelirinin menkul kıymet gelirleri bölümünde(Soru 8.54-a) sorgulanması gerekir. Ayrıca, bu 
fert aynı zamanda ortak olduğu şirket ya da kooperatifte ücretli olarak ta çalışıyor ise elde ettiği gelir 
Soru 8.22 ile Soru 8.28 arasında alınacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DİKKAT! 
 
Ülkemizde uygulama ile mali kanunlar açısından farklı durumlar görülmektedir. Daha önce 

de açıklandığı gibi limited şirketlerden elde edilen gelir, “mülk geliri” olarak sınıflanmasına 
rağmen burada anketörün çok iyi sorgulama yapması gerekmektedir. Zira, fert bu şirketteki 

faaliyetini bir limited şirket ortağından ziyade bir müteşebbis gibi yürütüyorsa, şirket olmanın 
gerektirdiği hususlar kağıt üzerinde kalıyor yani elde edilen kar, yıl sonunda dağıtılmıyor, fert 

istediği an işinden elde ettiği geliri kullanabiliyor ise, “işveren” veya “kendi hesabına” olarak 
gösterilecek ve müteşebbis gelirleri sorgulanacaktır. 

 

Buna karşın büyük limited şirketlerin ortağı durumundaki ferde yıl sonunda dağıtılan kar 
payı, mülk gelirlerine kaydedilecektir. Diğer taraftan anonim şirket ve kooperatif ortakları her 

durumda düzenli ücretli olarak kabul edilip yöneticilikten elde ettikleri gelirler, “maaş, ücret 
gelirlerinde” sorgulanacaktır. 

 

 
 
 
 
Soru 8.21- Bu yer, kuruluş veya işyerinde işteki durumunuz nedir? 
 
(Anonim şirket ve kooperatiflerin sahipleri ya da ortakları, “düzenli ücretli” olarak 
sınıflandırılacaktır) 
 

Bu soruda fertlerin, anket ayının son haftası içinde esas işindeki işteki durumu sorulmaktadır. 
Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda, kişi, düzenli ücretli ise “1”, yevmiyeli ise “2”, işveren ise “3, kendi 
hesabına ise “4, ücretsiz aile işçisi ise “5 kodu verilecektir.  

 
1.Düzenli ücretli: İşveren ile aralarında mevcut olan yazılı veya sözlü çalışma sözleşmesine 

göre; işletmenin satış veya karından tamamen bağımsız olarak belirlenecek bir temel ücret karşılığında 
çalışanlardır.   
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Ücretli olarak çalışanlara ödenecek bu temel ücret çalışma süresi veya üretilen ürünün sayısına 
(miktarına) bağlı olarak belirlenebilir. Bu ücret nakdi veya ayni olarak ödenebilir.  

 
Bir başkasının işinde ayni (mal) ya da nakdi (para) karşılığı gelir elde etmek amacıyla ücret veya 

maaş ile bir işveren için çalışanlara örnek olarak; müdür, müstahdem, işçi, haftalık ya da aylıkla çalışan 
kunduracı, berber, terzi vb. mesleklerdeki kalfa ve diğer çalışanları verebiliriz. Başka hanenin sürekli 
olarak hizmet işlerinde (yemek pişirme, çocuk bakımı, ev temizliği, bahçe bakımı, vb.) çalışanlar da bu 
gruba girmektedir. Örneğin; sürekli olarak bir hanenin temizlik işlerinde çalışan ve ücretini bu haneden 
alan bir fert “ücretli maaşlı” olarak değerlendirilirken, haftanın her günü çalışmak üzere farklı hanelere 
gidenlerin işteki durumu “kendi hesabına” olarak kabul edilmektedir. 

 
Örneğin; her tür malzemesini kendisi satın alarak evde kazak ören ve ördüğü her kazağıbelli bir 

fiyattan, bir kişiye satan kişinin işteki durumuna karar verirken, öncelikle dikkat edilmesi gereken konu 
bu kişinin örmüş olduğu kazakları satamama gibi bir risk taşıyıp taşımadığıdır. Eğer bu kişi, ördüğü 
kazakları belli bir fiyattan satın alacak kişiyle baştan anlaşmış ise, kazakları satamama gibi bir riski 
sözkonusu değildir. Bu kişi kazakları satın alacak kişiyle işin başında sözlü de olsa bir iş anlaşması 
yapmıştır. Bu durumda, bu kişi ürettiği her birim (ördüğü her kazak) için parçabaşı ücret alan bir 
“ücretli” olarak sınıflandırılmalıdır. Ancak, kişi kendi örmüş olduğu kazakları, kendisi pazarlamaya 
çalışıyorsa, her zaman için satamama gibi bir risk sözkonusu olduğuna göre “kendi hesabına” olarak 
sınıflandırılmalıdır. 

 
2.Yevmiyeli: Bir işverene bağlı olarak, düzenli ve sürekli olmadan işine göre mevsimlik ya da  

geçici olarak ya da iş buldukça çalışanlardır. Örneğin; inşaat işçileri, tarlada çapa ya da toplama işçiliği 
yapanlar, ev temizliğine giden gündelikçi kişiler, bir yere bağlı olmaksızın çalışan hamallar vb. Yevmiyeli 
çalışanlar ile ücretlileri ayırt etmede en önemli husus; yevmiyelilerin çalıştığı sürelerin kesikli olması ve 
ferdin işin ne zaman biteceğini bilmesidir. 

 
Anket ayının son haftası içinde, apartman yöneticiliği yapan ve Soru 8.10’de çalışıyor olarak kabul 

edilen bir ferdin işteki durumu „yevmiyeli“ olarak kaydedilecektir. 
 
Daha çok hizmet işlerinde çalışan, haftanın her günü farklı yerlere (hane veya işyeri) (temizlik, ev 

veya işyeri ile ilgili diğer hizmetler vb.) günlük işler için gidenler burada kapsanmaktadır. Ya da evde hiç 
bir malzemesine karışmadan evde parça başına dantel ören, kazak ören veya yapma çiçek şeklinde 
faaliyet yürüten fertler de aynı şekilde yevmiyeli olarak değerlendirilecektir.  
 
 
Ücretli çalışanlar ile yevmiyeli çalışanlar arasındaki temel farklılıklar:  
 

 
Ücretli-maaşlıçalışanlar  

 
Yevmiyeli çalışanlar 

 
Ücretli çalışanların çalışma süreleri süreklidir.   
 

 
Yevmiyeli çalışanların çalışma sürelerinde bir  
süreklilik söz konusu olmayıp, mevsime veya işe 
göre değişiklik gösterebilir.   
 

 
Ücretli çalışanlarda, yaptığı işin ne zaman son  
bulacağı belli değildir.  
 

 
Yevmiyeli çalışanlarda işin ne zaman biteceği 
önceden bellidir. 
 

 
Ücretli çalışanlar, çalışma karşılığında elde 
ettikleri gelirlerin ödenme şekli aylık, haftalık 
veya parçabaşı şeklinde alabilirler.  

 
Yevmiyeli çalışanlar, çalışmaları karşılığında elde 
edecekleri geliri genellikle iş bitiminde alırlar 
(günlük, haftalık, aylık veya parça başı olarak).   

 
Ücretli çalışanlar, işlerinde süreklilik söz 
konusu olduğu için sabit bir işverene bağlı 
çalışırlar.    

 
Yevmiyeli çalışanlar, iş buldukça ya da kısa 
süreli işler söz konusu olduğu için genellikle 
sabit bir işverene bağlı çalışmazlar.  
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3. İşveren: Kendi işyerinde en az bir ücretli veya yevmiyeli eleman çalıştıran kişidir. Bir işyerinde 

işveren durumunda birden fazla ortak bulunabilir. Bu durumda her ortak bir işveren olarak kabul 
edilecektir.  

 
Ücretli bir işçi tutarak, taşeron olarak çalışan fertlerin durumu “işveren” olarak 

değerlendirilmelidir. Kendisi bir başkasından belli bir anlaşma çerçevesinde iş almasına karşın ücretli ya 
da yevmiyeli kişi çalıştırma özelliğine sahip olduğundan işveren olarak değerlendirilecektir.    

 
4.Kendi hesabına: İşinde, tarlasında, bağında, bahçesinde, dükkanında, yazıhanesinde, 

imalathanesinde, tamirhanesinde vb. yerlerde tek başına veya ücretsiz aile fertleri ile birlikte (yanında 
ücretli veya yevmiyeli kişi çalıştırmaksızın) ayni (mal) ya da nakdi (para) olarak gelir elde etmek için 
çalışanlar bu tanıma girmektedir. Kendi hesabına çalışanlar yaptıkları işten kar veya zarar etme riski 
taşımaktadırlar. Bir işyerinde ücretli kişi çalıştırmaksızın bir kaç ortak birlikte çalışıyor olabilir. Bu ortaklar 
da kendi hesabına çalışıyor kabul edilirler. 

Hanede aynı işyerinde müteşebbis olan birden fazla sayıda fert var ise (aynı hanede yaşayan ve 
ortak durumundaki kardeşler, baba-oğul vb.), fertlerin işteki durum ve gelirleri belirlenirken her iki fert 
de müteşebbis olarak kabul edilecek, elde edilen gelir ise fertlerin işin sorumluluğunu paylaşma 
oranlarına göre (ortaklık %’si söz konusu değilse) veya eşit olarak paylaştırılacaktır. 

 
 
 
 
 
 

Kendi hesabına çalışılan işler ile ücretli çalışılan işler arasındaki temel farklılıklar:  
 

 
Kendi hesabına çalışanlar  

 
Ücretliçalışanlar 

 
Kendi hesabına yürütülen işlerde ise gelir; 
tamamen veya kısmen üretilen mal veya 
hizmetlerin satış veya kârına göre belirlenir.  
 

 
Ücretli çalışılan işlerde, işveren ile çalışan kişi 
arasındaki yazılı veya sözlü bir iş sözleşmesine 
göre işyerinin satış veya kârından tamamen 
bağımsız olarak belirlenen bir temel ücret 
sözkonusudur. 

 
Kendi hesabına yapılan işlerde (işveren veya 
kendi hesabına olarak) bir ticari risk 
sözkonusudur.  
 

 
Ücretli çalışılan işlerde ise yapılan iş karşılığında 
alınacak ücret önceden tespit edildiği için 
herhangi bir risk sözkonusu değildir. 
 

 
 
 Ayrıca, istihdamda olan fertler için işteki durum tespiti yapılırken dikkat edilmesi gereken en 

önemli hususlar kar zarar riskinin olup olmadığı ve işine sermaye yatırıp yatırılmadığı ile bir 
işverene bağlı çalışıp çalışmadığıdır. Dolayısıyla hamal, badanacı vb. meslek gruplarında fertlerin 
bir kar zarar riski söz konusu olmamakta sadece verdiği hizmet karşılığı elde etmiş olduğu gelir 
olduğundan bu tür fertlerin işteki durumu düzensiz çalışıyor ise yevmiyeli bir işyerine bağlı 
olarak düzenli çalışıyor ise ücretli maaşlı olmalıdır.  

 
Ancak ayakkabı boyacısı, ya da dükkanı veya belli bir işyeri olarak badana ve boyacılık yapan 
kişilerin kar zarar riski söz konusu olduğundan bu tür fertlerin işteki durumu kendi hesabına 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü ayakkabı boyacısının, boyasının veya cilasının 
kuruması, ya da badanacı ve boyacının iş yapamaması halinde dükkan masraflarının (kira, su, 
elektrik, vb.) karşılanamama riski söz konusu olduğundan işteki durumun kendi hesabına olarak 
değerlendirilmesi gerekir. Bir işverene bağlı olmadan komisyonculuk yapan (oto, emlak vb.) ya 
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da medyumluk gibi bir faaliyette bulunan fertlerde (eğer ücretli olarak yanında çalıştırdıkları bir 
fert yok ise) kendi hesabına şeklinde değerlendirilecektir. 

 
5. Ücretsiz aile işçisi: Aynı hanede yaşayan birisi tarafından işletilen (sahip olunan) ve piyasaya 

yönelik faaliyet gösteren işletmelerde çalışan, fakat işletmenin ortağı konumunda olmayan kişilerdir. 
Ücretsiz aile işçileri; hanehalkı fertlerinden biri ya da birkaçı tarafından yürütülen bir ekonomik faaliyete 
yardım etmek amacıyla ücret almaksızın işgücü olarak katkıda bulunan hanehalkı ferdi olarak da 
tanımlanabilir. 

 
Bazı durumlarda ise, arada akrabalık bağı olmak kaydıyla, bir hanehalkı ferdi, farklı bir hanede 

yaşayan bir akrabasına ait işyerinde de ücretsiz olarak çalışıyor olabilir. Örneğin; emekli olmuş bir fert 
evlenmiş ve ayrı bir hanehalkı oluşturmuş olan oğlunun muayenehanesinde herhangi bir ücret 
almaksızın telefonlara bakıyor ve randevuları takip ediyorsa yine istihdamda kabul edilir ve işteki 
durumu “ücretsiz aile işçisi“dir. Ancak, ailenin farklı bir yerde yaşayan ve örneğin, sadece hasat zamanı 
gelip, herhangi bir nakdi ya da ayni gelir elde etmeksizin aileye yardım eden akrabaları, ücretsiz aile 
işçisi olarak kabul edilmeyecektir. 

 
Tarımsal faaliyetle uğraşan hanelerde, müteşebbis fert ile ücretsiz aile işçileri arasında temel bir 

fark bulunmaktadır.Tarımsal faaliyette müteşebbis olarak çalışan fert 12 ay boyunca “çalışıyor” olarak 
kabul edilmektedir. Buna karşın, anket ayının son haftası içinde fiilen hiç çalışmayan (1 saat bile) 
ücretsiz aile işçileri, iktisaden faal kabul edilmeyeceklerdir. 

 
Eğer fert, anket ayında zamanının çoğunda kendi tarımsal işletmesinde ücretsiz aile işçisi olarak 

çalıştığını belirtmiş ve aynı zamanda anket ayında başka bir işletmede ek işi olarak yevmiyeli tarım işçisi 
şeklinde çalışmış ise, esas işin tespitinde çalışılan süre kriter olarak alındığından, bu ferdin bu soruya 
(Soru-8.21) ücretsiz aile işçisi, ek iş olarak çalıştığı ve yevmiye geliri elde ettiği ek iş bilgileri de Soru-
8.45 ve Soru-852‘de sorularak Soru-50 için “Yevmiyeli” şıkkı işaretlenecektir.  
 

 Bu soru için; hanede en az bir ferdin işteki durumu ücretsiz aile işçisi olarak 
belirtilmiş ise, yine hanede en az bir ferdin bu soru için kendi hesabına ya da 
işveren olmasına ve Soru-8.16‘da da aynı iktisadi faaliyette belirtilmiş olması 
gerektiğine dikkat edilmelidir. 

 
 
 Ferdin işteki durumu ile; 

 İktisadi faaliyet, 
 Meslek, 
 Sosyal güvenlik kurumu, 
 İşyeri statüsü, 
 Hukuki durum, 
 

bilgileri tutarlı olmalıdır.  
 

 

Bölüm 8’in bundan sonraki bölümlerinde gelirle ilgili sorgulamalar yapılmaktadır.   

 
 
Gelir bilgisi; 
 

 Maaş, ücret, yevmiye geliri, 
 Müteşebbis geliri, 
 Tarım geliri, 
 Değiştirilen iş bilgileri, 
 Ek iş bilgileri, 
 Gayrimenkul geliri, 
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 Menkul kıymetgeliri, 

 Transfer geliri, 
 

başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde sorgulanmaktadır.  Bölümlerin açıklamasına geçmeden önce 
gelirle ilgili genel tanım ve kavramlara kısaca değinmekte fayda görülmektedir. 

 
 

 
, YEVMİYE GELİRİ 
 

 
 
 

Gelir, bir milli ekonomide belirli bir dönemde genellikle bir yılda yeniden yaratılan mal ve hizmet 
değerlerinin toplamıdır. Buna milli gelir veya toplam hasıla denir. 

 

Hanehalkı ya da fert açısından gelir, üretime yapılan katkı karşılığında belirli bir sürede elde 
edilen değerlerin toplamı olarak tanımlanabilir. Hanehalkı geliri, emek karşılığı alınan ücret ve maaşlar 
şeklinde, toprak kirası (rant), sermaye geliri (faiz) veya teşebbüs geliri (kar) şeklinde olabilir.  

 
Bu çalışmada gelir bilgisi, bir ay boyunca alınan tüketim harcaması bilgisinin doğruluğunu test 

etmek, hanehalklarının gelire göre sıralı %20’lik dilimler itibariyle bulunduğu dilimi belirlemek, sektörel 
gelir dağılımı ve gelire dayalı yoksulluk analizleri yapabilmek amacıyla derlenmektedir. 

 
Gelir dağılımının amacı, toplam gelirin kişiler ve hanehalkları arasındaki dağılımını inceleyerek, 

en yüksek ve düşük gelirler arasındaki farkları araştırmaktır. 
 
Bunca, önemli amaca hizmet verecek olan gelir bilgisini doğru bir şekilde alabilmek de o derece 

zordur. Ancak, oldukça ayrıntılı bir şekilde oluşturulan soru formu ile mümkün olduğunca tutarlı gelir 
bilgisi alınmaya çalışılmaktadır.   

 
 Bir ülkede gelir ne kadar büyük ise, tüketim imkanları o ölçüde büyüktür denilebilir. Gelir ve 

tüketim arasında doğrusal bir ilişkiden söz etmek mümkündür. Bu nedenle, hanehalkının 
genel ekonomik yapısına göre anket ayı tüketim harcamasını mutlaka irdeleyerek almak 
gerekmektedir.  Aynı şekilde, en az aylık harcamalarını karşılayabilecek şekilde de gelir 
bilgisinin alınması gerekmektedir. Gelir ve tüketim arasındaki dengesizliğin nedeni mutlaka 
açıklanmalıdır.    

 
 Anket çalışmasında hane gelirine fert gelirleri sorgulanarak ulaşılmaya çalışılmaktadır. Buna 

ilave edilmesi ve düşülmesi gereken bazı unsurlar da bulunmaktadır.  
 

 
OLUŞUM KAYNAKLARINA GÖRE GELİR:  
 
a. Faktör gelirleri: 
 
Bilindiği gibi üretim olayı, üretim faktörleri [işgücü (emek), sermaye, toprak (doğa), organizasyon, 

teknoloji] kullanılarak mal veya hizmet üretilmesidir. Üretim olmadan gereksinimleri karşılayacak mal ve 
hizmet tüketimi de söz konusu değildir. 

 
Üretim faktörleri kullanıldığı zaman bunlara bir bedel (faktör fiyatları) ödenmiş olması gerekir. 

İnşaatta çalışan bir işçi, yaptığı iş için (işgücü) karşılığında bir ücret elde eder, doktor hastalarını 
muayene etmekle bir hizmet vermekte ve bunun karşılığında (hizmetinin bedeli) bir ücret almaktadır. Bir 
ayakkabı imalatçısı, ayakkabı imal etmekte (ürün), bunu satarak bir bedel almaktadır. İşte, üretim 
olayında yapılan her işin bir bedeli vardır ve bu iş kişilere, hanelere ve firmalara bir “gelir” 
sağlamaktadır.  

 

GELİR İLE İLGİLİ TANIMLAR 
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Çalışmamızın konularından biri, üretim olayında yer alan hanehalkları ve fertlerin gerek emek, 
gerek sermaye veya her ikisi ile birlikte diğer üretim faktörlerini kullanarak ürettikleri mal veya hizmet 
karşılığında elde ettikleri bedellerin (gelirlerinin) ne kadar olduğunu tespit etmektir. 

 
O halde, haneler ve hanehalkı fertleri anketin referans dönemleri itibariyle; 
 
- Girişimlerini kullanarak ne kadar kar ? 
- Emeklerini kullanarak ne kadar ücret ? 
- Sermayelerini kullanarak ne kadar faiz ? 
- Topraklarını kullanarak ne kadar rant (kira) sağlamışlardır ? 
 
Hanelerin ücret, kar, faiz ve rant (kira) olarak topladıkları faktör gelirlerinden devlet, dolaysız 

vergiler şeklinde ya da tek taraflı transferler (SSD kesintisi, Emekli Fonu kesintisi) şeklinde payını alır. 
Geriye kişilere net faktör gelirleri kalır.  

 
b. Faktör dışı gelirler 
 
Kamu ve özel kuruluşlar tarafından kişilere (emekli maaşı, yaşlılık maaşı, vergi iadesi) yapılan 

transfer gelirleri kapsama alınmaktadır. 
 
AYNİ VE NAKDİ GELİR TANIMI: 
 

Nakdi Gelir: Nakit; para, özellikle kullanılmaya hazır para anlamına gelmektedir. Eğer hanehalkı 
ferdi gelirini para olarak elde ediyorsa nakdi gelirler kapsamı içinde düşünülecektir. Her gelir türünde 
nakdi gelir elde edilebilir. Nakdi ücret geliri denildiğinde emeğin karşılığı olarak para ile yapılan ödeme 
anlaşılmalıdır. 

 
Ayni Gelir: Ayni, mal ile ödenen anlamına gelmektedir. Eğer hanehalkı ferdi emeği veya 

sermayesi karşılığı gelirini mal olarak elde ediyorsa, ayni gelir kapsamında düşünülecektir. Her gelir 
türünde ayni gelir elde edilebilir. Ayni ücret geliri denildiğinde tarlada çalışan bir tarım işçisine emeğinin 
karşılığı olarak mal ile (buğday vb. verilerek) yapılan ödeme örnek verilebilir. Benzer şekilde bir ekmek 
fabrikasında çalışan işçiye, işvereni tarafından verilen ekmeklerin değeri; tüp gaz satışı yapan bir 
müteşebbisin evine getirdiği tüplerin değeri de ayni gelir niteliğindedir. 

 
 
 
 
 
SERVET İLE GELİR ARASINDAKİ FARK: 
 
Servetle gelir zaman zaman karıştırılmakta, yanlış anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu iki kavramın 

farklı anlamlara geldiğini açıklamakta yarar vardır. Gelir bir akım olduğu halde; servet bir birikim (stok) 
unsurudur. Bir kaç örnekle bu iki kavram daha iyi açıklanabilir.  

 
Örneğin; bir çiftçinin 100 dönüm tarlasının rayiç değerinin 100 000 TL olduğu bilinmektedir. Ama 

çiftçi bu tarlasını ekip biçmemekte, kiraya veya ortakçılığa da vermemektedir. Bu takdirde sözkonusu 
çiftçinin 100 000TL’lik serveti var ancak, bunu işlemediği veya kiraya vermediği için herhangi bir geliri 
yoktur yani gelir 0'dır. 

Aynı çiftçi, bu tarlasını ekip, biçip ürün kaldırmışsa, ürününü satarak 60000 TLhasılat elde etmiş 
ve 10 000 TL üretim için masraf yapmışsa bu takdirde çiftçinin serveti 100 000 TL, son 12 aylık geliri 
50000 TL’dir  (60 000 TL – 10 000 TL). Çiftçi o yılki gelirinden 30000 TL’ye tarla satınalmışsa, bu 
takdirde serveti 130 000TL çıkmıştır. Burada 2014 yılında elde ettiği 30 000 TL tasarrufu yatırıma 
dönüşmüştür. 

 
Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi servette meydana gelen 30 000 TL artış bir gelir unsurudur, 

önce tasarrufa sonra yatırıma dönüşmüştür. 
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Başka bir örnek; 
 
Bir kişinin 150 000 TL’si olduğunu ve bunu evde sakladığını varsayalım. Bu takdirde kişinin serveti 

150 000 TL, geliri ise 0’dır. Kişi, bu paranın 120 000 TL’sine bir dükkan satın almış ve aylığı 1 500TL’ye 
kiraya vermiştir. 10 000 TL’sini ise yıllık % 20'den bir yıllığına bankaya yatırmış, 20 000 TL’sine ise yıllık 
net % 25'den bir devlet tahvili almıştır. Bu taktirde kişinin serveti yine 150 000 TL [120 000 TL dükkan 
+ 10 000 TL banka hesabı + 20 000 TL devlet tahvili], yıllık geliri ise 25 000TL’dir. 

 

Elde dilen bu gelirler türlerine göre soru kağıdında ilgili bölümlere kaydedilecektir. 
 

Kira geliri  1500 TL x 12 ay 18 000 TL 
 
Banka (faiz) geliri 

10 000 TL x 0.20  2 000 TL 

 
Devlet tahvili geliri (vergi, fon vb. 
kesintiler düşüldükten sonra) 

20 000 TL x 0.25  5 000TL 

   
Toplam Yıllık Gelir  25 000TL 

 
 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, hanehalkı ferdinin son 12 ay içinde elde ettiği gelirler 
araştırmanın konusunu teşkil etmektedir. Gelirde bir süreklilik (akım) unsuru vardır. Hanehalkı Bütçe 
Anketi’nde fertlerin servetleri dikkate alınmamaktadır.  Bu nedenle fertlerin sahip oldukları 
gayrimenkulleri satmaları sonucunda elde ettikleri değerler ile bu gayrimenkullerde meydana gelen 
değer artışları da gelir olarak kapsanmamaktadır. Örneğin, hanehalkının sahip olduğu apartman 
dairesini satarak elde ettiği 90 000 TL veya anket ayından önce değeri 80 000 TL olan dükkanın 
değerinin 85 000 TL’ye çıkması karşılığında aradaki 5 000 TL’lik fark gelir unsuru değildir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KİŞİSEL KULLANILABİLİR GELİR: 
 
Bu durumda kişisel gelir şu şekilde tanımlanabilir: (I+II) 
 
(I) Üretim faktörlerine yapılan gerçek ödemeler (faktör gelirleri) ücret, faiz, kar, kira gelirleri 

(dağıtılmayan şirket karları bu ödemeler dışındadır) ile, 
 
(II) Kişilere, kamu veya özel teşebbüsler ya da dış alemden yapılan tek taraflı transferleri (faktör 

dışı gelirleri) kapsar. 
 
Kişisel gelirden dolaysız vergiler ve hanehalkının devlete yaptığı tek taraflı transferler (Emeklilik 

Fonu kesintisi, Sosyal Sigorta kesintisi) düşüldükten sonra kalan miktar kişisel kullanılabilir gelir olarak 
tanımlanır. 
 

 
Kişisel Kullanılabilir Gelir=Kişisel Gelir-(Dolaysız vergiler+Devletten tek taraflı kesintiler) 

 

 
 

DİKKAT ! 
 
Anket ayında satılan gayrimenkullerin değeri ile servet çözülmeleri gelir yönü ile 
kapsanmayacak ancak, hanenin anket ayındaki gelir-gider dengesinin analiz 

edilmesi amacıyla mutlaka Tablo 7.3’e kaydedilecektir. 
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Yapılacak uygulamada hanehalkı fertlerinden gelir getirenlerin çalıştıkları işlerden kazandıkları 
gelir, sermaye ve mülk (ücret, kar, faiz, kira) geliri ile emekli maaşı, dul-yetim aylıkları ve yaşlılara 
yapılan ödemeler, burs vb. transfer gelirleri gibi parasal gelirlerin ve ayni gelirlerin toplamı kişisel 
kullanılabilir gelir kapsamı içinde yer alır. Fert gelirlerinin toplamından hanehalkı gelirine ulaşılacaktır. 

 
GELİRİN REFERANS DÖNEMİ: 
 
Gelirler; 

 Anket ayı geliri, 
 Son 12 ay içinde elde edilen gelirler  

 
olmak üzere iki referans dönemi için ayrı ayrı sorgulanmaktadır.  
 
Anket ayı içinde elde edilen gelirler: Anketin yapıldığı ayda elde edilen (gerçekleşen) veya 

anket ayına düşen gelirlerdir. Eğer anket, Mart 2015'de uygulanıyorsa aylık gerçekleşen gelir bilgileri 
için referans dönemi 1 Mart 2015 ile 31 Mart 2015 arasındaki süredir.  

 
Bazı gelir türlerinde özellikle müteşebbis gelirlerinde, gelir anket ayı içinde gerçekleşmeyebilir. Bu 

gibi durumlarda son 12 aydan aya düşen ortalama gelir alınacaktır. Arızi olarak gerçekleşen gelirlerde 
ise gelirin gerçekleştiği hali (tamamı) esas alınmıştır. Bazı durumlarda da elde edilen gelirler 
(gayrimenkul, mülk, karşılıksız gelirler, vb.) dönemsel olabilmektedir. Bu tür gelirlerde son 12 aya düşen 
ortalama gelir değeri esas alınacaktır.  

 
Son 12 ay içinde elde edilen gelirler: Anketin yapıldığı ayda dahil olmak üzere geriye dönük 

son 12 aylık sürede elde edilen gelirdir. Eğer anket Mart 2015’de uygulanıyorsa gelir bilgileri için 
referans dönemi 1 Nisan 2014 ile 31 Mart 2015arasındaki 12 aylık süredir. Yukarıda belirtilen kriterler 
de dikkate alınarak fertlerin elde ettiği kullanılabilir gelir referans dönemi aşağıdaki gibi olmalıdır. 
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  Anket ayı 

 
 
Dolayısıyla anket ayı içinde ve Son 12 ay içinde elde edilecek gelir türleri aşağıdaki şekilde 

olmaktadır; 
 
 Faaliyet gelirleri 
 

  Maaş, ücret, yevmiye geliri  Anket ayı  ve son 12 ay esas iş geliri 
  Müteşebbis geliri   Anket ayı  ve son 12esas iş geliri 

( Anket ayında gerçekleşmediği taktirde son 12 
ayın  gelirinden aya düşen kısım anket ayı geliri olarak 
alınabilir) 

  Ek iş geliri    Son 12 ayda tüm ek işlerin geliri 
  Mevsimlik çalışanlar   Son 12 aydan aya düşen kısmı(anket ayında  
çalışmıyor ise) 
  Değiştirilen iş geliri   Son 12 ay geliri 
 
 Faaliyet dışı gelirler 

Son 12 ay 
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  Gayrimenkul geliri   Son 12 ay geliri 
  Mülk geliri    Son 12 ay geliri 
  Transfer geliri    Son 12 ay geliri 
 
   

Örneğin; Nisan 2015 yılında örneğe çıkan hanehalkında çalışan bir ferdin esas işteki durumu 
düzenli ücretli ise anket ayında elde ettiği 1500 TL gelirin tamamıAnket ayı esas iş geliri olarak 
kaydedilecektir. Aynı hanehalkı içinde tuğla fabrikası olan müteşebbis bir fert var ise ve anket ayı içinde 
de herhangi bir gelir gerçekleşmemiş ise bu ferdin son 12 ay içinde (Mayıs 2014-Nisan 2015) elde ettiği 
gelir olan 60 000TL’den aya düşen kısmı, yani 5000TL’si anket ayı  esas iş geliri olarak kaydedilirken 
30 000TL’si de son 12 ay geliriolarak kaydedilecektir.  

 
Anket ayı içinde elde edilen gelirlerin kayıt edilmesinde ise 4 prensip kullanılacaktır: 
 
 Gelir ay içinde gerçekleşmiş ise; Hanehalkı, anket ayı içerisinde hak edip, aynı dönem 

içinde nakit ya da ayni olarak gelir elde etmişse, gelir kayıt edilmelidir. Ücret ve maaş 
gelirlerinin elde etmesi örnek gösterilebilir.  

 
 Gelirler tahakkuk etmiş ancak nakden elde edilmemiş ise; Hanehalkı fertlerinin anket 

dönemi içinde hak ettiği ancak nakden elde etmediği gelirlerdir. Örneğin; anket dönemi içinde 
ziyaret edilen ücretli bir ferdin ikramiye gelirini anket ayı içinde nakden almamış olabilir. 
Ancak, anket ayı için tahakkuk etmiş bir ikramiye gelirine sahiptir.  

 
 Gelecek döneme ilişkin peşin tahsil edilmiş gelirler; Bu tür gelirler gelecek dönem için 

peşin olarak alınan gelirlerdir. Ev sahibi durumunda bulunan örnek hanehalkının, apartman 
dairesine ait 6 aylık kirasını peşin alması örnek gösterilebilir. Örneğin; 6 aylık 1 200 TL kirayı 
anket döneminde almışsa, anket ayına düşen kira geliri olarak 200 TL gayrimenkul gelirlerine 
kayıt edilmelidir. Geriye kalan 1 000 TL hanehalkına nakdi giriş olarak Tüketim dışı 
harcamabölümüne (Bölüm 7, Tablo 7.3’e) kaydedilecektir.  Ev sahibi son bir yıl içinde (anket 
ayı dahil) elde ettiği kira gelirlerini Gayrimenkul kira geliri olarak kaydetmelidir. 

 
 Arızi gelirler; Anket ayı içinde arızi olarak elde edilen gelirlerin tamamı kaydedilecektir. 

Hanehalkının parasını repoya yatırarak elde ettiği mülk geliri örnek verilebilir. 
 

 
 
 

 

 
 
Bu bölümde, referans döneminde esas işindeücretli, maaşlı ve yevmiyeli olarak çalışan hanehalkı 

fertlerinin istihdam edilme şekli, işlerini yaparken kullandıkları güç türü, sendikaya kayıtlılık durumu ve 
elde ettikleri nakdi veya ayni gelirleri sorgulanmaktadır. 

 
 
MAAŞ VE ÜCRET GELİRLERİ: 
 
Gelir kapsamına alınacak unsurlar; 
 

 Ücret, maaş adı altında anket ayında kişilere ödenen net aylıklar 
 İş riski 
 İş güçlüğü teminindeki güçlük zammı 
 Fazla mesai 
 Prim 
 Temettü 
 Bayram harçlığı 

MAAŞ, ÜCRET, YEVMİYE GELİRİ 
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 Tazminat 

 İzin ödemeleri 
 Ek görev ödemeleri (bilirkişilik ücreti, danışmanlık vb.) 
 Sosyal maddi yardımlar (ulaşım, giyim vb.) 
 
Gelir kapsamına alınmayacak unsurlar; 
 

 Kişinin ödediği emeklilik, Sosyal Sigorta kesintisi ve vergiler (gelir ve damga vb.) 
 Şahsi borç ödemeleri 
 Görev yollukları (harcırahlar), iş amaçlı olarak yapıldığından ferdin gelirine dahil 

edilmeyecektir. 
 
 
YEVMİYE GELİRİ: 
 
Gelir kapsamına alınacak unsurlar; 
 

 Yevmiye adı altında anket ayında kişilere ödenen meblağlar 
 
Gelir kapsamına alınmayacak unsurlar; 
 

 Kişinin ödediği Sosyal Sigorta kesintisi, gelir ve damga vergisi 
 Şahsi borç ödemeleri 
 Görev yollukları (harcırahlar), iş amaçlı olarak yapıldığından ferdin gelirine dahil 

edilmeyecektir. 
 

 

Soru 8.22- Bu işinizdeki istihdam edilme şekliniz nedir?  
 
Hanehalkı ferdi anket ayı içinde yapmakta olduğu işinde sürekli olarak istihdam edilmişse ve 

yaptığı işte bir kesiklilik söz konusu değilse ya da diğer bir ifade ile Soru-8.21‘de işteki durumu düzenli 
ücretli olarak belirtilmiş ise sürekli istihdamda yani ‘1’ kodu; fert imzalanan geçici bir iş akdi ile 
istihdamda veya belirli bir süre için bir kontrata bağlı olarak istihdam edilmiş ise ‘2’ kodu; işverenle 
arasında herhangi bir kontrat imzalanmaksızın değişen sürelerle ve arada sırada çalışıyor, yaptığı işte bir 
kesiklilik söz konusu ise  ‘3’ (sözleşmesiz olarak arada sırada çalışan) kodu işaretlenecektir. 

 
Soru 8.23- Yaptığınız iş aşağıdakilerden hangisinin kullanımını gerektirir ? 

 
İstihdam edilen fert çalıştığı işinin özelliğine, niteliğine göre bir efor harcamaktadır. Kimi işler 

beden kuvveti ile yapılmakta kimi işler ise zihinsel güç kullanılarak yapılmaktadır. Bazı işler de vardır ki; 
teknisyenlik gerektiren ve bu kapsamda hem bedensel bir güç kullanımı hem de, zihinsel güç kullanımı 
söz konusu olmaktadır.  Buna göre  soruda kişilerin yaptıkları işler üç grupta toplanmaya  
çalışılmaktadır:  

 
Fiziksel güç : Çalışan fert yaptığı işini bir fiziksel güç sarfederek, ağır makina kullanarak veya 

üretimde çalışarak  idame ettirmek zorunda kalıyor ise “1“ kodu işaretlenecektir. Bu işlere örnek 
verilecek olursa; inşaat işçileri, makina operatörleri, bazıordu mensupları, çevik kuvvet polisleri, tarım 
işçileri,  tezgahtarlar, ayakta çalışarak iş görenler vb. meslek grupları  bu sınıfa girmektedir. 

 
Zihinsel güç :Çalışan fert yaptığı işini beyin fonksiyonlarının kullanılması ile zihinsel güç 

sarfederek  idame ettirmek zorunda kalıyor ise “2“ kodu işaretlenecektir Bu işlere örnek verilecek olursa 
her türlü büro memurları, karargah subay ve astsubayları, muhasebeciler, avukatlar, büro mühendisleri, 
memurlar, doktorlar, öğretmenler vb. meslek grupları bu sınıfta değerlendirilecektir. 

 
Her ikiside : Çalışan fert yaptığı işini, bilginin kullanılması ile zihinsel güç sarf ederek hemde 

fiziksel güç saf ederek idame ettiriyorlar ise “3“  kodu işaretlenecektir. Bu sınıfa, şantiye mühendisleri, 
ameliyata giren doktorlar, teknisyenler, pilotlar bu grupta ele alınacaktır.     
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Soru 8.24-Anket ayı içinde maaş, ücret veya yevmiyeli olarak elde ettiğiniz toplam net 

nakdi gelir(13. maaş, bayramlık,ek mesai, prim, bahşiş vb. dahil) ne kadardı? 
 
Hanehalkı fertlerinin anket ayında, maaş, ücret, yevmiyeli olarak çalıştıkları işten, yukarıda 

belirtildiği şekilde, gelir kapsamına alınan tüm unsurlardahil edilerek esas işlerinde elde ettiği net 
nakdi gelirin toplamı bu soruya kaydedilecektir.  

 
Net nakdi gelir; maaş, ücret veya yevmiye adı altında kişilere ödenen; emeklilik, sosyal sigortalar 

kesintisi, ihtiyat sandığı kesintisive vergiler hariç, eline geçen net gelirdir.  
 
 Ayrıca, alınan iş riski, iş güçlüğü teminindeki güçlük zammı, fazla mesai, prim ve ek 

görevlerden elde edilen gelirler de maaş, ücret veya yevmiye gelirine dahil edilecektir.  
 

 Ücretli çalışanların maaşlarından icra şeklinde bir kesinti yapılmış ise bu değer net maaş ücret 
gelirinden düşülmemelidir. Diğer bir ifadeyle bu soruya kaydedilen net maaş ücret geliri içinde 
icra gibi özel kesinti değerlerinin de dahil olması gerektiğidir.  

 
 Ücret ve maaş gelirlerinden kesilen kreş ücreti, yemek ücreti vb. gibi özel kesintilerde 

düşülmeden net gelir içinde gösterilmelidir.  
 

 Maaştan Mimar mühendis Odalar Birliği, Kanser hastalara yardım derneği ve Kemal Saraçoğlu 
Lösemili Çocuklar Vakfı gibi Sivil Toplum Kuruluşlarına yapılan yardım ve üyelikler maaşlara 
eklenerek aylık maaş yazılacak, bu kesintiler ayni zamanda Tüketim dışı harcamalarda da 
gösterilecektir. 

 
 Ferdin ikramiye geliri, 13. maaşı veya eğitim yılı hazırlık ödeneği varsa ve anket ayında 

alınmamış olsa dahi son alınan ikramiyeden, 13.maaşdan veya eğitim yılı hazırlık ödeneğinden 
aya düşen değer bu soruya dahil edilecektir.  

 
 Fertlerin anket ayında elde ettiği bilirkişi, danışmanlık ücreti, otel, lokanta ve gazino gibi 

yerlerde çalışan ücretlilerin elde ettiği garsoniye şeklinde müşterilerden alınan belli bir yüzde 
ya da bahşiş de bu soruda kapsanacaktır. 

 
 Fert anket ayında düzenli ücretli olarak işine yeni başlamış ve henüz anket ayında gelirini 

almamış olsa dahi, bu gelir tahakkuk ettiğinden maaş ücret geliri olarak bu soruda 
kapsanacaktır. 

 
Maaş ücret ve yevmiye gelirleri alınırken; 

 

 Ferdin öğrenim durumu, 
 Mesleği, 
 İşinde çalıştığı süre, 
 Bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu (SSD, EmeklilikFonu) 

 
gibi hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneğin, bir ayakkabı imalathanesinde 

Sosyal Sigortalara kayıtlı olarak çalışan bir ferdin maaş/ücret gelirinin net asgari ücret gelirinden daha 
düşük olmaması beklenmektedir. Olması durumunda, bunun doğruluğunun yan sorularla sorgulanması 
gerekmektedir. 

 
Aşağıda, maaş geliri elde eden örnek bir hanehalkı ferdinin toplam net nakdi gelirinin elde 

edilmesine ilişkin bir örnek verilmiştir:  
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Örnek 1: 

 
2015 yılı Nisan ayında örneğe çıkan fert, 2014 yılı Mayıs ayı ile 2015 yılı Nisan ayı arasında 

aşağıda tabloda belirtilen şekilde ücret ve ikramiye geliri elde etmiş olsun: 
 

Aylar 
Çıplak maaş, ücret 

(TL) 

İkramiye 
(Ele geçen) 

(TL) 

Mayıs 2014 
Haziran 2014 
Temmuz 2014 
Ağustos 2014 
Eylül 2014 
Ekim 2014 
Kasım 2014 
Aralık 2014 
Ocak 2015 
Şubat 2015  
Mart 2015  
Nisan 2015 (Anket ayı) 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2200 
2200 
2200 
2200 

- 
- 

1500 
- 
- 

1500 
- 
- 

1800 
- 
- 

1800 

Ferdin anket ayında (Nisan 2015’de) net maaş geliri;  
 

Çıplak maaş, ücret geliri =2200TL 
+  

3 aylık ikramiyesinin aya düşen kısmı (1/3’ü) = 1800/3= 600 TL 
= 

toplam net nakdi (kişisel kullanılabilir) geliri =2800TL 
 

2800TL’lik gelirSoru 8.24’e kaydedilecektir.  
 
 
 
 
 
 
Soru 8.25-Son 12 ay içinde bu işinizden maaş, ücret veya yevmiye olarak elde 

ettiğiniz net nakdi gelir (ele geçen) ne kadardı? 
 
Hanehalkı fertlerinin maaş, ücret, yevmiye karşılığı çalışması sonucunda son 12 ay içinde elde 

ettiği net nakdi gelir bu soruya kayıt edilmelidir.  
 
Net nakdi gelir; maaş, ücret veya yevmiye adı altında kişilere ödenen; emeklilik, sosyal sigortalar 

keseneği ve vergiler hariç, eline geçen gelirdir.  
 
Bu soruda, ikramiye, 13. maaş, eğitim yılı hazırlık ödeneği, fazla mesai, prim, ek görevlerden elde 

edilen gelirler, bilirkişi, danışmanlık ücreti, bahşişler kapsanmamakta; ayrı olarak sorgulanmaktadır.  
 

Örnek: 
 
Maaş geliri elde eden örnek bir hanehalkı ferdinin kişisel kullanılabilir gelirinin elde edilmesine 

ilişkin olarak Soru 8.24’de verilen örneği hatırlayalım;  
 
Örnek hanehalkının 2015 Nisan ayında örneğe çıktığını varsayalım. Hanehalkı fertlerinden biri, 

2014 yılı Mayıs ayı ile 2015 yılı Nisan ayı arasında aşağıda tabloda belirtilen şekilde ücret ve ikramiye 
geliri ile transfer geliri elde etmiş olsun: 
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Aylar 
Çıplak maaş, 

ücret 
(TL) 

İkramiye 
(Ele geçen) 

(TL) 

Mayıs 2014 
Haziran 2014 
Temmuz 2014 
Ağustos 2014 
Eylül 2014 
Ekim 2014 
Kasım 2014 
Aralık 2014 
Ocak 2015 
Şubat 2015  
Mart 2015 
Nisan 2015* 
 
TOPLAM 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2200 
2200 
2200 
2200 

 
24800 

- 
- 

1500 
- 
- 

1500 
- 
- 

1800 
- 
- 

1800 
 

6600 

 
    * Anket ayı     
 

Ferdin son 12 aylık net maaş geliri olarak; Mayıs 2014 ile Nisan 2015 döneminde elde ettiği 
toplam 24 800TL’lik geliri Soru 8.25’e kaydedilecektir. İkramiye geliri toplamı olarak ise 6600 TL Soru-
8.26’da alınacaktır.  

 
 Öğretmenlerin, almış olduğu ek ders ücretleri ile eğitim öğretim yılı başladığında eğitim 

ödeneği adı altında elde edilen gelirler;  
 

- Anket ayı geliri irdelenirken; her iki gelir türü de Soru-8.24’de, 
- Son 12 aylık gelirler içinde de; ek ders ücreti Soru-8.25’de, eğitim ödeneği ve 13. maaş da 

Soru-8.26’de kapsanacaktır. 
 
 Ayrıca, aylık ve yıllık gelirler arasında gerekli irdelemelerin mutlaka yapılması gerekmektedir. 

Bu bilgiler değerlendirilirken; 
 

 Ferdin işyerinde çalıştığı süre (Soru 8.17.a), 
 Çalışılan işyerinin hukuki durumu, 
 İşyerinin statüsü, 
 İşteki durum, 
 Eğitim durumu, 
 Çalıştığı işyeri,  
 Yaptığı iş, 

 
bilgileri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin; fert 6 aydır bu işyerinde 
çalıştığını belirtmiş ise; Soru 8.25, 8.26 ve 8.27’ye yazacağı, son 12 aylık net nakdi maaş 
ücret,ikramiye, prim vb. gelirlerin toplamının (6 aydır çalıştığı için 6 aylık gelirinin), Soru 
Soru-8.24’e yazdığı anket ayı gelirinin (son 6 ayda hiç bir ücret artışı olmadığıda varsayımı 
ile) ise 6 katı kadar olması beklenir.  

 
 Bununla birlikte özellikle devlet memuru olarak çalışan fertler için, aylık ve son bir yıllık 

ücret ve maaş gelirleri alınırken, dönemler itibarıyla yapılan maaş zamları da dikkate 
alınarak gerekli irdelemeler yapılmalıdır. 

 
 Son 12 ay içerisinde iş değişikliği yapan ve dolayısı ile son 12 ay içerisinde birden fazla iş 

için gelir gerçekleşen fertler için, bu soruya sadece anket ayında fiilen çalıştığı işi ile ilgili 
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gelir bilgisi yazılacaktır. Son 12 ay içerisinde yaptığı diğer iş/işleri ile ilgili gelir bilgileri 
“Değiştirilen iş bilgileri” başlığı altında (Soru 8.43 ve Soru 8.44’de) sorgulanacaktır.      

 
 
Soru 8.26- Son 12 ay içinde elde ettiğiniz 13. maaş veya eğitim yılı hazırlık ödeneği ne 

kadardı ? 
 
Devlet memurlarının aldığı 13. maaş ile öğretmenlerin eğitim yılı başında aldığı hazırlık ödeneği bu 

soruya kaydedilecektir. Ayrıca ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışan ferdin ikramiye şeklinde yılın 
belirlidönemlerinde (3 ayda bir, 6 ayda bir vb.) bir gelir elde etmesi halinde son 12 ay içinde elde 
ettiğitoplam ikramiye geliri de bu soruya kaydedilecektir.Yukarıda verilen örnekte olduğu gibi 2015 yılı 
Nisan ayında örneğe çıkan hanede ferdin son 12 aya ait ikramiye geliri olarak Mayıs 2014 ile Nisan 2015 
döneminde elde ettiği toplam 6 600 TL kaydedilecektir. 

 
Soru 8.27-Son 12 ay içindebu işinizden ek mesai,prim, bahşiş, bayramlık,  bilirkişi, 

danışmanlık vb.Şeklinde elde ettiğiniz toplam gelir ne kadardı? 
 
Hanehalkı fertlerinin ücret karşılığı çalışması sonucunda son 12 ay içinde elde ettiğiek mesai, 

prim, bahşişler, yılbaşı veya bayram harçlığı, bilirkişi, danışmanlık vb. şeklindeki gelirlerin toplamı bu 
soruya kayıt edilecektir.  

 
 Daha önceki uygulamalarda, berber, lokanta vb. yerlerde çalışan ve bahşiş alma olasılığı 

oldukça yüksek olduğu düşünülen fertlerde bu tür gelir kayıtlarına pek rastlanmamıştır. Bu hususun 
yeterince sorgulanmadığı düşünülmektedir.  

 
Soru 8.28-Son 12 ay içinde işveren tarafından verilen aşağıda belirtilen mal ve 

hizmetlerden elde ettiğiniz toplam ayni gelir ne kadardı? 
 
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli ferdin elde edebileceği temel ayni gelir unsurları,aşağıdabelirtilen 

tanım ve açıklamalar doğrultusunda tek tek sorgulanarak son 12 aylık referans dönemi  için ilgili 
satırlara ayrı ayrı kaydedilecektir. 

 
Hanehalkı fertlerinin son 12 ay içinde esas işinden elde ettikleri mal veya hizmetlerin (konut, 

servis, ulaşım, elektrik, su, telefon faturalarında indirim, seyahat hizmetlerinde indirim, yemek, kreş 
ücreti, giyecek, yiyecek, içecek vb.) değeri ayni gelir olarak kapsanacaktır. Elde edilen ayni gelirin 
değerlendirilmesinde mal veya hizmetin işverene mal oluş fiyatı esas alınacaktır.  

 
Ayrıca, bu soruya kaydedilen; son 12 ay içinde esas işten elde edilen ayni gelir unsurlarının, Tablo 

6.15’de elde ediliş sıklıkları da göz önünde bulundurularak kaydedilmesi gerektiği konusuna da önemle 
dikkat edilmelidir. 

 
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli ferdin elde edebileceği temel ayni gelir unsurları aşağıda 

açıklanmaktadır. Aşağıda ayrıntıları verilen ayni gelir türleri tek tek hatırlatılarak son 12 aylık 
referans dönemi için ilgili satırlara ayrı ayrı kaydedilecektir.  

 
Ayni maaş, ücret, yevmiye geliri olarak kapsanan mal ve hizmetler; 

 
 Konut (Lojman) 

 
Kamu veya özel sektörün çalışanlarına tahsis ettikleri ücretsiz konutlar veya 
oturdukları konutun kira bedelinin bir kısmını veya tamamını karşılamaları ücretli 
çalışanlar açısından ayni gelir olarak kapsanmaktadır. 
 
Bu tür lojman ayni gelirlerinin hesaplanmasında Bölüm 3’de, Soru-3.3 ve Soru 3.6’daki 
bilgiler dikkate alınacaktır. Yani kişinin, Soru 3.6’da “Bugünkü piyasa koşullarında aynı 
konutta kirada otursaydınız ne kadar kira öderdiniz?”  sorusuna vereceği cevap ile 
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Soru-3.3’de oturduğu konuta ödediği kira değeri arasındaki fark alınarak (Soru-3.6 – 
Soru-3.3) kalan değer, lojman ayni geliri olarak kaydedilecektir. 
 
Örneğin; bir kamu kurumunda çalışan ücretlinin kurumunca sağlamış olduğu bir 
lojmanda ikametine karşılık aylık350TL’lik bir kira ödemesi söz konusu olsun. Ancak bu 
konutun aynı yerde  kiracı olarak ikamet etse idi 750TL’lik bir meblağ ödeyeceğini 
belirtmiş ve bu konutta bir yıldır oturuyor ise bu fert için bu soruya, (12×(750 TL – 
350 TL)) 4800 TL olarak kaydedilmesi gerekmektedir. 

 
 Ulaşım (servis, toplu taşım vb.) 

 
Kamu veya özel sektörün çalışanlarının işe gidiş dönüşlerini sağlamak amacıyla verdiği 
özel taşıt veya servis, otobüs bileti vb. bedava toplu taşım imkanları ayni gelir olarak 
kapsanacaktır. 
 
Bu tür imkanların gelir olarak değerlendirilmesinde fert başına ulaşımın işverene mal 
oluş fiyatı esas alınacaktır. İşverene mal oluş fiyatı alınamadığı taktirde, bu tür ulaşım 
imkanı olmasaydı, işe gidiş geliş amacıyla yine kendi bölgesinde bir toplu taşım aracını 
(belediye otobüsü, minibüs vb.) kullanması durumunda ödemesi gereken toplam 
harcama değeri ayni gelir olarak kapsanacaktır. İşveren tarafından bir araç 
sağlanmışsa, bu araç ile özel ihtiyaçlar için katedilen aylık kilometre hesaplanarak 
bunun için harcanan aylık benzin tutarı, ulaşım ayni geliri olarak alınacaktır. 

 
 Elektrik,  Su, Telefon, Seyahat Hizmetlerinde İndirim 

 
Kamu veya özel sektördeki işverenlerin, çalışanlarına belirli bir miktarını veya 
tamamını ödediği elektrik, su, telefon faturalarının değeri ile bu sektörlerde çalışanlara 
yapılan özel indirim uygulamaları veişveren tarafından seyahat hizmetlerinde sağlanan 
indirimin değeri ayni gelir olarak kaydedilecektir. 
 
Örneğin, özel şirkette çalışan bir ferdin elektrik veya su parası şirket tarafından 
ödeniyorsa, ödenen bu miktarın tamamı da ayni gelir olarak kapsanacaktır.  
 
Anket ayında hanenin 150TL elektrik faturası ile 30TL su faturasını ödeyeceğini 
varsayalım. Ferdin çalıştığı şirkette bu tür faturaların yarısını ödüyor ise, bu durumda 
elektrik faturasının 75TL’si ile su faturasının 15TL’sinin toplamı olan 90TL ayni gelir 
olarak kaydedilecektir. Faturaların tüketim harcamaları tablolarına kaydedilmesi ise 
şöyle olacaktır: Elektrik faturasının hane tarafından ödenen 75TL’si konut harcamaları 
bölümüne, şirket tarafından ödenen 75TL’si ise Tablo 6.15’e kaydedilecektir. Su 
faturasında da hane tarafından ödenen 15TL konut harcamaları bölümüne, şirket 
tarafından ödenen 15TL ise ayni gelir tablosuna (Tablo 6.15’e) kaydedilecektir. 

 
 Yemek 

 
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan ferdin işyerinde yediği yemekler işveren 
tarafından karşılanıyor ise bu yemeğin işverene mal oluş fiyatı üzerinden 
değerlendirilen bedeli ayni gelir olarak kaydedilecektir. İşverene mal oluş bedelinin 
belirlenemediği durumlarda ise işyerinin bulunduğu çevrede orta düzeyde bir lokanta, 
kebapçı, kantin, büfe vb. yerlerde yemek ihtiyacını karşılamış olsalardı ödeyecekleri 
aylık toplam harcama miktarının piyasa değeri ayni gelir olarak kaydedilecektir. 

 
 Kreş ücreti 
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Eğer ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan hanehalkı ferdinin çocuğu, işyeri 
tarafından sağlanan bir kreşe ücret ödemeden devam ediyorsa; çocuğun yakın 
çevredeki benzer özellikler taşıyan bir kreşe devam etmesi durumunda ödenecek aylık 
kreş ücreti ayni gelir olarak değerlendirilecektir. Benzer şekilde hanehalkı ferdinin 
çocuğunun kreş ücreti işveren tarafından ödeniyorsa; ödenen bu fatura değeri ayni 
gelir olarak kapsanacaktır. 

 
 Giyecek 

 
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan hanehalkı ferdine işyeri tarafından iş 
dışındakullanılmak üzere son 12 ayda verilen giyim eşyaları (elbise, kazak, ayakkabı 
vb.) ayni gelir olarak kapsanacak, bunların işverene mal oluş fiyatı buraya 
kaydedilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, işyerinde giyilen tulum, baret 
vb. giysilerin hanehalkı tüketimi ile ilgisi olmadığı için ayni gelir olarak 
değerlendirilmeyeceğidir.  

 
 Yiyecek, içecek 

 
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan ferdin işyeri tarafından verilen ve hanehalkı 
tüketimine yönelik gıda maddelerinin toplam değeri bu soruya kaydedilecektir. 
Örneğin bir bakkalın yanında ücretli çalışan hanehalkı ferdine verdiği ekmek, şeker, 
salça vb. gıda ürünleri, fırın sahibinin yanında çalışan ferde verdiği ekmek, işverenin, 
ramazan ayı, bayram, yılbaşı vb. özel zamanlarda çalışanlarına verdiği un, pirinç, 
bulgur, yağ, tavuk vb. içeren paketler  ayni gelir kapsamında değerlendirilecektir.  
 
İşyeri bu tür yardımları nakit olarak veriyor ise ferdin nakdi gelirlerine ilave edilecek; 
yemek çeki şeklinde verilenlerin tamamı bu kısımda ayni gelir olarak kapsanacaktır. 
 

 
 
 
 
 
 Temizlik malzemeleri 

 
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan ferdin işyeri tarafından son 12 ayda  verilen 
her türlü temizlik malzemelerinin (deterjan, sabun vb.) değeri ayni gelir olarak 
kaydedilecektir. 
 

 
 İlaç vb. tıbbi malzemeler 

 
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan ferdin işyeri tarafından son 12 ayda  verilen 
her türlü tıbbi malzemelerin (ilaç, ortopedik aletler vb.) değeri ayni gelir olarak 
kaydedilecektir. 

 
 Hizmet şeklindeki ayni gelirler 
 

Ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan ferdin, işyerinde verilen hizmetlerden 
(doktorun yanında çalışan kişinin kendisinin ya da hanehalkı fertlerinden birinin 
ücretsiz muayene olması, dişçide çalışan kişinin kendisinin ya da hanehalkı 
fertlerinden birinin ücretsiz  tedavisi, saç kesimi, araba tamiri vb. Hizmetlerden 
yararlanması) ücretsiz olarak yararlanmasıdır. son 12 ayda  içinde verilen hizmetlerin 
değeri ayni gelir olarak kaydedilecektir. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken konu, 
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ücretli çalışanların sosyal güvenlik kapsamında olmasından dolayı yararlandığı sağlık 
hizmetlerine ilişkin ayni menfaatler hiç bir şekilde değerlendirilmeyecektir. 
 
 

 
 
DİKKAT ! 
Maaş, ücret, yevmiye geliri elde eden fertler için Soru 8.37'ye  
(Ek iş bilgilerine) geçilecektir. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bu bölümde, anket ayında esas işinde tarım dışı sektörlerde işveren veya kendi hesabına olarak 

çalışan hanehalkı fertlerinin elde ettikleri nakdi ve ayni müteşebbislik gelirleri sorgulanmaktadır. 
 
Müteşebbis; kelime anlamı olarak bir işe girişen, bir işi yapmaya teşebbüs eden kişidir. Bu kişilerin 

giriştikleri işler sonucunda kazanma veya kaybetme riskleri vardır. Örneğin, bir müteahhit, yapmış 
olduğu inşaattaki lüks daireleri satıp bu işten kazanç sağlamak amacındadır. Müteahhit kazanma 
şansına sahip olduğu gibi çeşitli nedenlerle hiç satış yapamama gibi kaybetme riskiyle de karşı 
karşıyadır. Bu nedenle müteşebbis sayılır. 

 
Bilindiği gibi gelir bildirimlerine dayanılarak yapılan gelir dağılımı çalışmalarında elde edilen 

ortalama gelir düzeyleri belirli gruplar için gerçeği tam yansıtmamaktadır. Çünkü bu grupların gelirlerini 
belirtirken saklama eğilimi içinde oldukları; özellikle tarım dışı küçük üreticilik gelirleri ile kar, faiz ve rant 
gelirlerinde eksik bildirimin daha yaygın olduğu bilinmektedir. Bu nedenle müteşebbis gelirlerin 
derlenmesinde, müteşebbis olan fertlerin beyanları (bildirimleri) yanında, işyerlerine ait aylık gayrisafi 
satış ve hizmet hasılatı da sorulmuştur. 

 
 Müteşebbis gelirleri bilindiği üzere mevsimsellik özellik gösteren faaliyetlerden de ortaya 

çıkabilmektedir (örneğin; bina inşaatı, otelcilik vb.). Bu şekilde anket ayı içinde örneğe çıkan 
müteşebbis bir fert, anket ayı içinde gelir elde etmemiş olması durumunda, son 12 
aydan anket ayına düşen ortalama gelir, anket ayı geliri olarak kayıtlanacaktır.  

 
Bilindiği üzere, inşaat sektöründe müteşebbis olarak çalışan örnek hanehalkı fert gelirlerinin 
elde edilmesi aşamasında  alanda önemli derecede  güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu sektörde 
bazı müteahhitler, inşaat takvim yıllarını 3-5 yıllık bir hesap dönemine göre yaparlar. Oysa 
ankette, anket ayı içinde elde edilen veya son 12 aydan anket ayına düşen gelir 
kapsanmaktadır. Bu nedenle inşaata yeni başlayan, ya da inşaatı yarıda olan hanehalkı 
fertlerinin yıllık gelirlerinin belirlenmesinde zorluklar bulunmaktadır. Bu tür durumlarda aşağıda 
belirtilen kâr payı yöntemi kullanılacaktır.  

 
Kar payı yöntemi;Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre özel kesimin bina 
inşaatı üretim değerinden % 20 oranında kar payı alınmaktadır. Bu prensipten hareketle bu 
inşaat için şu şekilde kar payı oluşturulabilir: 

 
 
 

Yıllar itibariyle bitirilen iş oranında kar payı; 
 

Yıllar 
Malzeme 

 Gideri (TL) 
  İşçilik  

Gideri (TL) 
Toplam (TL) 

  Kar payı 
(TL) 

MÜTEŞEBBİS GELİRİ 
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2014 
 
2015 

131.000 
 

151.500 

10.750 
 

21.250 

141.750 
 

172.750 

28,350 
 

34,550 

Toplam 282.500 32.000 314.500 78.625 
 
 

Kar payının hesaplanması: 141.750 * 0.20 = 28.350 
172.750 * 0.20 = 34,550TL şeklinde olacaktır. 

 
Dolayısıyla 2015 yılı için gerçekleşen toplam masrafın % 20’i olan 34,550TL ‘si Soru-8.34’a son 12 

ay içinde elde edilen nakdi gelir olarak, bu değerin 1/12’si ise (2,879,2TL) anket ayı içinde elde edilen 
gelir olarak Soru-8.33’e net nakdi gelir olarak kayıtlanacaktır. 

 
Soru 8.29- Çalıştığınız işyerinin faaliyeti nedir ? 
 
Soru kağıdında tarım ve tarımdışı müteşebbislik gelirleri ayrı bölümlerde irdelendiği için 

müteşebbislik gelirlerinin ayrıntısına geçilmeden bu süzgeç soru ile hanede kendi hesabına veya işveren 
olarak çalışan ferdin çalıştığı işyerinin ana faaliyeti belirlenmeye çalışılacaktır. Eğer fert TARIM 
sektöründe kendi hesabına veya işveren olarak çalışıyor ise bu soruya “1” kodu verilerek Soru 8.36’ya 
geçilecek ve ilgili fert için “Bölüm 9- Tarımsal İşletme İle İlgili Bilgiler” doldurulduktan sonra hesaplanan 
nakdi gelir değerleri Soru 8.36’ya aktarılacaktır. Fert “TARIM DIŞI” sektörde faaliyet gösteriyor ise bu 
soruya “2” kodu verilip bir sonraki soruya Soru-8.30’a geçerek devam edilecektir. 

 
 
 
Soru 8.30- İşyerinizde son 12 ay içinde gerçekleşen gayri safi satış veya hizmet 

hasılatı (ciro) ne kadardı? 
 
İşyerince, ister bizzat işyerinde üretilsin, ister malzemesi verilmek suretiyle fason olarak 

başkalarına yaptırılsın, satışı yapılan veya üretilen mal ve hizmetlerin son 12 ay içindeki toplam tutarı 
(müşteriye veya bayiye teslim edilsin veya edilmesin) katma değer vergisi dahil olarak bu soruya dahil 
edilecektir. Demirbaş satışlardan elde edilen gelirler ile vergi iadeleri burada gösterilmeyecektir.  

 
Ayrıca işyerinin başkalarının malzemelerini kullanarak onlar için imal ettiği ürünlerin 

karşılığındason 12 ay içinde elde ettiği nakdi gelirler var ise bu gelirler ile faiz, kira gelirleri vb. 
gelirler de buraya dahil edilecektir. Birkaç ortağın bulunduğu işyeri için, işyerinin ortak başına bilgileri 
değil, tüm işyerinin bilgileri (cirosu) kayıt edilecektir. 

 
Örneğin; ayakkabı ticareti yapan bir işletmenin, son 12 ay içerisinde tanesi 50 TL olan 

ayakkabılardan sattığı 2,000 çift ayakkabının toplam değeri olan 100,000TLile  elde edilen diğer 
kazançlar işletmenin brüt hasılasını (ciro) oluşturmaktadır. 

 
 Müteşebbis hanehalkı ferdinin son 12 ay içinde işyerinden elde ettiği brüt hasılayı (ciro) 
hesaplarken aşağıdaki hususlar dikkate alınarak sorgulanması gerekmektedir:  
 
 İşyeri hesabına yapılan toptan satışlar 
 İşyeri hesabına yapılan perakende satışlar 
 Yapılan hizmetlerin satışından elde edilen gelir 
 Başkaları hesabına yapılan alış ve satın alışlardan elde edilen komisyonlar, ücretler vb. gelirler 
 Kira gelirleri 
 Faiz gelirleri 
 Telif Hakkı 
 Diğer gelirler 

 
Kira gelirleri; hanehalkı ferdinin sahip olduğu işyerine ait kurumsal nitelikte bina ve makine 

kiralarından son 12 ayda elde edilen gelirleri kapsamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, 
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kaydedilecek kira gelirlerinin, hanehalkına değil, hanehalkı ferdinin sahip olduğu işyerine ait bina veya 
makinelerin kiralanmasından elde edilmesi gerektiğidir.  
 

Hanehalkı ferdinin sahip olduğu işyerinin son 12 ay içinde elde ettiği sermaye katılım gelirleri, 
araştırma-geliştirme gelirleri, üretmiş olduğu sabit varlıklardan dolayı lisans vb. gelirlerin toplamı 
kaydedilecektir. Ferdin aynı müesseseye bağlı birden fazla şubesi varsa elde ettiği toplam hasıla 
alınacaktır. 

 
 
 
Soru 8.31- İşyerinizin son 12 ay içinde satın aldığı mal ve hizmetlerin değeri ne 

kadardı ? 
 
Hanehalkı ferdinin sahip olduğu işyerinde son 12 ay içinde yapılan aşağıdaki türden masrafların 
toplam değeri kaydedilecektir. 
 
 Satışı yapılan mal ve hizmetin mal oluş değeri: 
 

Hanehalkı ferdinin sahip olduğu işyerinde, satmak amacıyla son 12 ay içinde satın aldığı mal ve 
hizmetlerin toplam değeridir. Satın alınan mal ve hizmetler, işyerine mal oluş fiyatı ile 
değerlendirilecektir. Biraz önce verilen örnekte, ayakkabı satıcısının sattığı 2,000 çift ayakkabının 
kendisine mal oluş değeri hesaplanmalıdır. Örneğin 50 TL’ye sattığı ayakkabıları kendisi 30 TL’ye mal 
etmişse, mal oluş değeri olarak 60.000 TL olarak kaydedilmelidir. Bu soruda, dikkat edilmesi gereken en 
önemli husus, anket ayı içinde satışını yada hizmetini yapmış olduğu ürün ve hizmetler için; yapılan 
masrafların alınması gerektiğidir. Yukarıdaki örnekte eğer ayakkabı satıcısı, anket ayında satın aldığı ve 
satışını yapmış olduğu 2,000 çift ayakkabının dışında 150 çift daha bot almış ise bu masraflar içinde 
henüz satışı yapılmadığından gösterilmeyecektir. 
 

 İşyerinizin hizmetini yürütebilmesi için satın aldığı hammadde ve malzemelerin 
değeri: 

 
Hanehalkı ferdinin sahip olduğu işyerinin ticari faaliyetini yürütmek amacıyla son 12 ay içinde 

satın aldığı hammadde ve malzemelerin toplam değeridir. Satın alınan hammadde ve malzemeler, 
işyerine mal oluş fiyatı ile değerlendirilecektir.  Aynı örnekte bu 2,000 ayakkabıyı kendisinin imal ettiğini 
düşünürsek, bu ayakkabıları imal etmek için kullandığı deri, kösele, astar, lastik vb. malzemelere ödediği 
toplam değer gider kalemi olarak hesaplanmalıdır. 

 
 
 

 İşyerinizin işgücüne yapmış olduğu brüt ödemeler: 
 

Hanehalkı ferdinin sahip olduğu işyerinin son 12 ay içinde ücretli çalıştırdığı personele yaptığı 
brüt ödemeler (fazla mesai, ikramiye, prim, sosyal ve ayni yardımlar, SSK primleri, ihbar ve kıdem 
tazminatı, emeklilik kesenekleri vb. sosyal güvenlik ödemeleri dahil) toplam değeridir. 

 
 İşyerinizin yapmış olduğu elektrik, su, yakıt, küçük bakım ve onarım vb. 

Ödemeler: 
 

Hanehalkı ferdinin sahip olduğu işyerinin son 12 ay içinde yapmış olduğu küçük bakım ve 
onarım giderleri (makine, teçhizat, işyerine ait bina, ulaştırma aracı vb. için), elektrik, su, yakıt vb. 
ödemelerin toplam değeridir.  
 

 İşyerinizin yapmış olduğu kira ödemesi: 
 

Hanehalkı ferdinin sahip olduğu işyerinin son 12 ay içinde yapmış olduğu kira ödemelerinin 
(işyeri ve makine kiralama giderlerinin) toplam değeridir.  
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 İşyerinizin yapmış olduğu faiz ödemesi: 
 

Hanehalkı ferdinin sahip olduğu işyerinin önceki dönemlerde almış olduğu iş amaçlı aldığı her 
türlü kredi ve borçlar için son 12 ayda yaptığı faiz ödemelerinin toplam değeridir.  

 
 İşyerinizin yapmış olduğu kırtasiye ve ambalaj malzemesi gideri : 
 

Hanehalkı ferdinin sahip olduğu işyerinin kağıt, kalem, mukavva kutu vb. kırtasiye malzemeleri 
ile kağıt, plastik vb. ambalaj malzemeleri için son 12 ay içinde yaptığı ödemelerin toplam değeridir.  

 
 
 
 Diğer harcamalar: 
 

Hanehalkı ferdinin sahip olduğu işyerinin son 12 ay içinde telefon, ulaştırma, reklam, sigorta, 
muhasebeci, avukat, misafir ağırlama, komisyon vb. şeklindeki ödemelerin toplam değeridir. 

 
Soru 8.32- a) İşyerinizin hukuki durumu ortaklık veya şirket şeklinde ise ortaklık 

yüzdesini belirtiniz. 
 
İşyerinin hukuki durumunda bir ortaklık söz konusu ise hanehalkı ferdinin bu işyerindeki ortaklık 

%’si kaydedilecektir. Ortaklık yok ise 8.33’e geçilecek. 
 
b) İşyerinizde gerçekleşen ortalama kar haddi yüzde kaçtır? 
 
İşletmenin kar haddi yüzde olarak alınacaktır. Şöyle formüle edilebilir:  
 
  Kar haddi = ( Safi hasıla  / Toplam satışlar ) * 100 
 
 
 
Soru 8.33- Anket ayı içinde işyerinizden elde etmiş olduğunuz net nakdi geliriniz ne 

kadardı? (Varsa ortak başına düşen gelir alınacaktır)  
 
Bu soruda, işveren ya da kendi işletmesinde kendi hesabına çalışan hanehalkı fertleri  tarafından 

elde edilen net nakdi gelirler beyan yoluyla derlenmek istenmektedir.  
 
Tarım dışı sektörlerde faaliyet gösteren müteşebbislerin işyeri masrafları çıktıktan sonra elde ettiği 

net nakdi gelirin ne kadar olduğu sorulacaktır. Ancak bazı sektörlerde müteşebbis olarak elde edilen 
gelirin mevsimsellikten etkilendiği ve anket ayında herhangi bir gelirin gerçekleşmediği beyan edilirse 
son 12 ayda elde edilen gelir sorgulanarak anket ayına düşen gelir kaydedilecektir. Örneğin; turistik bir 
tesis işleten ferdin kış aylarının birinde örneğe çıkması durumunda, anket ayında gerçekleşen geliri 
olmayabilir. Bu durumda, fert için anket ayı geliri olarak yıllık gelirin 1/12’si alınarak kaydedilecektir. 

 
Beyan edilen müteşebbis geliri; 

 

 İşyerinin bulunduğu yer, 
 İşyerinin hukuki durumu, 
 Yapılan faaliyet, 
 Anket ayında elde edilen ciro 
 
bilgileri de dikkate alınarak mutlaka irdelenmelidir. Çok düşük ya da çok yüksek gelirlerin ciro 

ve kar hadleri ile yukarıda belirtilen unsurlarda göz önüne alınarak mutlaka ilgili fert ile görüşerek 
gerekli irdelemelerin yapılması gerekmektedir. 

 
Soru 8.34-Son 12 ay içinde işyerinizden elde ettiğiniz net nakdi geliriniz ne 

kadardı?(Varsa ortak başına düşen gelir alınacaktır)  
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Tarım dışı faaliyet gösteren müteşebbislerin, son 12 ay içinde elde ettikleri brüt hasıladan işyeri 

masrafları, ödenen dolaysız vergiler ve yatırım harcamaları  çıktıktan  sonra elde ettiği net nakdi gelirin 
ne kadar olduğu sorulacaktır. Bu gelir ile Soru-8.33’de aylık net nakdi gelir değerleri içinde tutarlılık 
kontrolünün mutlaka anketör tarafından yapılması gerekmektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere 
genelde müteşebbis gelirlerin yapısı olarak yıllık gelirden anket ayına düşen ortalama gelir değeri 
olacağından aylık ve yıllık gelir değerlerinin karşılaştırmalı olarak kontrollerininde mutlaka yapılması 
gerekmektedir. 

 
 
Soru 8.35-Son 12 ay içinde işyerinizde üretilen/satılan mallardan (yiyecek, giyecek, 

yakacak vb. şeklinde) hanenize ayni(mal) olarak getirdiklerinizin değerini belirtiniz. 
 
Müteşebbis hanehalkı fertlerinin işyerinde ürettikleri ya da satışa sundukları mallardan ya da işyeri 

stoklarından son 12 ay içerisinde hanesinde kullandığı miktarların, işyeri fiyatlarıyla değerlendirilmiş 
toplamları, ayni gelir olarak kayıt edilecektir.  

 
Örneğin; tüp satışı yapan bir işletme sahibinin son 12 ay içinde hanesine getirdiği tüplerin toplam 

değeri ayni gelir olarak kayıt edilecektir. Ayrıca bu soruda dikkat edilmesi gereken hususlardan bir de, 
ayni  yıllık gelirlerin hesaplanmasında, Tablo 6.14.’de aylık ayni gelirinin elde ediliş sıklığı dikkate 
alınmalıdır. Aylık ayni gelir yıllığa dönüştürülürken elde ediliş sıklığına göre sorgulanmalıdır. 

 
 
DİKKAT ! 
 
Tarım dışı müteşebbis geliri elde eden fertler için Soru 8.36 sorulmayacak; 
 Soru 8.37’ye geçilecektir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bu bölümdeki sorular, hanehalkı fertlerinden en az birinin esas işinde işteki durumu kendi 

hesabına veya işveren olarak tarım, ormancılık, balıkçılık veya avcılık faaliyetlerinden biri ile uğraşmaları 
durumunda sorulacaktır.  

 
Faaliyetin, tarımsal faaliyet olarak nitelendirilebilmesi için, elde edilen tarımsal ürünlerin satılması ya da 
hanehalkının geçimine önemli oranda katkıda bulunması gerekmektedir. Yalnız hanede kullanılmak 
amacıyla üretilen ve hanenin geçimine önemli derecede katkısı olmayan üretimler için tarımsal faaliyet 
gösterilmeyecektir. Bu tür elde edilen ürünler, kendi üretiminden tüketim bölümüne  (Tablo 6.13.) kayıt 
edilecek, ancak bu tür ürünlere yapılan masraflar düşülerek mal oluş fiyatları üzerinden kayıt edilecektir. 
Bu tür ürünlerin elde edilmesiyle ilgili fertler için iktisadi faaliyet, meslek belirtilmeyecek gelirle ilgili 
herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Örneğin hanehalkının sadece kendi tüketiminde kullanmak üzere 
evinin önündeki küçük bahçesinde domates vb. üretiyor veya sahip olduğu 1-2 tavuktan yumurta elde 
ediyor ise bu fert iktisaden faal olarak gösterilmeyecek ”ve bu ürünlerin üretimi için yapılan 
masraflar(fide, gübre, tavuk yemi vb.), elde edilen gelirden düşüldükten sonraki toplam yıllık değeri 
Tablo 7.3’desatır 07’yekaydedilecektir. (Buürünlerin harcama yönüyle kendi üretiminden tüketim olarak 
Tablo 6.13’e kaydedileceğiunutulmamalıdır.) 

DİKKAT ! 
 
 

TARIM GELİRİ 
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DİKKAT ! 
Bölüm-9 doldurulduktan sonra;son 12 aya  ilişkin değeri Soru 8.36’ya 
aktarılacaktır.  
 
 
 
Soru 8.36- Tarımsal işletmenin son 12 ay  içinde elde ettiği toplam net nakdi geliri ne 

kadardı? 
 
Bu soruya Bölüm-9, Tablo-9.9, Satır-04’deki yıllık değer aktarılacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çalışmada sadece anket ayındaki esas iş gelirleri ile değil, son 12 aylık referans döneminde; ek iş 

dışında, iş değiştirme şeklinde çalışılmış başka işler söz konusu ise bunlara ilişkin gelirleri de sorgulamak 
amaçlanmaktadır. Bu bölümde, anket ayında iktisaden faal olan fertlerin son 12 ay boyunca Soru 15’de 
beyan ettikleri esas işinden önce, başka iş veya işler yapıp yapmadıkları veya anket ayında iktisaden faal 
olmayan fertlerin son 12 ay içinde gelir getirici bir işte hiç çalışıp çalışmadıkları sorgulanmaktadır.  

 
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli çalışanlar için iş değişikliği, iktisadi faaliyetin veya işverenin 

değiştirilmesi demektir. Aynı işverene/kurum ya da kuruluşa bağlı olarak çalışmakta iken kişinin 
durumunda bir değişikliğe/iyileşmeye (gelir, pozisyon, makam, mevki vb. anlamında) neden olacak bir 
değişim olmuşsa iş değiştirmiş sayılmayacaktır. Örneğin; şube müdürü iken, daire başkanı olmak bir iş 
değişikliği anlamına gelmemektedir. Ancak, işverenin birden fazla sektörde faaliyet gösteriyor olması 
durumunda, kişi aynı işverenin bir diğer sektörde faaliyet gösteren başka bir işyerine geçmişse iş 
değişikliği olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Özellikle kamuda tayin olmak da iş değişikliği olarak 
değerlendirilmeyecektir. Kişinin çalıştığı işyeri özelleştiyse, bu bir iş değişikliğidir. İşyerinin sahibi 
değiştiyse; ancak kişi hiç işinden uzak kalmadı ve çalışma koşullarında hiçbir değişiklik olmadıysa, bu bir 
iş değişikliği olarak alınmayacaktır. Ancak kişi bir süre işten uzak kalmış ve işyerinin yeni sahibi 
tarafından yeniden işe alınmış ise bu bir iş değişikliği olarak kabul edilecektir. 

 
Kişi yevmiye karşılığı aynı işi yapmakla beraber (inşaat sıvacılığı, badana-boya işleri, tarım işçileri 

vb.) işinin gereği farklı farklı işverenlere bağlı olarak çalışmak durumunda kalıyor ise (bağlı oldukları 
işveren açısından düzenlilik söz konusu değilse ve kısa süreli işlerde çalışıyor ise) yani çok sık işveren 
değişiyorsa; kişinin yaptığı işin türünde değişiklik olmadığı sürece farklı farklı işverenlere bağlı olsalar da 
”iş değiştirmedi” olarak değerlendirilecekler. 

 
Kendi işinde çalışanlar için iş değişikliği, yapılan işin değiştirilmesi veya işteki durumundeğişmesi 

demektir. Belirli bir sözleşme ile kendi hesabına/işveren olarak çalışanlar (taşeron vb.)için bir 
sözleşmenin bitip başka birinin başlaması bir iş değişikliği değildir. 

Esas iş dışında, yapılan ek işlerin değiştirilmesi bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. 
 
 
 
Soru 8.37-Bu işinizde son 12 ay içinde kaç ay çalıştınız ? 

 
Bu soru, anket ayında çalışmayıp (istihdamda olmayıp), son 12 ay içerisinde (Bölüm 8.A, Soru 

8.14’de) herhangi bir zamanda çalıştıklarını beyan eden kişilerin ve anket ayında istihdamda olan 
fertlerin, çalıştıkları işlerinde, son 12 ay boyunca kaç ay süre ile çalıştıklarını sorgulanmaktadır.  

 

DEĞİŞTİRİLEN İŞ BİLGİLERİ 
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Burada dikkat edilmesi gereken husus; ücret almaya devam etmek şartı ile, süresi ne olursa 
olsun, her türlü tatil, hastalık, mazeret vb. izinler ile diğer nedenlerle iş başında olunamayan zamanların 
çalışma sürelerine dahil edilmesi gerektiğidir. Ücretsiz izinler bu süreye katılmayacaktır.  

 
Örnek I. 2015 yılı Ocak ayında anket uygulanan bir ferdin anket ayında öğretmen olarak 

çalıştığını ve 2014 yılı Eylül ayından itibaren çalışmaya başladığını varsayalım. Bu durumda fert 4 aydır 
öğretmenlik yaptığı için bu soruda ‘4’ cevabı verilecektir. Benzer şekilde, 15 yıldır devlet memuru 
olduğunu ve son 12 ay içinde ücretsiz izin almadığını beyan eden bir fert için bu soruda “12 ay” cevabı 
verilecektir. 

 
Örnek II.2015 yılı Mart ayında anket uygulanan bir ferdin anket ayında çalışmadığını, 2014 yılı 

Haziran-Ağustos ayları arasında 3 ay çalıştıktan sonra çalışmaya ara verdiğini, Ocak ayından itibaren 
tekrar çalışmaya başladığını varsayalım. Bu durumda soruya toplam süre olan 5 ay cevabı verilecektir.  

 
Örnek III. Ferdin son 12 ay içinde 2 ay sebze/meyve toptancısında hamallık; 3 ay pazarlarda 

seyyar satıcılık, anket ayında da 4 aydır inşaat işçiliği yaptığını varsayalım. Bu durumda Soru 8.37’ye 
anket ayında çalıştığı işindeki süre olan “4” ay kaydedilecektir. 

 
İşe yeni başlayanlar için (1 aydan az süre); çalışılan süre 15 günden az ise “0”, 15 

günden fazla ise “1” ay olarak kaydedilecektir.  
 
Bu soruya yazılan süre,  12 ay ise yani fert 12 ay boyunca aynı işte çalışmış ise bu işine ilişkin 

bilgiler Soru 8.15 ile soru 8.36 arasında irdelendiği için Soru 8.45’a geçilerek ferdin ek iş gelirleri 
sorgulanacaktır. 

 
Bu süre 12 aydan az ise, yani fert, anket ayında çalıştığı işinde 12 aydan daha az süre çalışmış ise 

daha önce başka işler yapıp yapmadığı veya iş değiştirip değiştirmediği sorulmak üzere Soru 8.38’e 
geçilecektir.  

 
Soru 8.12’de, anket ayındaki durumları ne olursa (öğrenci, emekli, ev kadını, mevsimlik çalışan 

vb.) 15 ve daha yukarı yaştaki herkese son 12 ay içinde gelir elde etmek amacıyla hiç çalışıp 
çalışmadıkları(Soru 8.14) sorgulanmaktadır. Soru 8.12’de,  “mevsimlik çalışıyor” cevabı verenlerin  bu 
soruda mutlaka bir süre belirtmiş olmaları gerekmektedir. Yine, “emekli” cevabı verenlerin de ne zaman 
emekli olduklarının sorgulanarak, son 12 ay içinde emekli olma durumları söz konusu ise bu soruda bir 
süre belirtmeleri beklenmelidir.  

 
 Son 12 ay içinde emekli olduğu tespit edilen kişilerin, bu süre içinde elde ettikleri gelirin 

alınmadığı görülmüştür. Aynı şekilde, anket döneminde ücretsiz izin alan kişilerin de son 12 ay içinde 
çalıştıkları ve gelir elde ettikleri dönemler olmuşsa, bunların da dikkatle sorgulanması gerekmektedir.  

 
Soru 8.38- a) 12 ay boyunca çalışmama nedeniniz neydi? 
 
Bu soruda, Soru-37’de son 12 ay içinde 12 aydan daha az bir süre çalıştığını beyan eden fertlerin 

12 aydan daha az çalışma nedenleri, iş değiştirip değiştirmediği araştırılmaktadır. Eğer bir iş değiştirme 
durumu söz konusu ise, değiştirdiği önceki işinden elde edilen gelir, bu bölümde kapsanmaya 
çalışılacaktır.  İş değişikliğinden kastedilen ferdin çalıştığı işin iktisadi faaliyeti, mesleği, işteki durumu 
veya işvereninden birinin değişmesi olarak değerlendirilmektedir. 

 
1. İşe yeni başladım: Ferdin son 12 ay içinde 12 ay boyunca çalışmamasının nedeni, o yıl 

içerisinde çalışmaya yeni başlamış olması ise ‘1’ kodu verilecektir. İşe yeni başlayan fert anket 
ayı içinde iktisaden faal olduğundan ve ferdin anket ayındaki istihdam bilgileri Soru 8.15 ile 
Soru 8.36 arasında sorgulandığından, bu fertler için Soru 8.45’e geçilecektir. 

 
 

2. İş değiştirdim: Fert son 12 ay içerisinde herhangi bir nedenle çalıştığı işi bırakarak başka bir 
işle meşgul olmaya başlamış ise ‘2’ kodu verilecektir. Fert son 12 ay içinde birden fazla defa iş 
değiştirmiş olabilir. Ferdin son 12 ay içinde aynı işte çalışıyor olarak kabul edilebilmesi için 
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meslek, iktisadi faaliyet işteki durum bilgilerinin ve işverenin değişmemiş olması gerekir. Buna 
göre meslek, iktisadi faaliyet, işteki durum ve işveren bilgilerinin en az biri değişiyor ise fert 
aynı işte çalışıyor olarak kabul edilmeyecektir. Esas iş son iş olarak alınacaktır.  

 
Örneğin, Ocak ayında örneğe çıkan hanedeki bir giyim mağazasında ücretli satış personeli 
olarak çalışan fert, son 12 ay içinde çalıştığı bu mağazadan ayrılmış ve başka bir giyim 
mağazasında çalışmaya başlamış ise ferdin sadece işyeri adresi değişmekte  (meslek, iktisadi 
faaliyet ve işteki durum bilgileri aynı kalmıştır) bu durum bir iş değişikliği olarak 
nitelendirilecek ve bu fertler için Soru-8.39’a geçilecektir.  
 

3. Mevsimlik çalıştım: Hanehalkı fertlerinin son 12 ay içerisinde mevsimsel özellik gösteren 
(yılın belirli dönemlerinde çalışan fertler) faaliyetlerde çalışmasından dolayı 12 ay boyunca 
istihdamda değilse ‘3’ kodu verilecektir. Örneğin, Ocak ayında anket yapılan hanede bir ferdin 
anket ayında çalışmadığını; ancak önceki aylarda 5 ay boyunca inşaat işçiliği yaptığını 
varsayalım. Bu durumda fert için Soru 8.37’ye 5 ay kayıtlanarak, bir sonraki soruya 
geçilecektir. Bunun gibi, bir tarımsal işletmede pamuk toplama işçisi, tatil yörelerinde turistik 
faaliyet gösterenler vb. mevsimlik çalışanlar grubunda sayılabilir.     

 
4. İşi bıraktım: Ferdin son 12 ay içerisinde daha önceki işini kendi isteği ile bırakması halinde 

‘4’ kodu verilecektir. Örneğin; son 12 ay içerisinde manavda satış elemanı olarak 2 ay çalışan 
ferdin, daha sonra kendi isteği ile işini bıraktığını varsayalım. Bu durumda Soru 8.37’ye 2 ay 
kayıtlanarak, bu soruda 4 kodu verilecektir.   

 
5. İşten çıkarıldım: Ferdin son 12 ay içerisinde kendi isteği dışında herhangi bir nedenle 

işinden çıkarılması halinde ‘5’ kodu verilecektir. Örneğin, son 12 ay içerisinde bir 
ithalat/ihracat firmasında satış elemanı olarak 9 ay çalışan ferdin işveren tarafından işinden 
çıkarıldığını varsayalım. Bu durumda Soru 8.37’ye 9 ay yazılarak, bu soruda 5 kodu 
verilecektir. 

 
6. İş buldukça çalışıyorum: Ferdin son 12 ay içerisinde sürekli bir işinin olmaması, iş 

buldukça çalışması halinde ‘6’ kodu verilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken konu 
mevsimlik çalışma ile iş buldukça çalışma durumlarının karıştırılmaması gerektiğidir. Fert 
yaptığı faaliyetin mevsimsellikle ilgisi olmaksızın iş buldukça düzensiz bir şekilde çalışıyor ise 
bu seçenek işaretlenecektir. Örneğin, ferdin son 12 ay içinde 1 aysebze/meyve toptancısında 
hamallık; 3 ay pazarlarda seyyar satıcılık, 4 ay da inşaatişçiliği yaptığını varsayalım. Bu 
durumda Soru 8.37’ye toplam süre olan 8 ay kaydedilecektir. 

 
7. Emekli oldum: Eğer hanehalkıferdi herhangi bir işten emekli olduğu için çalışmıyor ise bu 

seçeneği işaretleyecektir. 
 

 
8. Diğer: Fert, yukarıda sıralanan nedenler dışında; belirli bir süre için ücretsiz izin aldığı vb. 

nedenlerden dolayı 12 ay boyunca çalışmamış ise ‘8’ kodu verilerek bu neden belirtilecektir. 
 
 

b) Anket ayının son haftasında ve önceki dönemlerde de aynı işi mi yaptınız ? 
 
Anket ayında istihdamda olmayıp (Soru 8.11’de ‘2’ kodu alan) ancak son 12 ay içinde herhangi bir 

zamanda çalıştığını beyan eden fertler için ‘2’  (Hayır) kodu verilip Soru 8.39’a geçilecektir. 
 

Anket ayında istihdamda olup, Soru 8.37-a’da, 12 aydan az çalıştığını beyan edenfertlerden, 12 
aydan az çalışma nedeni olarak Soru 8.38.a’da “1“dışında seçenekişaretlemiş olanlara, anket ayında 
çalıştığı iş ile son 12 ay içinde daha önceki dönemde çalıştığıişin aynı olup olmadığı sorulmaktadır. 

 
Bu sorunun amacı, son 12 ay boyunca yapılan tüm işleri sorgulamak ve bu işlerden eldeedilen 

gelirleri kaçırmamaktır. Anket ayında bir işte çalışan kişi, son 12 ay boyunca; 
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 Anket ayında çalıştığı işe ara vermek (ücret almaksızın) ve sonra tekrar aynı işinedönmek 
durumunda kalabilir (Yani iş değişikliği yok), 

 Bir veya daha fazla kere iş değiştirmiş olabilir. 
 

Kişi, anket ayında yaptığı işine, son 12 ay içinde ara vermiş olsa dahi, yıl boyunca eldeettiği gelir 
esas iş geliri olarak alınacak ve bu soruda “1-Evet“ şıkkı işaretlenerek, Soru 8.45’e geçilecektir. 

 
Soru 8.38-a’da, kişinin, son 12 ay boyunca, anket ayında yaptığı işinden farklı iş/işler deyaptığı 

anlaşılıyor ise, bu soruda “2-Hayır“ cevabı beklenecek ve önceki işine ilişkin bilgiler ve son12 ay içinde 
tüm değiştirdiği işlerden elde ettiği toplam gelir sorgulanacaktır. 
 

 
8.39 Önceki işinizde haftalık çalışma süreniz ne kadardı? 
 
“Önceki iş“ ifadesi aslında iki farklı ifadenin yerine kullanılmıştır: 
 
Birincisi, anket ayında çalışmamış, ancak son 12 ay içinde herhangi bir zamanda faaliyet 

göstermiş fertler için “En son yaptığınız iş” 
 
İkincisi, ise anket ayında çalışan, ancak son 12 ay içinde iş değiştiren fertler için “Anket ayında 

çalıştığınız işinizden önceki iş”.  
 
İlk gruba giren, yani, anket ayında çalışmamış ancak son 12 ay içinde bazı aylarda faaliyet 

göstermiş fertler için; tek işi olmuş ise o işe ilişkin haftalık çalışma süresi, farklı farklı işlerde çalışılmış 
ise son 12 ayda en uzun süre çalıştığı işe ilişkin haftalık çalışma süresi yazılacaktır.  

 
İkinci gruba giren, yani, anket ayında çalışan, son 12 ay içinde de farklı işlerle uğraşan fertler için; 

anket ayında yaptığı işten önce yapmış olduğu işe ilişkin haftalık çalışma süresi alınacaktır. Kişinin bu 
süre içinde yaptığı birden fazla iş olmuş ise, anket ayından önceki son 12 ay içerisinde en uzun sure 
çalıştığı işe ilişkin haftalık çalışma süresi yazılacaktır. 
 

 
Soru 8.40- Önceki işinizin ana faaliyeti ne idi?  
 
Soru 8.39’daki açıklamalar doğrultusunda;  anket ayında çalışmamış, ancak son 12 ay içinde 

herhangi bir zamanda faaliyet göstermiş fertler için “En son yaptığı işin ana faaliyeti”  ve anket 
ayında çalışan, ancak son 12 ay içinde iş değiştiren fertler için “Anket ayında çalıştığı işinden 
önceki işin ana faaliyeti”, Soru 8.15’de belirtilen hususlar dikkate alınarak sorgulanacaktır.  

 
Soru 8.41- Önceki işinizde çalıştığınız yer, kuruluş veya işyerinde ne iş yapıyordunuz? 
 
Soru 8.40’da ana faaliyeti belirtilen işyerinde ne iş yapıldığı, kişinin bu işyerindeki görevinin ne 

olduğu sorgulanmaktadır. Yapılan iş, Soru-8.16’da belirtilen hususlar dikkate alınarak sorgulanacaktır.  
 
Soru 8.42- Bu yer, kuruluş veya işyerinde işteki durumunuz ne idi? 
 
Ferdin, soru 8.40’da ana faaliyeti, soru 8.41’de yaptığı işini belirttiği işyerinde işteki durumu için 

Soru-8.21’de belirtilen tanımlar çerçevesinde ilgili kod verilecektir.  
 
Soru 8.43- Son 12 ay içinde bu iş/işlerinizden elde ettiğiniz toplam net nakdi geliriniz 

ne kadardı? 
 
Anket ayında yapılan iş/işler dışında, son 12 ay içinde; değiştirilen tüm iş/işlerden elde edilen 

nakdi gelirlerin toplamı buraya kaydedilecektir. Aynı şekilde, anket ayında faal olmadığı halde son 12 ay 
içinde herhangi bir zamanda çalışmış olan fertlerin de bu iş veya işlerden elde ettikleri nakdi gelirlerin 
toplamı buraya yazılacaktır. 
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Soru 8.44-Son 12 ay içindeönceki iş/işlerinizde üretilen/satılan mal (yiyecek, giyecek, 
yakacak, vb. şeklinde) ve hizmetlerden (saç kesimi, diş tedavisi, vb. şeklinde) hanenize 
ayni (mal veya hizmet) olarak getirdiklerinizin değerini belirtiniz. 

 
Anket ayında iktisaden faal olan fertlerin anket ayında yaptıkları işlerden elde ettikleri ayni gelirler 

hariç, son 12 ay içinde yapmış olduğu diğer iş veya işlerden elde ettiği toplam ayni gelirler işyerine mal 
oluş fiyatı ile değerlendirilerek TL cinsinden kaydedilecektir. Aynı şekilde, anket ayında faal olmadığı 
halde son 12 ay içinde herhangi bir zamanda çalışmış olan fertlerin de yapmış oldukları gelir getirici iş 
veya işlerden elde ettikleri toplam ayni gelirleri işyerine mal oluş fiyatı ile değerlendirilerek TL cinsinden 
yazılacaktır.Diğer iş(ler) için ayni gelir tanımları, esas iş için yapılan tanımlarla tamamen aynıdır. 

 
Daha önce de açıklandığı gibi ayni gelir iki türlü olabilir: ayni mal gelirleri ve ayni hizmet gelirleri. 

Ayni mal gelirleri,işteki durumu ne olursa olsun tüm çalışanların son 12 ay içinde diğer işlerinden elde 
ettiği ve kendisinin veya hanehalkı fertlerinin kullandığı malların değeri işyerine mal oluş fiyatından 
kaydedilecektir. Örneğin; daha önce çalıştığı işinde giyim eşyaları satan bir mağaza sahibi olan 
hanehalkı ferdinin son 12 ay içinde hanesine getirdiği kazak, gömlek, pantolon vb. maddeler işyerine 
mal oluş fiyatı ile değerlendirilerek, ayni (mal) gelir olarak kayıt edilecektir. Ayni hizmet gelirleri, 
işteki durumu ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olan fertlerin son 12 ay içinde diğer işlerindeki işverenleri 
tarafından sunulan ve kendisinin veya hanehalkı  fertlerinin yararlandığı hizmetlerin işverene mal oluş 
değeri kaydedilecektir. Müteşebbis olarak çalışan fertlerin ayni hizmet geliri ankette kapsam dışıdır. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Kişinin anket ayında tek işi varsa esas işi odur. Kişinin anket ayında birden fazla işi varsa bu 

işlerde çalıştığı süreye bakılarak geneldeen fazla süreyle çalıştığı iş esas iş olarak; bunun yanında 
meşgul olduğu iş/işler ise ek iş olarak alınacaktır. 

 
Araştırmada, ferdin son 12 aylık referans dönemi içinde elde ettiği tüm gelirlerin kapsanması 

amaçlanmaktadır. Bu bölümün amacı, gelirle ilgili ilk üç bölümde (ücret, maaş, yevmiye geliri; 
müteşebbis geliri; tarım geliri) esas işe yönelik sorgulamalar yapılırken, anket ayında birden fazla ek iş 
ile meşgul olan kişilerin bu işlerinden elde ettikleri gelirlerin toplamını kapsama almaktır. 

 
Ek iş/işlere yönelik gelir sorgulamasından önce, esas iş için olduğu gibi, ek iş için de bazı nitelikler 

sorgulanmıştır. Kişinin anket ayında birden fazla ek işi olması durumunda faaliyet, meslek ve işteki 
durumuna ilişkin bilgileri sorgulamak üzere; 

 

 Ek işlerde çalışılan süreye bakılarak, en fazla süreyle çalışılan iş, ek iş olarak alınacaktır. 
Sürelerin eşit olması halinde ise, gelirlerine bakılarak kişinin en çok gelir elde ettiği ek iş 
dikkate alınacaktır. 

 Kişi anket ayında ek iş yapmamış ancak, son 12 ay içerisinde herhangi bir zamanda esas 
işinin yanında ek iş yapmış ise en son yaptığı ek iş dikkate alınacaktır. 

 
Kişinin ek işi olup olmadığı, son 12 ay dikkate alınarak sorgulanmaktadır. Bunun nedeni; kişi 

anket ayında ek iş yapmadığı halde, son 12 ay içerisinde herhangi bir zamanda esas işinin yanında bir 
veya daha fazla sayıda ek iş yapmış olabilir.  

 
Ek iş veya işlere ilişkin gelir bilgileri sorgulanırken, sadece faaliyet, meslek ve işteki durum 

bilgileri alınan ek iş değil, varsa diğer ek işlerin gelirleri de dikkate alınacaktır.  
 
Ek işte çalışma durumuna (istidam kapsamında olup olmama) yine esas iş de olduğu gibi 

istihdam için  verilen tanımlar doğrultusunda karar verilecektir.   
 

EK İŞ BİLGİLERİ 
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Soru 8.45-Son 12 ay içinde ayni (mal) veya nakdi (para) gelir elde etmek amacıyla 
mevcut veya değiştirilen  işinize ilave olarak bir işte çalıştınız mı? 
 
İstihdamda olan hanehalkı fertlerine Soru 8.15’de belirlenen esas işinin yanında veya son 12 ay 

içinde herhangi bir zamanda esas işine ilave olarak gelir elde etmek amacıyla başka bir işte çalışıp 
çalışmadığı sorulacaktır.  

 
8.46-Bu çalıştığınız ek işinizde son bir yıl içinde kaç ay çalıştınız ? 
 
Ferdin ek işinde çalıştığı toplam süre yazılacaktır. 
 
8.47- Ek işinizde haftalık normal çalışma süreniz ne kadardır ? 
 
Ferdin ek işindeki haftalık normal çalışma süresi saat biriminden, Soru-8.17.b’deki açıklamalar 

doğrultusunda alınarak buraya kaydedilecektir.  
 
Soru 8.48- Ek işinizin ana faaliyeti nedir? 
 
Hanehalkı ferdinin çalıştığı ek işyerinde ne iş yapıldığı kaydedilecektir. Ferdin ek işine göre çalıştığı 

iktisadi faaliyet kolu Soru 8.15-c’deki açıklamalar ışığında tespit edilerek yazılacaktır.  
 
Soru 8.49- Çalıştığınız yer, kuruluş veya işyerinde ne iş yapıyorsunuz?  
 
Hanehalkı fertlerinin ek işinde yaptığı iş tespit edilirken, Soru 8.16'da yapılan açıklamalar dikkate 

alınacaktır.  
 
Soru 8.50- Bu yer, kuruluş veya işyerinde işteki durumunuz nedir? 
 
Hanehalkı ferdinin ek işine göre işteki durumu Soru 8.21’deki açıklamalar doğrultusunda tespit 

edilerek uygun kod verilecektir. 
 
Soru 8.51-Son 12 ay içinde ek iş/işlerinizden elde etmiş olduğunuz toplam net nakdi 

geliriniz ne kadardı?   
 
Hanehalkı ferdinin ek/işlerinden son 12 ay içinde elde ettiği net (brüt hasıladan tüm masraflar 

düşülerek) gelir, nakdi olarak TL cinsinden yazılacaktır. Ferdin birden fazla ek işi var ise son 12 ay içinde 
yapmış olduğu tüm ek işlerden elde ettiği gelirlerin toplamı kaydedilecektir.  

 
Fert ek işinde tarım ile uğraşıyor ise, son 12 ay içinde elde ettiği net gelir bilgisi beyan yolu ile 

alınacak, Bölüm 9 doldurulmayacaktır.  
 
 
Soru 8.52-Son 12 ayiçinde  ek iş/işlerinizde üretilen/satılan mal (yiyecek, giyecek, 

yakacak, vb. şeklinde) ve verilen hizmetlerden (saç kesimi, diş tedavisi, vb. şeklinde) 
hanenize ayni (mal veya hizmet) olarak getirdiklerinizin değerini belirtiniz. 

 
Hanehalkı ferdinin son 12 ay içinde yaptığı ek iş veya birden fazla ek işi varsa tüm ek işlerinden 

son 12 ay içinde elde ettiği ayni gelir işyerine mal oluş fiyatı ile değerlendirilerek TL cinsinden 
yazılacaktır.  
 

a. Ayni gelir (mal olarak) 
 
Son 12 ay içinde ek iş yapan hanehalkı fertlerinin bu işlerinden son 12 ay içinde elde ettiği ve 

hanesine getirdiği malların değeri kaydedilecektir. Örneğin; ek işinde giyim eşyaları satan bir mağaza 
sahibi olan hanehalkı ferdinin son 12 ay içinde hanesine getirdiği kazak, gömlek, pantolon vb. maddeler 
işyerine mal oluş fiyatı ile değerlendirilerek, ayni ticaret geliri olarak kayıt edilecektir. Ek işinde bakkalda 
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çalışan çırağa işyeri sahibi tarafından verilen ekmek, süt, çay, şeker vb. maddelerden hanesine getirdiği 
ekmeklerin son 12 ay içindeki değerleri toplamı, ayni mal geliri olarak kayıt edilecektir. 

 
b. Ayni  gelir (hizmet olarak) 
 
Ek işinde ücretli,maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışan hanehalkı fertlerinin işyerinde sunulan 

hizmetlerden son 12 ay boyunca kendisinin veya diğer hanehalkı fertlerinin yararlandıkları hizmetlerin 
değeri kaydedilecektir. Örneğin; ek işinde özel bir şirkette ücret karşılığı çalışan bir hanehalkı ferdi işe 
gidiş gelişlerinde işyeri tarafından tahsis edilmiş ulaşım aracını kullanmış ise bu ulaşım hizmetinin son 12 
ay içinde işverene mal oluş değeri ayni gelir olarak kayıt edilecektir. Ek işinde kendi hesabına veya 
işveren olarak çalışan bir hanehalkı ferdinin ürettiği hizmetten, kendisi veya hanehalkı fertlerinden biri 
faydalandığı taktirde, fayda sağlanan bu hizmetin yıllık değeri dikkate alınmayacaktır.   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Faaliyet dışı gelirler; herhangi bir ekonomik faaliyete (işe) bağlı olmadan elde edilen gelirlerdir. 

Hanehalkı fertleri, son 12 ay veya anket ayı içinde ya da dönemsel olarak hiç çalışmadan (herhangi bir 
iktisadi faaliyette bulunmadan) bir takım gelirler elde edebilirler. Soru formunda bu tür gelirler;  

 
 Gayrimenkul geliri, 

 Menkul kıymet geliri, 
 Transfer geliri, 
başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Diğer gelir türlerinde olduğu gibi,  hanehalkı 

fertlerinin elde ettiği faaliyet dışı gelirler de; son 12 ay olmak üzere iki referans periyoduna göre ayrı 
ayrı sorgulanmaktadır.  

 
 
 

 
 
 
 

 
Gayrimenkul; sabit olan, bu yüzden bir yere taşınması mümkün olmayan eşya olarak ifade edilir. 

Bunlara örnek olarak, bina, dükkan, depo gösterilebilir. Gayrimenkul geliri de hanehalkı ferdinin 
evinden, dükkanından, deposundan vb. taşınmaz mallarından elde ettiği nakdi veya ayni kira geliridir.  

 
Nakdi gayrimenkul geliri: Gayrimenkul geliri yukarıda söz edilen gayrimenkullerin belli bir 

dönem için kiraya verilmesinden doğan gelirdir.Gayrimenkulden elde edilen kira için ödenen vergi Tablo 
7.1’e kaydedilecektir. 

 
Ayni gayrimenkul geliri: Hanehalkı fertlerinin bina, dükkan, depo vb. gayrimenkullerini 

kiraya vermeleri karşılığında mal olarak elde ettikleri gelirdir.  
 
Soru 8.53- Sahip olduğunuz gayrimenkullerinizin (ev, dükkan,tarla, arsa, bağ, bahçe 

vb. taşınmaz mallarınızın) veya ulaştırma aracının kiraya verilmesi karşılığında son 12 ay 
içinde elde ettiğiniz geliriniz varsa değerini belirtiniz. 

 
Bu soru sorulurken hanehalkının sahip olduğu gayrimenkul olup olmadığı sorgulanmamakta direkt 

olarak bu tür bir gelirinin bulunup bulunmadığı sorulmaktadır. Bu soru cevaplandırılırken Bölüm 3, Soru 

FAALİYET DIŞI GELİRLER 

GAYRİMENKUL GELİRİ 
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3.18’de sahip olunan gayrimenkul sorusuna verilen cevap da dikkate alınmalı ve kiraya verilen 
gayrimenkul var ise hanedeki en az bir fertte gayrimenkul kira geliri aranmalıdır.  

 
a) Gayrimenkul nakdi kira geliri 
 
Hanehalkı ferdinin sahip olduğu gayrimenkul veya ulaştırma araçlarının kiraya verilmesi 

karşılığında son 12 ay içindeelde ettiği nakdi kira geliri varsatamamı gayrimenkul nakdi kira geliri olarak 
kaydedilecektir. 

 
b) Gayrimenkul ayni kira geliri 
 
Hanehalkı ferdinin sahip olduğu gayrimenkul veya ulaştırma araçlarının kiraya verilmesi 

karşılığında son 12 ay içinde kendi tüketiminde kullanılmak üzere mal olarak (buğday, arpa vb.) bir gelir 
elde etmişse  tamamı gayrimenkul ayni kira geliri olarak kaydedilecektir. 

 
 
 Burada önemli bir husus, gayrimenkulün kiraya verilmesi karşılığı alınan bir malın hanehalkının 

kendi tüketimi için kullanacak olmasıdır. 
 
 Bir diğer husus, bu ayni kira gelir karşılığı alınan ürünün, tüketim tablolarının gayrimenkul 

ayni geliri (Tablo 6.18)  ile ilgili harcama grubunda  tüketim maddesi olarak gösterilmesi 
gerekmektedir. 

 
 Elde edilen ayni kira, mal olarak alınıp daha sonra bu satılarak paraya çevriliyorsa elde edilen 

bu gelirin, nakdi gelir olarak değerlendirilmesi gerekir.    
 

 
 
 
DİKKAT ! 
 
Hanehalkının anket ayında yapmış olduğu gayrimenkul satışları, gelir unsuru olarak  

bu bölümde değerlendirilmeyecek, ancak haneye nakdi giriş olarak Bölüm-7 Tablo-
7.3’de  gösterilecektir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Menkul kıymet geliri, banka hesabı, döviz hesabı, hazine bonosu, devlet tahvili vb. menkul 

değerlerden elde edilen faiz,geliri, sermaye şirketleri, özel finans kurumlarından kar payıile bireysel 
emeklilik sisteminden elde edilen gelirleri ve ortakçıya verilen araziden elde edilen gelirleri 
kapsamaktadır. 

 
 
Soru 8.54-a)Son 12 ay içindebanka hesabı, döviz hesabı, hazine bonosu, devlet tahvili 

vb. menkul değerlerinizden herhangi bir faiz geliri veya sermaye şirketleri, özel finans 
kurumlarından kar payı elde ettiyseniz değerini belirtiniz. 

 
Hanehalkı ferdi son 12 ay içinde banka hesabı, döviz hesabı, devlet tahvili, hazine bonosugibi 

menkul değerlerinden herhangi bir faiz veya sermaye şirketleri ve özel finans kurumlarındankar payı 
şeklinde bir gelir eldeettiyse elde edilen gelirin toplamı kaydedilecektir. 

 
 

MENKUL KIYMET GELİRİ 



 

 
146 

 Banka hesabından elde edilen faiz gelirinin referans döneminde (son 12 ay) faizin 
tahakkuk etmesi önemlidir. Ferdin bankadaki vadeli hesabının faizi referans döneminde 
dolmuş ancak fert tarafından çekilmemiş olsa dahi, faiz geliri tahakkuk ettiğinden gelir olarak 
kaydedilecektir. Ankette gerek vadeli gerekse vadesiz hesapta bulunan mevduatın kendisi 
gelir unsuru değildir; bu mevduattan elde edilen faiz, gelir olarak kapsanacaktır. 
 

 Sermaye şirketlerinden elde edilen kar payı : Hanehalkı fertlerinin ortağı olduğu ve 
Soru-8.20.’de belirttiği limited şirket, anonim şirket veya kooperatiften elde ettiği gelirlerin 
(kar payı) son 12 ayda alınmış ise bu soruya kaydedilecektir. Dağıtılmayan şirket karları 
gelir olarak alınmayacaktır. 

 
 Tasarruf sahipleri veya sermaye sahipleri ellerindeki parayı bazı finans kurumlarına kâr payı 

karşılığı yatırabilirler. Bu kuruluşlar faiz vermemektedirler. Vadeli veya vadesiz olarak yatırılan 
paralar, kurum tarafından çeşitli yatırımlarda kullanılmakta ve bu yatırımın kârı mevduat 
sahibine kâr payı olarak verilmektedir. Hanehalkı ferdi son 12 ay içinde özel finans 
kurumlarından faiz geliri elde etmişse bu soruda kapsanacaktır.  

 
 Hanehalkının son 12 ay içinde menkul kıymetlerinden elde ettiği faiz gelirinin tamamı 

kaydedilecektir. Menkul kıymetlerin bozdurulması veya değer artışı gelir olarak 
değerlendirilmeyecektir 

 
 
b) Son 12 ay içinde özel emeklilik (banka, vakıf vb.) sistemlerinden elde ettiğiniz 

nakdi gelir varsa değerini belirtiniz. 
 
Hanehalkının fertlerinden banka, vakıf, Oyak vb. kurum ve kuruluşlardan emekli olan fert var ise 

bu fertlerin son 12 ay içinde elde ettiği gelirler bu soruya kaydedilecektir. Eğer banka ve vakıf gibi özel 
emeklilik sisteminden emekli olan fertler hem sosyal güvenlik kuruluşlarından (SSD) emekli maaşı 
almakta  hem de çalıştığı kurumun banka, vakıf gibi sandıklarından emekli maaşı almakta iseler; sosyal 
güvenlik kurumundan alınan emekli maaşı Soru-8.55’a da, sandıklardan alınan emekli maaşları da Soru-
8.55.t’de kapsanacaktır. Bireysel emeklilik de bu kapsamda değerlendirilecektir.  Alınan emekli maaşının 
burada yazılabilmesi için, prim ödeme sisteminde zorunluluk olmadan isteğe bağlı gerçekleşmesi 
gerekmektedir. 

 
 
c) Son 12 ay içinde ortakçıya verdiğiniz araziden elde ettiğiniz nakdi bir gelir varsa 

değerini belirtiniz. 
 
Kişi kendi tasarrufunda, kiralayarak ya da diğer şekilde bulundurduğu araziyi başka birişletmeciye 

ortak olarak (kar ve zararlarına ortak olacak şekilde) vermiş ve son 12 içinde bir gelir elde etmiş ise elde 
edilen gelir tüm masraflar düşüldükten sonra ve ortakçı payınadüşen net nakdi gelir bu soruya 
kaydedilecektir 
 

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

 
Hanehalkı ferdisahip olduğu tarla, bağ, bahçesini ortakçıya verip karşılığında son 12 ay içinde bir 

ürün elde ettiyse, bu ürünün değeri de buraya yazılacaktır. Elde edilen ürünün hanede tüketilmesi 
gerekmektedir. Eğer bu ürünün bir kısmı daha sonra satılmış ise, satılan miktar nakdi gelir olarak 
değerlendirilmelidir. 

 
 
 

 
 
 
 

TRANSFER GELİRİ 
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Hanehalkı fertlerine devletten, özel teşebbüsten veya yurt dışından yapılan tek taraflı transfer ve 
hibe şeklindeki ödemelerdir. Transfer gelirleri son bir yıllık periyoda göre sorgulanacaktır: 

 
 
Son 12 ay  Son 12 ay içinde elde edilen gelirin tamamı 
 
Hanehalkı fertlerinden herhangi biri son 12 ay içinde devletten, özel teşebbüsten (komşu, 

akrabalar, diğer kişiler, özel vakıflar vb.) veya yurt dışından (yurt dışındaki akrabasından, eşinden) 
karşılıksız para ya da mal olarak bir gelir elde etmiş ise bu gelirlerin toplamı transfer geliri olarak kayıt 
edilecektir. Emekli maaşı, öğrenci bursu, yaşlılık maaşı, sosyal yardım fonlarından elde edilenler, işsizlik 
maaşı, dul, yetim, öksüzlük maaşı, gazilik vemalullük maaşı vb. şeklinde yurt içinden veya yurt dışından, 
devletten, özel teşebbüsten yapılan tek taraflı transferler bu tür gelirlere örnek gösterilebilir. 

 
Transfer gelirleri nakdi veya ayni olabilir. Anket ayında elde edilen ayni transfer gelirlerinin Bölüm 

6 Tablo-6.17’de kaynağına göre kaydedilmiş olması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en 
önemli konu, haneye gelen yardımlar ile hediyeler arasındaki ayrımdır.Haneye gelen, süreklilik arz eden 
ve hanenin geçimine etkisi olan yardımlar, gelir olarak burada kapsandığı halde sürekliliği olmayan 
yardımların ve hediyelerin (doğumgünü hediyesi, evlilik hediyesi vb.) gelir yönü bulunmamaktadır. Ayni 
transfer gelirleri en yakın piyasa fiyatı ile değerlendirilecektir. 

 
Soru 8.55- Aşağıda listelenen karşılıksız transfer gelir türlerinden son 12 ay içinde bir 

gelir elde ettiğiniz değerini belirtiniz. 
 
 

a) Devletten elde ettiğiniz emekli maaşı 
 

Hanehalkı ferdinin son 12 ay içinde emekli maaşı olarak devletten elde ettiği toplam gelir 
kaydedilecektir 

Emekli maaşı,  maaşın alındığı sosyal güvenlik kurumunun karşısına ve toplam satırına 
yazılacaktır.  

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, eşinin vefat etmesinden dolayı emekli maaşı bağlanan 
bir hanehalkı ferdinin aldığı maaş, dul yetim ve öksüz maaşı olarak nitelendirilecek ve bu sorunun ‘d’ 
şıkkında sorgulanarak kaydedilecektir. Bir ferdin emekli maaşı alabilmesi için mutlaka daha önce çalıştığı 
bir işinin olması ve yasal olarak emekli olup emekli maaşını hak etmiş olması gerekmektedir.    

 
İsteğe bağlı emekli olan fertlerin Sosyal Sigortalar Dairesi’nden elde ettiği emekli maaşları da bu 

soruya dahil edilecektir. 
 
b) Devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz aile ve konutla ilgili (koruyucu aile, 

yoksulluk vb.)  nakdi yardımlar 
 
Hanehalkı fertlerinin Sosyal Hizmetler Dairesi, Belediyeler vb. kurum ve kuruluşlardan son 12 ay 

içinde elde ettiği nakdi (parasal) gelirlerin toplam değeri kaydedilecektir.  
 

Burada sorgulanmaya çalışılan “aile ve çocuk yardımları” da sadece sosyal yardım vakıflarından, 
belediyelerden, özel kurum ve kuruluşlardan alınan aile ve çocuk yardımlarını kapsamaktadır.  

Aile ve çocuk yardımı; 
 
 Aileye çocukların bakımı için verilen mali destek. Ebeveynlerin çocuğun doğumuyla veya 

evlat edinmeyle birlikte artan masraflarını karşılamak amacıyladır.  
 Çocuklar dışında diğer akrabalarına bakan kişilere mali yardımları içerir.  (Eşin çalışmaması 

durumu da dahil) 
 Engelli çocuk sahiplerine yapılan yardımları içerir. 
 Tek ebeveynli hanelere yapılan periyodik yardımları içerir. 
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c) Devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz özürlü, engelli, yaşlılık maaşı ve hastalık 
yardımı 
 
Hanehalkı fertlerinin son 12 ay içinde devletten elde ettiği yaşlılık maaşı ile fiziksel nedenlerden 

veya sağlık nedeniyle devletten elde ettiği transfer gelirlerinin toplam değeri kaydedilecektir.  Yaşlılık 
maaşı, genellikle geliri olmayan ve belli bir yaşın üzerindekilere Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 
verildiği için alınan bilginin bu yönde  de sorgulanması gerekir. 
 
 
 
 
 
 

d) Devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz dul, yetim ve öksüz maaşı 
 
Hanehalkı fertlerinin son 12 ay içinde devletten elde ettiği dul, yetim ve öksüz maaşı toplam 

değeri kaydedilecektir. Hanehalkı ferdinin emekli olan eşinin vefatından dolayı elde ettiği gelirler bu 
kısıma kaydedilecektir. 

 
Eğer maaş eş ve çocuklar arasında paylaşılıyor ise, her ferdin kendisine düşen pay, ilgili fert 

gelirlerine aktarılacaktır.   
 
e) Devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz şehitlik, gazilik, mücahitlik  maaşı 

 
Hanehalkı fertlerinin son 12 ay içinde devletten elde ettiği şehitlik, gazilik ve mücahitlik maaşı 

toplam değeri kaydedilecektir.  
 
 

f) Devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz 13. maaş geliri (Emeklilerin) 
 

Emekli olanların 13. maaş ödemeleri devletten şahıslara yapılan bir transferdir ve bu seçeneğe 
yazılmaktadır. 

 
g) Devletten karşılıksız olarak elde ettiğiniz öğrenci bursu şeklinde nakdi gelir 
 
Hanehalkı fertlerinin son 12 ay içinde devletten elde ettikleri karşılıksız öğrenci burslarının toplam 

değeri kaydedilecektir. 
 
h)Devletten elde ettiğiniz işsizlik maaşı 

 
Fertlerin anketten önceki dönemlerde iktisaden faal olup sonradan işsiz kalmasından dolayı son 

12 ay süresince elde ettiği işsizlik maaşı toplamları kaydedilecektir. 
 
ı )Devletten karşılıksız olarak elde edilen doğrudan gelir desteği,mazot, gübre süt 

primi ve kuraklık  parası şeklinde  nakdi gelir  
 
Devlet tarafından, tarımsal işletmelere tarla sahipliliği veya bahçeciliğe dönüm başına ödenen ve 

karşılıksız olarak elde edilen gelirler bu kısma kaydedilecektir. Bu tür elde edilen gelirler, son 12 ayda 
elde edilmiş ise bu soruda kapsanacaktır. 

 
j) Devletten karşılıksız olarak elde edilen ayni gelir 

 
Hanehalkı fertlerine son 12 ay içinde devletten verilen mal ve hizmetlerin toplam değeri 

kaydedilecektir. Örneğin devletin yaptığı gübre yardımı da buraya kaydedilecektir. Yıllık ayni gelirler 
hesaplanırken, 6. Bölüm Tablo 6.17’daki yer alan “gelen yardımın sıklığı” dikkate alınarak sorgulanması 
gerekmektedir. 

 
k) Yurtdışından elde ettiğiniz emekli maaşı veya yaşlılık maaşı 
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Anketten önceki dönemlerde yurt dışında çalışarak emekliliğe hak kazanan hanehalkı fertlerinin 

son 12 ay içinde elde ettikleri emekli maaşı geliri TL olarak bu soruya kaydedilecektir. Maaşın döviz 
olarak ele geçeceği düşünülürse, gelirin kaydedildiği dönemdeki döviz kuru değerinden TL’ye çevrilmesi 
gerekmektedir.  

 
l) Yurt dışından karşılıksız olarak elde ettiğiniz döviz geliri 
 
Hanehalkının yurt dışında bulunan akraba, eş, dost vb. kişilerden son 12 ay içinde elde ettiği 

nakdi gelirler TL cinsinden bu soruya kaydedilecektir.  
 
 
 
 
m) Yurt dışından karşılıksız olarak elde ettiğiniz yardım, burs vb. şeklindeki nakdi 

gelir 
 
Hanehalkına son 12 ay içinde yurt dışından karşılıksız olarak gelen her türlü parasal yardımlar, 

burs vb. paralar TL olarak bu soruya kaydedilecektir.  
 
n) Yurt dışından karşılıksız olarak elde ettiğiniz ayni gelir 
 
Hanehalkına yurt dışında bulunan akraba, eş, dost vb. kişilerden son 12 ay içinde gönderilen mal 

ve hizmetlerin TL cinsinden değeri bu soruya kaydedilecektir. Burada gelir kapsamına alınacak mal ve 
hizmetlerin süreklilik arz etmesi ve hanehalkı geçimine etki etmesi gerekmektedir. Hanehalkına hediye 
edilen mal ve hizmetler (örneğin doğum günü hediyesi vb.), gelir niteliği taşımamaktadır. Elde edilen 
ayni gelirler, hanehalkı Referans Kişisinin geliri olarak kaydedilecektir. Yıllık ayni gelirler 
hesaplanırken, 6. Bölüm Tablo 6.17’daki yeralan yapılan yardımın sıklığı dikkate alınarak sorgulanması 
gerekmektedir. 

 
o) Diğer özel kişi ve teşebbüslerden karşılıksız olarak elde ettiğiniz nafaka geliri 
 
Hanehalkında bulunan boşanmış fertlerin eşlerinden son 12 ay içinde elde ettiği nafaka gelirlerin 

toplamı bu soruya kaydedilecektir. Hanede 15 yaşından küçük çocukların bu tür gelirleri söz konusu ise, 
çocuğun bu geliri annesinin üzerine kaydedilmelidir.   

 
p) Diğer özel kişi ve teşebbüslerden karşılıksız olarak elde ettiğiniz düzenli para, 

yardım, burs vb. şeklindeki nakdi gelir 
 
Hanehalkının eş, dost, akraba ya da akraba olmayan kişilerden veya özel kurum ve kuruluşlardan 

(özel şirketler, dernekler vb.) son 12 ay içinde elde ettiği parasal yardımların bu soruya kaydedilecektir. 
Hanehalkına verilen fitre, zekat vb. yardımlar da bu soru kapsamında değerlendirilerek gelir olarak 
kayıtlanacaktır. 

 
r) Diğer özel kişi ve teşebbüslerden karşılıksız olarak elde ettiğiniz ayni gelir 
 
Hanehalkına eş, dost, akraba ya da akraba olmayan kişiler veya özel kurum ve kuruluşlar (özel 

şirketler, dernekler vb.) tarafından son 12 ay içinde  verilen her türlü mal (yiyecek, giyecek, ev eşyası 
vb.) veya hizmetlerin (diş tedavisi, vb.) TL cinsinden toplam değerinin bu soruya kaydedilmesi 
gerekmektedir. Hanehalkına hediye edilen mal ve hizmetler (örneğin doğumgünü hediyesi vb.), gelir 
niteliği taşımamaktadır. Elde edilen ayni gelirler, hanehalkı Referans Kişisinin geliri olarak 
kaydedilecektir. Yıllık ayni gelirler hesaplanırken, 6. Bölüm Tablo 6.17’de yeralan yardımların sıklığı 
dikkate alınarak sorgulanması gerekmektedir. 

 
 
 
 

TOPLAM FERT GELİRİ 
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Soru 8.56, Soru 8.57, Soru 8.58 ferde sorulmayacaktır. Bu sorulara ilişkin değerler, ilgili sorularda 

belirtilen değerlerin toplamı olarak aktarılacaktır.  
 

TOPLAM YILLIK FERT GELİRİ 
 
Soru 8.56- Toplam Yıllık Nakdi Gelir(Sormayınız) 
 
(Soru 8.25 + Soru 8.26 + Soru 8.27 + Soru 8.34 + Soru 8.36 + 
 Soru 8.43 + Soru 8.51 + Soru 8.53-a + Soru 8.54-a + Soru 8.54-b + 
 Soru 8.54-c  + Soru 8.55.a + Soru 8.55-b+ Soru 8.55-c +  
Soru 8.55-d + Soru 8.55-e + Soru 8.55-f + Soru 8.55-g +  
Soru 55-h + Soru 8.55-ı + Soru 8.55-k + Soru 8.55-l + 
Soru 8.55-m+ Soru 8.55-o + Soru 8.55-p) 
 
Soru 8.57- Toplam Yıllık Ayni Gelir(Sormayınız) 
 
(Soru 8.28 + Soru 8.35 + Soru 8.44 + Soru 8.52 + Soru 8.53-b + 
Soru 8.54-d + Soru 8.55-j + Soru 8.55-n+Soru 8.55-r) 
 
Soru 8.58- Toplam Yıllık Gelir(Sormayınız) 
 
(Soru 8.56 + Soru 8.57) 
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Maaş, ücret veya yevmiye olarak elde edilen net nakdi gelir (1) 

İkramiye geliri (2) 

Prim, bahşiş, bayram/yılbaşı harçlığı (3) 

Bilirkişi, danışmanlık vb. diğer gelirler (4) 

Maaş, ücret ve yevmiye toplam ayni geliri (5) 

Maaş, ücret ve yevmiye toplam geliri (1+2+3+4+5)=(6) 
  

Nakdi müteşebbis geliri(Tarım / Tarım dışı) (7) 

Ayni müteşebbis geliri (Tarım / Tarım dışı) (8) 

Müteşebbis geliri (7+8)=(9) 
  

Ek iş nakdi geliri  (10) 

Ek iş ayni geliri  (11) 

Ek iş toplam geliri (10+11)=(12) 
  

Değiştirilen iş nakdi geliri  (13) 

Değiştirilen iş ayni geliri  (14) 

Değiştirilen iş gelirleri  (13+14)=(15) 
  

Gayrimenkul nakdi geliri  (16) 

Gayrimenkul ayni geliri  (17) 

Gayrimenkul geliri  (16+17)=(18) 
  

Menkul kıymet geliri (19) 
  

Devletten elde edilen emekli maaşı tutarı  (20) 

Devletten elde edilen doğrudan gelir desteği (21) 

Devletten karşılıksız olarak alınan öğrenci bursu  (22) 

Devletten elde edilen yaşlılık maaşı, sosyal yardım fonu vb.  (23) 

Devletten alınan işsizlik maaşı  (24) 

Devletten alınan dul, yetim ve öksüz maaşı  (25) 

Devletten elde edilen gazilik ve malullük maaşı  (26) 

Devletten elde edilen ayni gelir  (27) 

Devletten elde edilen toplam gelir  (20+21+22+23+24+25+26+27)=(28) 
  

Yurtdışından elde edilen emekli maaşı  (29) 

Yurtdışından karşılıksız elde edilen döviz geliri (30) 

Yurtdışından karşılıksız olarak elde edilen yardım, burs vb. Gelirler (31) 

Yurtdışından karşılıksız elde edilen ayni gelirler  (32) 

Yurtdışından elde edilen toplam gelirler  (29+30+31+32)=(33) 
  

Özel kişi ve teşebbüsten elde edilen toplam nakdi gelirler  (34) 

Özel kişi ve teşebbüsten elde edilen toplam ayni gelirler  (35) 

Özel kişi ve teşebbüsten elde edilen toplam gelirler  (34+35)=(36) 
    

İzafi kira geliri (Yıllık) (37) 

Tüketim dışı harcama (vergiler, başka hanelere yapılan düzenli 
transferler) (38) 

Fiyat artış katsayısı  (39) 

Hanehalkı kullanılabilir yıllık net geliri [((6+9+12+15+18+19+28+33+36)*39)+37]-38 

 
 
 

HANEHALKI YILLIK KULLANILABİLİR GELİRİ 
 



 

 
152 

 
 
 

 
Soru formundaki ilgili tablo açıklamalarına geçmeden önce, tarım geliri, tarımsal faaliyet, tarım 

gelirleri için referans dönemleri ve tarım gelirinin hesaplanmasında kullanılacak bileşenlere ilişkin 
açıklamalara yer verilecektir. 
 
I- Tarım gelirinin tanımı; 

 
Tarımsal gelirin bileşenleri olarak tarımsal işletmenin kendi üretimi olan bitkisel ürünler 

(hububatlar, baklagiller, yaş, kuru meyve ve sebzeler vb.) ve hayvansal ürünler (süt, yapağı, tiftik, kıl, 
canlı hayvan, yumurta, bal vb.) ile bir katma değer yaratılarak elde edilen bitkisel ve hayvansal 
ürünlerden yapılan satışlar, kendi üretimlerinden yaptıkları tüketimler, bu ürünlerden verilen hediyelerin 
nakdi ya da ayni değerleri alınacaktır.  

 
Tarımsal net gelir işletmenin brüt hasıla değerlerinden işletme masrafları çıkartılarak elde 

edilecektir. Eğer tarımsal işletme tek bir haneden oluşuyor ise, tarımsal işletme hanehalkına eşit kabul 
edilecektir. Soru kağıdı yalnızca bir tarımsal işletme ayrıntısında hazırlanmıştır. 

 
II- Gelir kapsamına alınacak unsurlar; 
 
A- Tarımsal işletmenin brüt hasıla bileşenleri  
      + Bitkisel ve hayvansal ürünlerden yapılan satışlar 
      + Bitkisel ve hayvansal ürünlerden hanede ve işletmede tüketilenler 
      + Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarından hanede tüketilenler 
      + Bitkisel ve hayvansal ürünlerden verilen hediyeler ve yardımlar 
      + Bitkisel ve hayvansal ürün stok değerleri 
      + Bitkisel ürünlerden işgücü, kira ve ortakçıya verilen ürün değerleri 
 
A= BRÜT HASILA 
 
B- Tarımsal işletmenin toplam masraf bileşenleri  
      -Tarımsal işletmenin hasat ettiği bitkisel ürünlere ait masrafları 
      -Tarımsal işletmenin hayvansal üretime yaptığı masraflar 
  
B=TOPLAM MASRAF 
      
T1= A - B  (Tarımsal net gelir)  +/- Hayvan varlığı envanter değer artışı 
 
Ayrıca net olarak elde edilen tarımsal gelirlerden kapsanacak olan gelirler şunlardır: 
 
C- Tarımsal işletmenin (traktör, su tankı, römork vb.) araçlarının işletme dışında herhangi bir 

faaliyette kullanılması sonucu elde edilen nakdi veya ayni gelir, net tarım geliri olarak alınacaktır. 
İşletmenin sahip olduğu bu tür araçlar, ister tarımsal faaliyet içinde, ister tarımsal faaliyet dışında 
çalıştırılsın elde edilen gelir net tarım geliri olarak alınacaktır. Ancak, tarımsal işletmenin sahip olduğu bu 
tür tarımsal araçlar yılın 6 ayından daha fazla süre ile, tarımsal işletme dışındaki faaliyetler için 
kullanılıyor ise tarım geliri olarak kayıt edilmeyecektir. Bu faaliyetten elde edilen gelir hizmet geliri 
niteliğinde olduğundan hizmet gelirleri bölümünde kayıt edilecektir.  

 
D- İşletmenin son 12 ay içerisinde, ormancılık, balıkçılık ve avcılık faaliyetlerinden elde ettiği 

gelirler de net olarak alınacaktır. Bu gelirleri alırken işletmenin bu faaliyetleri için kullandığı masraflar 
düşülecektir.  

 
T2= C+D 
TOPLAM İŞLETME TARIMSAL NET GELİRİ = T1+T2 
 

BÖLÜM 9- TARIMSAL İŞLETME İLE İLGİLİ BİLGİLER 
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III-Tarım gelirinin iktisadi faaliyet bakımından kapsamı 
 
Tarım, avcılık, ormancılık, balıkçılık ve su ürünleri gibi iktisadi faaliyet kollarından herhangi birinde 

kendi hesabına veya işveren olarak çalışan hanehalkı fertlerinin elde ettiği gelirlerdir. Ayrıca “ortakçı” 
durumunda bulunan hanehalkı fertlerinin elde ettiği gelir de tarım geliri olarak alınacaktır.  Arazi 
sahibinin üçüncü kişiyle kurduğu ortaklıktan sağladığı gelirin tarım geliri sayılabilmesi için, arazisini 
sermaye olarak ortaklığa koyduktan sonra, tarımsal faaliyetin sevk ve idaresine fiilen katılması, yalnız 
kar değil, zarardan payına düşen kısmını da üstlenmesi gerekir. Eğer ortakçılık durumu bu şekilde ise 
tarım geliri olarak alınacaktır. Arazi sahibinin sevk, idareye ve zarara uğraması durumunda elde edilecek 
gelirler, araziye bağlı olarak doğmuştur ki, bu tür gelirler gayrimenkul gelirlerinde kapsanacaktır.  

 
Tarımsal gelir: Tarımsal işletmeler ya da tarımsal mülk sahipleri tarafından elde edilen gelir 

türüdür.  
 
Tarımsal işletme: Yasal durumu ne olursa olsun araziyi sahip olarak ya da ortakçılık ve kiralama 

(icar) şeklinde işleyerek kendi adına bitkisel üretim yapan; küçükbaş veya büyükbaş hayvan besleyen 
veya hem bitkisel üretim hem de hayvancılık yapan tek yönetim altındaki ekonomik birimdir. Tarımsal 
işletme bir fert ya da hanehalkı tarafından ortaklaşa olarak birden fazla sayıda fert tarafından 
yönetilebilmektedir. Tarımsal faaliyetle uğraşan hanehalklarının tarımsal gelir bilgileri ferdi olarak değil, 
tarımsal işletme düzeyinde derlenecek olup, işletme bilgileri ferdi bilgilere (genellikle hanehalkı Referans 
Kişisi üzerine) yansıtılacaktır.  Derlenecek tarımsal işletme bilgileri tek bir tarımsal işletmeye sahip 
olunan işletmeler için düşünülmüştür.  

 
(Bu bölümdeki sorular, tarımsal işletmeden sorumlu olan ferdin esas işteki iktisadi faaliyeti 

tarım olup (Bölüm 8.B-Soru 15.c'de “1” ana kodu) ve Soru-21'de “3” (işveren) kodu veya 
“4” (kendi hesabına) kodu alıp Soru-29’da “1” (Tarım) kodu alan fertler için 
doldurulacaktır.) 

 
Bu bölümdeki sorular, hanehalkı fertlerinden en az birinin esas işinde işteki durumu kendi 

hesabına veya işveren olup tarımcılık, ormancılık, balıkçılık veya avcılık faaliyetleriyle uğraşan fertlere  
sorulacaktır. Bu bölümle tarımsal işletmenin üretim süreci içerisinde yapmış olduğu bitkisel ve hayvansal 
üretimi ile ilgili bilgilerin alınması amaçlanmıştır.  

 
 

TABLO 9.1- İŞLETMENİN SON 12 AY İÇİNDE HASAT ETTİĞİ ÜRÜNLERDEN ELDE 
ETTİĞİ HASILA BİLGİLERİ 

 
Bu tabloda işletmenin son 12 ay içindeki hasat ettiği bitkisel üretimi ayrıntılı bir şekilde 

kaydedilecektir. Hanehalkının kendi arazisi, kira ve diğer şekilde veya ortakçılık şeklinde işlenen arazi 
için doldurulacaktır. 

 
Üretilen ürünlerin değerlendirilme şekli aşağıdaki gibi formüle edilebilir. 
 
Toplam üretim miktarı = satış miktarı + kendi tüketimi için kullanılan ve ambarda kalan (stok) 

miktarı+ işgücüne yapılan ödemeler + kira bedeli olarak verilen miktar + hediye olarak verilen miktar + 
ortakçıya verilen miktar +yardım amacıyla başka hanelere verilen miktar 

 
Yukarıda verilen bu eşitlik paralelinde Tablo-9.1'in bitkisel ürünler bölümüne; tarımsal işletmenin 

bitkisel ürünlerinden yaptığı satışların, kendi tüketiminde ve işletmesinde kullandığı ürünlerin, 
ambarında kalan stokların, işgücüne yapılan ödemelerin, kira bedeli olarak verilen, hediye olarak verilen 
ve ortakçıya verilen ürünlerin miktarları ile yardım amacıyla başka hanelere verilen ürün miktarı 
kaydedilecektir. Ayrıca ana ürün yanında elde edilen yan ürünler de dikkate alınacaktır. 
Örneğin; buğday, arpa, fiğ, yulaf, çavdar, nohut, mercimek vb. ana ürünlerinin yanında yan 
ürün olarak samanın olabileceğine dikkat edilecektir.  
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Ayrıca; 
 

1) Tarımsal işletmenin doğal afetlerden veya çeşitli sebeplerden dolayı hasat edemediği ürünler 
için yapılan masraflar da kaydedilecektir (Tablo-9.2).       

 
2) Soru formunda yer alan tablolarda ilgili ürünün ölçü birimine göre miktar sütunları kg, adet 

vb.olarak, değer sütunları da TL olarak alınacaktır. 
 

 3) İşletmenin, kendi tüketimi için kullandığı, ambarında (stokta) kalan, işgücüne yaptığı 
ödemeler, kira bedeli olarak verdiği, hediye ve yardım olarak verdiği ve işletme tarafından kullanılan 
ürünlerin fiyatlandırılması, üretici birim fiyatı esas alınarak yapılacaktır. 

 
Tablo sütunların açıklaması: 
 
Hasat edilen ürünün adı (Sütun 01): Bu sütuna tarımsal işletmenin son 12 ay içinde hasat 

ettiği bitkisel ana ürünler ile ana ürünlerden elde edilen yan ürünlerin de adı yazılacaktır. Anket yapılan 
işletmenin son bir yıl içinde börülce, portakal ve arpa hasat ettiğini varsayalım. Bu durumda “cinsi” 
sütununa sırasıyla börülce, portakal ve arpa ile arpadan elde edilen saman (eğer tarımsal işletme 
tarafından satılmış veya kullanılacaksa) yazılacaktır. 

 
Ekilen arazi büyüklüğü veya ağaç sayısı (Sütun 02-Sütun 03) (Saman vb. yan ürünler 

hariç): Bu sütuna 01. sütunda işletmenin hasat ettiği ve cinsini belirttiği ürünlerin ne kadarlık bir 
alanda yetiştirildiği sorularak dönüm cinsinden büyüklüğü 02. sütuna kaydedilecektir. Yukarıda 01. 
sütun için verdiğimiz örnekte arpa bitkisinin 10 dönüme ekildiğini varsayalım. Bu durumda 02. sütunda 
arpa bitkisinin karşısına 10 yazılacaktır. Ancak dönüm olarak ifade edilemeyen arazi büyüklükleri de 
dikkate alınarak kaydı yapılacaktır.  Örneğin yine yukarıdaki örnekte hasadı yapılan börülce bitkisinin 
669 m2'lik bir alana ekildiğini varsayalım. Bu durumda dönüm büyüklüğü 0.5 olarak kaydedilecektir. 
Hasat edilen ürünler meyve ise bunlara ilişkin ağaç sayıları da 03. sütunda belirtilecektir.  

 
Ayrıca ürünlerin cinslerine göre dönüm büyüklükleri bilgisi derlenemiyor ise, ürün cinslerini 

belirtmek kaydı ile karışık olarak tanımlanacak ve toplam ekilen arazi belirlenecektir. Ancak ürün 
miktarları ürün cinslerine göre ayrı ayrı tespit edilecektir. Portakal bahçesi içinde karışık olarak bulunan 
meyve ağaçları için dönüm değil, kaç adet olduğu 03. sütunda belirtilecektir.       

 
Tarımsal işletme gelirleri bilindiği üzere son 12 ay “En son hasat edilen 1. daha fazla ekilişler” için 

derlenmektedir. Ancak seracılıkta süreklilik söz konusu olduğundan son 12 aylık dönemde hasat edilen 
tüm ürünlere ilişkin girdi ve çıktı bilgileri derlenmelidir. Ancak anketör tarafından da mutlaka kaç hasat 
yapıldığı ilgili tabloların altına not düşülmelidir.  

 

Ekilen arazi büyüklüğü dönüm olarak verilmelidir. Bazen “Evlek” gibi farklı alan ölçü 

birimleri kullanılmaktadır. Bu farklı ölçü birimleri mutlaka DÖNÜM’E çevrilerek yazılmalıdır. 

1 Dönüm 1338 m2 dir. 4 Evlek ise 1 dönümdür. ( 1 evlek 0,25 dönümdür.) 

 
 
Toplam üretim miktarı (Sütun-04): Bu sütunda, tarımsal işletmenin üretiminde yaptığı 

satışların miktarı (Sütun-06), kendi tüketimi için kullandığı, hediye olarak verdiği ve ambarında kalan 
ürün miktarı, işçi, kira bedeli ve ortakçıya  verilen ürün miktarı (Sütun-08)  ile yardım amacıyla başka 
hanelere verilen ürünün miktarı (sütun-10)  toplanarak toplam üretim miktarı kaydedilecektir. 

 

 

 

Dikkat: Tarımsal işletmelere ilişkin dönüm başına ürün verimlilikleri irdelenerek kayıt 
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edilmelidir. Çok yüksek ya da çok düşük verimlilikler için gerekli açıklamalar not 

edilmelidir. 

 
Toplam değer (Sütun-05): Bu sütuna işletmenin hasat ettiği ürünlerden satış değeri (Sütun-

07) ile kendi tüketimi için kullandığı, hediye verilen, stokta kalan, işgücü ve kira bedeli ile ortakçıya 
verdiği ürünlerin değeri (Sütun-09) ile yardım amacıyla başka hanelere verilen ürünlerin değeri (Sütun-
11) alınarak toplam değer kaydedilecektir. Ayrıca bu sütunun dikey toplamı alınarak tablonun altında 
bulunan TOPLAM satırına (T9.1) kaydedilecektir. 

 
Üretimden satışların miktarı (Sütun 06): Bu sütuna, işletmenin son 12 ay içinde hasat ettiği 

ürünlerden yapmış olduğu satışların miktarı kaydedilecektir. Kayıt şu şekilde yapılacaktır; Örneğin; 700 
kg. hasat edilen börülceden, tarımsal işletmenin 350 kg. börülceyi sattığını varsayalım. Satılan 350 kg. 
börülce 06. sütuna 350 olarak yazılacaktır. 150 kg. portakal hasat eden tarımsal işletmenin 125 kg. 
portakal satması durumunda,  06. sütuna 125 olarak kaydedilecektir. 

 
Üretimden satışların değeri (Sütun 07): İşletmenin 06.sütunda satış miktarını belirttiği 

ürünlerin toplam satış değeri bu sütuna kaydedilecektir. Tarımsal işletmenin hasat ettiği ürünler, satışı 
yapılan aydaki fiyatı ile değerlendirilerek kayıt edilecektir. Yapılan satışlar sonunda elde edilen gelir 
nakdi ya da ayni olabilir. Eğer tarımsal işletme hasat ettiği bitkisel ürünü işleyerek satıyorsa, satışlar 
sütununa ürünün ilk şekli kaydedilerek değeri yazılacaktır. Örneğin 100 kg domatesten 25 kg salça 
üretip 100 TL’ye satan bir tarımsal işletmenin bu ürün satış bilgisi, Sütun-06’ya 100 kg domates ve 
Sütun-07’ye 100 TL olarak kaydedilecektir. Eğer tarımsal işletme ürün satışı sonucunda mal elde 
etmişse bu mal en yakın pazar fiyatı ile değerlendirilerek ilgili sütuna (sütun-07’ye) kaydı yapılacaktır. 
 

Dikkat: Hasat edilen bitkisel ürünler kayıt edilirken bu ürünlerin ilk şekliyle kayıt 
edilmesine dikkat edilmelidir. Domatesten salça ya da çilekten reçel yapılmış ise bu 
sütunda domates ya da çilek olarak belirtilmesi ve bilgilerin bu yönde sorulması gerekir. 
Ayrıca üretimden satışlar, kendi tüketimi için kullanılan gibi diğer sütun bilgileri de 

alınırken bu sütuna kayıt edilen ürünün ilk hali şeklinde sorgulama yapılmalıdır 

 
Kendi tüketimi için kullanılan, hediye olarak verilen ve ambarda kalan (stokta), işçi, 

kira bedeli, ortakçıya vb. verilen ürün miktarı (Sütun 08): Bu sütuna, işletmenin son 12 ay 
içinde hasat ettiği ürünlerden hanede tükettiği, hediye olarak verdiği ve ambarında stokladığı ürünler ile 
işçi ve kira bedeli olarak, ortakçıya vb. verilen ürünlerin toplam miktarı kaydedilecektir. Bu sütunda 
dikkat edilmesi gereken bir husus da işletmenin tohum olarak ayırdığı ürünlerin kaydının da 
yapılacağıdır. Sonraki üretim dönemi  için tohumluk olarak ayrılan ürün ile bu ürünlerden tohum olarak  
ekilen  miktar da kaydedilecektir. 

 
Tarımsal işletmeler, en son hasat ettiği ürünlerden köyde bulunan imama, öğretmene, bekçiye vb. 

görevlilere veriyor ise verilen miktarlar arazinin işlenme şekline bağlı olarak Bölüm 9’da ilgili tabloda 
Sütun-08’e hediye olarak verilenlere dahil edilecektir.  

 
Kendi tüketimi için kullanılan, hediye olarak verilen ve ambarda kalan (stokta), işçi, 

kira bedeli, ortakçıya vb. verilen ürün değeri (Sütun 09): Bu sütuna, işletmenin son 12 ay içinde 
hasat ettiği ürünlerden (08.sütunda miktarı belirtilen) hanede tükettiği, hediye olarak verdiği, 
ambarında kalan, işçi, kira bedeli olarak ve ortakçıya verilen ürünler, piyasa birim fiyatı (en yakın 
üretici piyasa fiyatı) ile değerlendirilerek kaydedilecektir. Daha önceki üretim dönemlerinden ilgili yıla  
devreden ambarda kalan ürünler dikkate alınmayacaktır. 

 
Yardım amacıyla başka hanelere verilen ürün miktarı (Sütun-10) : Tarımsal işletmenin 

son 12 ay içerisinde ürettiği ürünlerden başka hanelere yardım amacıyla verdiği ürünün miktarı buraya 
kaydedilecektir. 

 
Yardım amacıyla başka hanelere verilen ürünün değeri (Sütun-11) : Bu sütuna, tarımsal 

işletmenin son 12 ay içerisinde hasat ettiği (10. sütunda belirtilen) ürünlerden başka hanelere yardım 
amacıyla verdiği ürünün değeri buraya kaydedilecektir. 
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Örneğin; Ocak 2015 ayında örneğe çıkan tarımsal işletmenin, 10 dönüm araziden (kendi arazisi) 2 

000 kg buğday ve 5 dönüm araziden de (kendi arazisi) 1 000 kg arpa hasat ettiğini, ayrıca buğdayın 
yan ürünü olarak 1 500 kg da saman hasat ettiğini ve sattığını varsayalım. 1.000 kg buğdayı  Eylül  
2014'de 350 TL'ye, 1 500 kg samanı 150 TL’ye ve     1 000  kg  arpayı da Ağustos 2014'de 200 TL'ye 
satmış olsun. 1000 kg buğdayı da stoğunda kalmak üzere ayırmış olsun.Bununla birlikte bahçesinde 
bulunan 20 adet elma ağacından da 600 kg elma hasat ettiğini ve bunun tamamını stoğunda satmak 
amacıyla ayırmış olsun. Ayrıca, tarımsal işletmenin kira ile tuttuğu 25 dönüm araziye de nohut ektiğini 
ve  2.000 kg ürün hasat ettiğini varsayalım. İşletme 2.000 kg nohutun;  

 
500 kg’ını ortakçıya verdiğini, 
700 kg'ını 1.400 TL'ye sattığını, 
50  kg'ını kendi üretiminden tüketimine tahsis ettiğini, 
100 kg'ını hediye verdiğini, 
250 kg'ını bir sonraki yıl hasat edeceği ürün için tohumluk ayırdığını, 
400 kg’ın arazi kirası karşılığı mülk sahibine vermiş  olduğunu, 
50 kg’ını başka hanelere yardım amacıyla vermiş olduğunu varsaydığımızda; 
 
bu ürünlere ilişkin kayıtların tabloya aktarılması aşağıdaki şekilde olacaktır : 
 

Hasat  

edilen 

Ekilen arazi Toplam Toplam 

değer 

Üretimden satışlar Kendi tüketimi, 

hediye, 
stokta kalan, kira ve 

ortakçıya verilen ürün 

Yardım amacıyla 

başka hanelere 
verilen Ürünün 

adı 

büyüklüğü Üretim 

miktarı 

   

       

   Sütun(06

+08+10) 

Sütun(07

+09+11) 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

 Dönüm Ağaç 
sayısı 

(Kg, Adet 
vb.) 

(TL) (Kg, 
Adet) 

(TL) (Kg, Adet) (TL) (Kg, 
Adet) 

(TL) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Buğday 10 - 2 000 750 1 000 350 1 000 400 - - 

Arpa 5 - 1 000 200 1 000 200 - - - - 

Saman  - - 1 500 150 1 500 150 - - - - 

Nohut 25 - 2 000 4 650 700 1400 1250 3 150  50 100  

Elma - 20 600 300 - - 600 300 - - 

           

TOPLAM-

9.1 

   6 050      100 

 TOPLAM 9.1.1             TOPLAM 9.1.2 
 
 
 
DİKKAT ! 
Tarımsal işletmelere ilişkin bölgesel bazdaki ürün verimlilikleri, 
“Tarımsal Veri Kontrol Listesinden“ kontrol edilmelidir. Aşırı 
yüksek ya da aşırı düşük verimliliklerde mutlaka gerekli  
irdelemeler yapıldıktan sonra açıklamalar tablo altına not 
edilmelidir. 

 
 
 

TABLO 9.2- İŞLETMENİN SON 12 AY İÇİNDE HASAT ETTİĞİ BİTKİSEL ÜRÜNLERE  
YAPTIĞI MASRAFLAR 

 
Tablo sütunların açıklaması: 
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Masrafın cinsi (Sütun 01): Bu sütun ve daha sonraki sütunlar işletmenin üretim için kullandığı 
masraflara ayrılmıştır. İşletmenin yaptığı masrafların cinsi; tohum, gübre, ilaç, sulama bedeli, akaryakıt 
ve yağ, işçi ücreti ve araç kirası (traktör,biçerdöver) gibi masraflar ilgili satırlarda belirtilmiştir. Bununla 
birlikte işletmenin Tablo-9.1’de hasat ettiği ürünlere ilişkin diğer masraflar (nakliye masrafları, küçük 
tamir ve bakım masrafları vb.) diğer satırında (Satır-08’de) toplam olarak belirtilecektir. İşletmenin 
yatırım amacıyla satın aldığı alet ve makinalar ile tarımsal bina ve arazi üzerine yapılan kanallar, 
arklar vb. sabit tesisler masraf olarak kayıt edilmeyecektir.  

 
Tablo-9.1’de hasat edilmiş ürün ya da ürünler var ise bu tabloda da olmazsa olmaz şeklinde 

beklenen masrafların mutlaka irdelenmesi gerekmektedir. Örneğin; buğday hasat eden bir işletmenin, 
buğday üretimi için tohum, gübre ve araç (hasat, nakliye ve pazarlama için) gibi masraflarının mutlaka 
sorgulanması gerekmektedir. Hasat edilen ürünlerin tamamı için masraf cinsleri tek tek 
hatırlatılarak sorgulama yapılmalıdır.  

 
Aşağıdatarımsal işletmenin (hanehalkının) hasat ettiği bitkisel ürünler için, ister satın alış 

isterse işletme tarafından karşılanan şekilde yapılmış tüm masraflar aşağıda belirtilen açıklamalar 
doğrultusunda değerlendirilerek bu kısma kaydedilecektir. 

 
Tohum ve Fide: İşletmenin bitkisel üretiminde hammadde olarak satın aldığı veya işletme 

tarafından karşılanan tohum ve fidelerdir.  
 
Gübre: İşletmenin bitkisel üretimi için yardımcı madde olarak satın aldığı kimyasal, hayvansal ve 

diğer gübre çeşitleridir.  
 
Sulama ücreti: İşletmenin bitkisel üretimi için kullandığı su alım bedelidir.  Özellikle narenciye ve 

sebze yetiştiriciliğinde en büyük girdi kaynağını sulama oluşturmaktadır. 
 
İlaçlar: İşletmenin bitkisel üretim faaliyetinde yabancı ot, hastalık ve haşerelere karşı kullanmak 

için satın aldığı ilaçlardır. 
 
Akaryakıt ve Yağ: İşletmenin tarımsal üretimi için kullandığı traktör vb. araçlarının ihtiyacı olan 

akaryakıt (mazot, benzin), yağ (gres vb.) gibi satın alışlarıdır.  
 
İşçi ücreti: Tarımsal faaliyet için ödenen  ücretler, belirli bir tarımsal faaliyetin gereği  olarak 

(çapalama, sürme, ekim, otla mücadele ve hasat gibi)  ücret karşılığı çalıştırılan işçilere ödenen nakdi 
ücretlerdir. 

 
Tarımsal işletmede ücret almadan çalışanlar için herhangi bir ücret ödemesi gösterilmeyecektir. 

Tarımsal işletme sahibinin veya hanehalkı fertlerinin yapmış olduğu işgücü katkısı 
değerlendirilmeyecektir. Tarımsal işletmenin devamlı olarak çalıştırdığı işçiler (çoban, bekçi, kahya, 
bahçıvan vb.) ve mevsimlik olarak çalıştırdığı işçilere (Depolama, ot ayıklama, pamuk toplama vb.) için 
ödediği ücretler bu bölümde kapsanacaktır.  İşçilere ödenen ücretlerin içinde verilen yemek, konut vb. 
ödemeler ücret kapsamına dahil edilecektir. 

 
Kira ödemeleri (Arazi, makina vb.): Tarımsal işletmeler toprak sürme, ekim, hasat, harman, 

taşıma gibi tarımsal üretim safhalarında kiraladıkları alet, makina gibi taşıma araçları için kira ödemesi 
şeklinde ücret ödeyebilirler. Bu tür hizmetler için ödenen giderler bu gruba dahil edilmelidir. Tarımsal 
işletme üretim faaliyetini sürdürmek için kendisine ait olmayan toprakları da kiralayabilir. Bu topraklar 
için belirli bir kira ödemesi yapmak durumundadır. Bu tür arazinin kira ödemeleri bu grupta 
gösterilecektir. 

 
Diğer Masraflar : 
 
Küçük tamir, bakım, ulaştırma vb. masraflar: İşletmenin üretim faaliyetinde yaptığı her 

türlü makina, traktör ve ekipman onarım giderleri, su motorları, jeneratör onarım giderleri ile ürünlerin 
harman yerine taşınması, pazara taşınması vb. şekilde yapmış olduğu giderlerdir. 
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Faiz: Tarımsal işletmenin, faaliyetini sürdürmek amacıyla aldığı borçlar (Banka kredileri veya 
diğer tarımsal krediler) için ödediği faiz ödemeleri gider olarak bu grupta gösterilecektir. Borç alınan 
paranın geri ödenen ana para taksitleri bu gruba dahil edilmemelidir. Ödenen faiz miktarları son bir yıl 
içindeki tarımsal faaliyeti kapsamalıdır. Son bir yıldan önceki faaliyetten doğan faiz ödemeleri 
kapsanmayacaktır.  

 
Vergi: Tarımsal işletmenin son bir yıl içindeki faaliyetleri ile ilgili ödenen işletme veya arazi 

vergileridir. 
 
Tohum, fide, akaryakıt ve yağ, işçi ödemeleri vb. şekilde yapılmış olan masraflar için, mutlaka 

işletmenin arazi büyüklüğü de dikkate alınarak miktar ve piyasa birim fiyatları birlikte 
değerlendirilerek gerekli irdelemeler yapılmalıdır. Bu tür irdelemelerde masraflara ait miktar 
değerleri için, Tarımsal Veri Kontrol Listesinden yararlanarak gerekli kontroller yapılmalıdır.  Örneğin; 
buğday üretimi için 1 dönüm araziye ortalama olarak ne kadar tohum atılması ya da ne kadar gübre 
atılması gibi. 

 
 Dışarıdan satın alınan veya işletme tarafından karşılanan mal veya hizmetlerin 
değeri (Sütun 02): Dışarıdan satın alınan ya da işletme tarafından karşılanan masrafların (tohum, 
fide, gübre, sulama bedeli, ilaç, akaryakıt, yağ, işçi ücreti, kira bedeli ve ortakçıya verilen vb.)  değeri 
kaydedilecektir. Örneğin; piyasa birim fiyatı 1 TL olan mazottan 100 litre satın alan tarımsal işletmenin 
akaryakıt masrafı (100 * 3,5 = 350 TL) olarak kaydedilecektir. Bu sütunun (Sütun-02) dikey toplamı 
alınarakTOPLAM-9.2  satırına yazılacaktır.  

 
Örneğin;  

 
Masraflar (Tablo-9.2’de);   

 
10 kg ilaç  = 10 Kg* 10 TL =   100 TL  
50 kg gübre  = 50 Kg.* 1 TL  =  50 TL  
500 kg tohum = 500 Kg. * 0,20 TL  = 100 TL  
50 lt akaryakıt = 50 lt * 3,5 TL =   175 TL  
İşçi ücreti  = 10 Defa * 80 TL = 800 TL  
Nakliye ücreti  =1 Defa * 350 TL =   350 TL  

 
Masraf bilgileri (Tablo 9.2) 

 

Cinsi 

Dışarıdan satın 
alınan veya işletme 

tarafından 
karşılanan 

Değer 

(TL) 

01 02 

Tohum 100  

Gübre 50 

İlaç 100  

Akaryakıt 175 

İşçi ücreti    800 

Araç kirası  350 

TOPLAM-9.2 1575 

         Bitkisel ürünlerden elde edilen yıllık net gelir (TL) ise, (TOPLAM-9.3) Tablo 9.1’de Sütun 
05’in toplamı olan Toplam-9-1.1 değerinden Toplam 9-1.2 ve Toplam 9.2’deki değer çıkarılarak elde 
edilecektir.  

 
Fabrikalar tarafından, tarımsal işletmeye tohumlukları, verilen ürün karşılığında veriliyor ise, bu tür 

tohumluklar işletme tarafından karşılanan masraflar olarak değerlendirilip işlenecektir. Örneğin; tarımsal 
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bir işletme 1 ton şekerpancarı üretmiş ve bunu şeker fabrikasına vermiş olsun. Şeker fabrikasında 
şekerin kg’na  1 TL  verildiği varsayımı ile şekerin toplam değerinin 1.000 TL olduğu ancak şeker 
fabrikasının tarımsal işletmeye 800 TL nakit para ve 200 TL değerinde de tohum verdiğini kabul edelim. 
Bu durumda ilgili tarımsal işletme için şekerpancarı satış geliri olarak 800 TL kayıtlanacak ve girdi 
kayıtlarında da tohumluk olarak 200 TL’lik tarımsal işletme tarafından karşılanan masraf kayıtlanacaktır.  

 
 

TABLO-9.4 İŞLETMENİN SON 12 AY İÇİNDE  SAHİP OLDUĞU HAYVAN 
VARLIĞINDAKİ DEĞİŞİMLER 

 
Bu tablo işletmenin büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları, arıcılık vb. hayvan varlıklarının 

anket ayı ve bir önceki yılın aynı ayıitibariyle sayısı ile bu hayvanların değerlerinin belirlenmesi için 
hazırlanmıştır. 

 
Tablonun kayıtlanmasında, anket ayı itibariyle türüne göre hayvan sayısı tespit edildikten sonra, 

bir önceki yılın anket ayı bilgileri elde edilecektir. Örneğin; A işletmesini anket uygulaması için 2015 yılı 
Mart ayında ziyaret edildiğini varsayalım. Bu işletmenin Mart ayında sahip olduğu hayvan varlığı, Tablo 
9.4’de anket ayı sütununda değerlendirilecektir. Anket uygulaması son bir yılı içerdiğinden 2014 yılı 
Nisan ayındaki hayvan varlığı ise işletmenin bir yıl önceki anket ayı hayvan sayısı ve değeri olacaktır.  

 
A işletmesinin anket ayında (Mart-2015) 1 adet buzağı, 2 adet tosun, 3 adet düve, 5 adet inek ve 

1 adet boğası mevcut olsun. Bu değerler Tablo 9.4’e ilgili yerlerde işletmenin anket ayı hayvan varlığı 
olarak kaydedilecektir. İşletmenin 2014 yılı Nisan ayındaki hayvan varlığı sorulduğunda 3 adet buzağı, 2 
adet dana ve 6 adet ineği olduğu tespit edilmiş olsun. O halde, bu değerler Tablo 9.4’te ilgili yerlere 
işletmenin bir önceki yılın anket ayı hayvan varlığı olarak kaydedilecektir. Ayrıca bu hayvanlara ilişkin 
olarak son bir yıl içinde 1 adet boğa satın alındığını, 1 adet inek kesildiğini ve 1 adet de buzağı 
doğduğunu varsayalım. Bu durumda bilgilerin tabloya kayıtlanması aşağıdaki şekilde olacaktır; 

 
 

Tablo-9.4’ e kaydı aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 
 

  
Bir önceki yılın aynı 

ayındaki hayvan 
varlığı 

 
 
 

ARTIŞLAR 

 
 
 

AZALIŞLAR 

 

 
Anket ayı hayvan 

varlığı 

 
 

 
 

Sa
yı 

 
 

Piyasa 
birim 

fiyatı 
(TL) 

 
 

 
 

Değer 
(TL) 

 
 

 
Doğan 

 
Satın alınan veya 

hediye alınan 

 
Satılan, kesilen 

veya hediye   
verilen 

 
Ölüm 

kayıp 
vb 

 
 

 
 

 
Sayı 

 
 

Piyasa 
birim 

fiyatı 
(TL) 

 
 

 
 

Değer 
(TL) 

 

Sayı 

 

Sayı 

Değer 

(TL) 

 

Sayı 

Değer 

(TL) 

 

Sayı 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Boğa,  

öküz 

- - -  1 800     1 800  800  

İnek 6 700 4 200     1 700   5 700  3 500  

Tosun, 

düve 

         5 400  2 000  

Dana, 

buzağı 

5 200 1 000  1 - -    1 200  200  

TOPLAM  5 200  800   700   6 500  

  T9-4.1  T9-4.2  T9-4.3  T9-4.4 

  
 
 

DİKKAT!  
 

Tarımsal işletmenin hayvan varlığı belirlenirken hayvan besiciliği ile hayvan ticareti  
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(celeplik) faaliyetinin iyice irdelendikten sonra ilgili tabloya hayvan sayılarının 

yazılması gerekir. Çünkü fert, hayvan besiciliği yapıyor görünmesine karşın 

gerçekte yaptığı iş celeplik olabilmektedir. Celeplikle uğraşan işletmelerin  
hayvan sayıları kaydedilmeyecektir.  

 
 
 
Tarımsal işletmenin yılbaşı ve yılsonu (anket ayı) hayvan sayıları arasında belirli bir tutarlılığın 

olması gerekmektedir. Yılbaşında var olduğu belirtilen hayvanların, yılsonunda ne olduğu konusunda 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. Söz konusu hayvanların satılması, tüketilmesi, kaybolması, ölmesi, vb. 
durumlarda tabloda ilgili sütunlara gerekli kayıtlamalar yapılarak küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı 
dengesi mutlaka kurulmalıdır. Bu dengenin kontrolünde; 

 
Sütun (02+05+06) = Sütun (08+10+11) 

 
eşitliğinin sağlanması gereklidir. Yukarıda verilen örnek dikkate alındığında; 
 

Sütun (02+05+06) = Sütun (08+10+11) 
         11 + 1 + 1  =  1 + 0 + 12  

    13= 13                 olarak kontrolü yapılmalıdır. 
  

Bu tabloda hayvan varlığı envanter değer artışı da tablonun altında verilen formülasyona uygun 
olarak hesaplanmalıdır. Yukarıdaki örnek dikkate alındığında işletmenin envanter değer artışı; 
 
 (T9-4.3 + T9-4.4) - (T9-4.1 + T9-4.2) = 7.200 – 6.000  
                                     = 1.200 TL 
olarak hesaplanmaktadır. 
 
 

TABLO-9.5: İŞLETMENİN SON 12 AYİÇİNDE  HAYVANSAL ÜRETİMDEN ELDE ETTİĞİ 
HASILA BİLGİLERİ 

 
Bu tabloya son 12 ay içinde hayvansal ürünlerden satışı yapılan, işletmede tüketilen ve hediye 

olarak verilen, ambarda kalan ve başka hanelere yardım amacıyla verilen ürünlerin kaydı yapılacaktır. 
Bu ürünlerin elde edilmesi için yapılmış olan masrafların kaydı da Tablo 9.6’ya yapılacaktır. 

 
Tabloda elde edilen direkt hayvansal ürünlerin yanı sıra, işlendikten sonra elde edilen ürünlerde 

(tereyağı, krema, yapağı, kıl, tiftik, v.b.) brüt hasıla kalemleri olarak kayıt edilmelidir.  
 
Hayvansal ürünün adı (Sütun 01): Bu sütuna hayvansal ürünlerin adı yazılacaktır. Hayvansal 

ürünlerden; satışı yapılan, hanede tüketilen ve hediye olarak verilenlerin cinsi belirtilecektir. Hayvansal 
ürünler kaydedilirken satış, tüketim ve hediyelerin nihai ürün şeklinde olmasına dikkat edilecektir. 

 
 Örneğin; tarımsal işletmede bir yıl içinde 1.000 Lt. süt üretmiş olsun.  Bu sütün 500 litresinden 

50 kg peynir, 300 litresinden 255 kg yoğurt ve geriye kalan 200 litresini de süt olarak tüketmiş olsun.  
Kayıt yapılırken üretimi yapılmış olan 1.000 litre sütün kaydı değil, en son nihai ürün olan 50 kg 
peynirin, 255 kg yoğurdun ve herhangi bir ara işleme tabi tutulmadan süt olarak tüketilen 200 litre 
sütün kaydı yapılacaktır. 

 
Toplam miktar (Sütun 02): Bu sütuna Sütun-01’de belirtilen hayvansal ürünlerden son 12 ay 

içinde ne kadar üretildiğinin (satış, kendi tüketimi,stokta kalanlar ve yardım olarak verilen dahil) toplam 
miktarı belirtilecektir. Bu sütun, Sütun-06, Sütun-08 ve Sütun 10’un toplamına eşit olacaktır. 

 
Ölçü birimi (Sütun 03): Bu sütuna, Sütun-01'e kaydedilen hayvansal ürünlerin ölçü birimi 

(adet, lt, kg, vb.) yazılacaktır. 
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Üretici birim fiyatı (Sütun 04): Sütun-01’de belirtilen hayvansal ürüne ait satış yapıldı ise 
satıldığı andaki birim fiyatı, stokta ise anket ayındaki üretici piyasası birim fiyatı TL cinsinden 
yazılacaktır.  

 
 
Toplam değer (Sütun 05): Bu sütun ilgili ürün için son 12 ay içinde yaratılan ürünün değeri 

kaydedilecektir. Bu sütun, Sütun-07, Sütun-09 ve Sütun 11’in toplamına eşit olacaktır. Bu sütunun dikey 
toplamı alınarak tarımsal işletmenin son bir yıl içinde elde ettiği hayvansal üretime ait toplam hasıla 
değeri olan TOPLAM-9.5.1 olarak hesaplanacaktır. 

 
Satış miktarı (Sütun  06): Bu sütuna, hanenin hayvansal ürünlerden son 12 ay içinde yaptığı 

ilgili ürüne ait toplam satış miktarı kg, adet, bağ vb. ölçü birimleri dikkate alınarak kaydedilecektir.   
 
Satış değeri (Sütun 07): İşletmenin 06. sütunda miktarını belirttiği hayvansal ürünlerden 

yapılan toplam satış değeri bu sütuna kaydedilecektir. Yapılan satışlar sonunda elde edilen hasıla nakdi 
ya da ayni olabilir. Eğer tarımsal işletme ürün satışı sonucunda mal elde etmişse bu mal en yakın pazar 
fiyatı ile değerlendirilerek ilgili sütuna kaydedilecektir.  

 
Kendi tüketimi için kullanılan, hediye olarak verilen  ve ambarda (stok) kalan miktar 

(Sütun 08): Bu sütuna ise  hanenin son 12 ay  içerisinde elinde bulundurduğu hayvansal ürünlerden 
işletmede tükettiği, hediye verdiği ve ambarında stokladığı ve hediye olarak verdiği ürünlerin miktarı kg, 
adet, bağ vb. ölçü  birimleri dikkate alınarak kaydedilecektir.  

 
Kendi tüketimi için kullanılan, hediye olarak verilen ve ambarda (stok) kalan değer 

(Sütun 09): İşletmenin 08. sütunda miktarını belirttiği ürünler, üretici birim fiyatı  ile değerlendirilerek 
kaydedilecektir. Ambarda olan ürün tespiti yapılırken, son 12 ay içinde üretilen hayvansal ürünlerden 
ambarda olanlar alınacaktır. Son 12 aydan önce ambarda kalan ürünler dikkate alınmayacaktır. 

 
Yardım amacıyla başka hanelere verilen ürün miktarı (Sütun-10) : İşletmenin son 12 ay 

içinde ürettiği hayvansal ürünlerden başka hanelere yardım amacıyla verdiği ürünlerin miktarı 
yazılacaktır.  

 
Yardım amacıyla başka hanelere verilen ürünün değeri (Sütun-11) : Sütun 10’da başka 

hanelere yardım amacıyla verilen ürün değeri kaydedilecektir.  
 
Örneğin; A işletmesi son 12 ay içinde 1.000 litre süt üretmiş ve bu sütün 500 litresinden; 50 kg 

peynir üretip bunun 25 kg'ını piyasa birim fiyatı 4 TL'den satmış, 15 kg'ını işletmede tüketmiş ve 5 kg'ını 
da stoğunda bulundurmuş, 5 kg’ını da yardım amacıyla oğluna göndermiş  olsun. Bu sütün 300 
litresinden de;  255 kg yoğurt üretmiş ve bunun, 155 kg'ını piyasa birim fiyatı 2 TL'den satmış, 100 
kg'ını hanede tüketmiş, geriye kalan 200 litre sütün de 100 litresini (Piyasa birim fiyatı 1 lt= 0,5 TL) 
hediye vermiş ve 100 litresini de hanede süt olarak tüketmiş olsun. Bu  ürünlerin kaydı aşağıdaki şekilde 
yapılacaktır: 

 
Peynir 
Toplam satış değeri     = 25 kg * 4 TL = 100 TL'dir.     (Sütun-07) 
(1) Hanede tüketilen   = 15 kg * 4 TL =   60 TL'dir. 
(2) Stok değeri           =   5 kg * 4 TL =  20 TL'dir. 
(3) Yardım amacıyla verilen  =   5 kg * 4 TL =  20  TL’dir 
(1+2+3) Hanede tüketilen+stok değeri+ Yardım amacıyla verilen =   60 + 20 + 20 = 100  TL (Sütun-
09, Sütun-11) 

   
Yoğurt 
Toplam satış değeri  = 155 kg * 2 TL =   310   TL'dir.                  (Sütun-07) 
Hanede tüketilen      = 100 kg * 2 TL =   200   TL'dir.                  (Sütun-09) 
 
Süt 
Hanede tüketilen  
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(Hanede tüketilen + hediye verilen)  =200 lt * 0,50 TL = 100 TL  (Sütun-09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 9.5’ekayıdı ise aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

 
Hayvansal  

ürünün 
adı 

Toplam 

miktar 

Ölçü 

birimi   
(kg, lt) 

Üretic

i 
Birim 

Fiyatı   
(TL) 

Toplam 

değer 
Sütun 

(07+09+
11)    

(TL) 

Satışlar 

Kendi tüketimi, 

ambarda kalan ve 
hediye verilen 

Yardım amacıyla 

başka hanelere 
verilen 

Miktar Değer 
(TL) 

Miktar Değer    
(TL)  

Miktar Değer    
(TL)  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Peynir 50 Kg 4 200 25 100 20 80 5 20 

Yoğurt 255 Kg 2 510 155 310 100 200 - - 

Süt 200 lt 0,5 100 - - 200 100 - - 

Toplam-

9.5 

   810  410  380  20 

     Toplam 9-5.1                                                                                   Toplam 9-5.2 

 
 İşletmenin yoğurt, peynir vb. için kullandığı süt, ayrıca süt tüketiminin içine de dahil edilmektedir. 
Referans döneminde sütten peynir, yoğurt, yağ vb. ürün elde edilmiş ise ayrıca süt olarak 
kaydedilmeyecektir. Sütün kaydı sadece direkt süt olarak tüketilmesi durumunda yapılacaktır. Dolayısı 
ile referans döneminde üretilen peynir, yoğurt, yağ, süt olarak tüketilen süt vb. maddeler için kullanılan 
süt miktarları toplandığında referans döneminde üretilen toplam süt miktarınıvermesi gerekmektedir.   
 
 

TABLO-9.6 İŞLETMENİN SON 12 AY  İÇİNDE HAYVANSAL ÜRETİME YAPTIĞI 
MASRAFLAR 

 
Bu tabloda işletmenin son bir yıl içerisindeki hayvansal faaliyetleriyle ilgili değişen giderleri 

(masraflar) kayıt edilecektir. Değişen masraflar; üretim miktarına bağlı olarak orantılı bir şekilde artan, 
ya da azalan masraflardır. Bir masrafın değişken olabilmesi için giderin kısa dönemde üretim hacmi ile 
değişmesi gerekir. Sabit işletme yatırımı şeklinde yapılan harcamalar bu tabloya kayıt edilmeyecektir. 
(Ahır yapımı, makina alımı vb.) 

 
Hayvansal üretim için değişen masraf unsurları: Kaba ve Kesif yem( saman, ot, sanayi yemi), tuz 

satın alışları, veteriner hizmeti, ilaç satın alışı, geçici işçi ve çoban ücreti, pazarlama ve nakliye, malzeme 
satın alışları, sigorta, vergi ödemeleri ve tarımsal kredi faizlerini kapsamaktadır. Kısa süre içinde 
yıpranan kürek, zincir gibi satın alınan tarımsal araçlarda değişken gider niteliği taşıdığından bu tabloya 
kayıt edilecektir. 

 
Masrafın cinsi (Sütun 01): Bu sütuna tarımsal işletmenin son 12 ay içerisinde ürettiği 

hayvansal ürünler için yaptığı değişken masraflar tek tek sorularak yapmış olduğu masraf cinslerine 
göre değerleri  sütun-02’ye yazılacaktır. 

 
Aşağıda  hanehalkının hayvansal üretim için yaptığı masraflara ilişkin açıklamalar bulunmaktadır: 
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Hayvan yemleri: Tarımsal işletmenin son 12 ay içinde hayvansal üretimle ilgili olarak satın almış 
olduğu  veya işletme tarafından karşılanan kaba ve kesif yem (dane, saman, küspe, kuru yonca, ot vb.) 
giderleridir. 

 
Diğer Masraflar; 
 
Çoban ve işçi ücreti: Tarımsal işletmenin hayvanların bakımı ve diğer işler için devamlı veya 

mevsimlik olarak çalıştırdığı (çoban, kâhya, bekçi vb.) işçilere ödediği ücretlerdir. İşçilere ödenen 
ücretlere verilen yemek vb. ücretler dahil edilecektir. 

 
Pazarlama ve nakliye: Tarımsal işletmenin son 12 ay içinde hayvanlarını satmak amacıyla ve 

diğer nedenlerle yapmış olduğu taşıma giderleridir. 
 
Veteriner ve ilaç giderleri: Tarımsal işletmenin 12 ay içinde hayvansal üretimle ilgili olarak 

veterinere yaptırmış olduğu kontrol, aşı ve ilaç giderleridir. 
 
Hayvan için tuz: Tarımsal işletmenin son 12 ay içinde hayvansal üretimle ilgili olarak satın almış 

olduğu tuz gideridir.  
 
Küçük tamir ve bakım: Tarımsal işletmenin hayvanlarını barındırdığı ahırların, yemliklerin, süt 

sağma makinasının, yün kesme makasının vb. araç gereç ve kolaylıkların onarımı için yaptığı giderlerdir. 
 
Malzeme satın alışı: Tarımsal işletmenin sahip olduğu hayvanlar için satın almış olduğu kısa 

sürede yıpranan yular, zincir, vb. için yaptığı giderlerdir. 
 
Kira: Tarımsal işletme hayvanlarını otlatmak için mera, barındırmak için bina, ahır kiralayabilir. 

Mera, ağıl ve ahırlar için yapılan kira ödemeleri bu grupta yer alacaktır. 
 
Faiz: Tarımsal işletmenin, hayvancılık faaliyetini sürdürmek için aldığı borçlar (Banka kredileri 

veya diğer tarımsal krediler) için ödediği faiz ödemeleri gider olarak bu grupta gösterilecektir. Borç 
alınan paranın geri ödenen ana para taksitleri bu gruba dahil edilmemelidir. Ödenen faiz miktarı son 12 
ay içindeki tarımsal faaliyeti kapsamalıdır. Son bir yıldan önceki faaliyetten doğan faiz ödemeleri 
alınmayacaktır.  

 
Vergi: Tarımsal işletmenin hayvansal faaliyeti için ödemiş olduğu vergidir. 

 
 
Dışarıdan satın alınan veya işletme tarafından karşılanan mal ve hizmetlerin değeri 

(Sütun 02): Tarımsal işletmenin masraflarının, TL cinsinden toplam değeri kaydedilecektir. Bu sütunun 
dikey toplamı alınarak tarımsal işletmenin son 12 ay içinde hayvansal üretim için yaptığı toplam masraf 
değeri TOPLAM-9.6’da hesaplanacaktır. 

 
HAYVANSAL ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN YILLIK NET GELİR (TOPLAM- 9.7); 
Bu tabloda belirtilen formülasyon hesaplanarak kayıt edilecektir. Net gelir değeri, TOPLAM 9.5.1 

değerinden TOPLAM 9.5.2 ve TOPLAM 9.6 değeri çıkarılarak TOPLAM-9.7 değeri elde edilecektir. 
 

Toplam 9-5.1-Toplam 9-5.2-Toplam 9.6 (Toplam Hasıla-(Toplam yardım+Toplam masraflar)) 
 
 

TABLO-9.8 İŞLETMENİN SON 12 AY İÇİNDE ELDE ETTİĞİ 
DİĞER TARIMSAL NET GELİRLER 

 
Bu bölümde sorgulanacak olan gelirler “net gelir” olup işletmenin bu tür faaliyetlerden elde ettiği 

gelirler beyan yolu ile net olarak kayıt edilecektir.   
 
Son 12 ay içinde ; 
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Tarımsal araç, gereç ve makinaları işletme dışında işleterek elde edilen gelir : (Sütun 
01): Tarımsal işletmenin (traktör, su tankı, römork vb.) araçlarının işletme dışında herhangi bir 
faaliyette kullanılması sonucu elde edilen net nakdi ve ayni gelir toplamı alınacaktır. İşletmenin sahip 
olduğu bu tür araçlar, ister tarımsal faaliyet içinde, ister tarımsal faaliyet dışında çalıştırılsın elde edilen 
gelir net tarım geliri olarak alınacaktır. Ancak, tarımsal işletmenin sahip olduğu bu tür tarımsal araçlar 
yılın 6 ayından daha fazla süre ile, tarımsal işletme dışındaki faaliyetler için kullanılıyor ise tarım 
geliri olarak kayıt edilmeyecektir. Bu faaliyetten elde edilen gelir hizmet geliri niteliğinde olduğundan 
hizmet gelirleri bölümünde kayıt edilecektir.  

 
Örneğin; anket ayında gidilen bir örnek işletmenin traktörünü yedi ay taş ve kum taşıma işinde 

kullandığını ve bu taşıma işinden 500 TL kazanmış olduğunu varsayalım. Aracın çalıştırılan süresine 
bakıldığında yedi aylık bir süre, bir yılın yarısından fazladır. Bu nedenle kazancı bir tarım geliri olarak 
kayıt edilmeyip, hizmet geliri olarak kayıt edilecektir. 

 
Bir başka örnek verilecek olursa; anket yapılan işletmenin su tankı beş ay bir inşaatta su ihtiyacını 

karşılamada kullanılmış ve bunun karşılığında işletme 150 TL kazanmıştır. Aracın çalıştırılma süresine 
bakıldığında süre beş aydır ve bu süre bir yılın yarısından daha azdır. Bu nedenle elde edilen 150 TL 
tarım geliri olarak alınacaktır. Son 12 ay için elde edilen bu gelir net tarım geliri olarak (ayni ve nakdi 
toplamı) kaydedilecektir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus kayıt edilen gelirin, brüt değil 
masrafların düşülerek net olarak alınması gerektiğidir. 

 
Ormancılık ve balıkçılıktan elde edilen gelir (Sütun 02): Tarımsal işletmenin son 12 ay 

içinde ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerinden elde ettiği net nakdi ve ayni tarım geliri toplam olarak 
kaydedilecektir. Belirtilen faaliyetlerden elde edilen ayni gelirler de en yakın pazar fiyatı ile 
değerlendirilerek sütun-02'ye kaydedilecektir. 

 
Örneğin; balıkçılık faaliyeti ile uğraşan bir A işletmesi son bir yıl içerisinde 500 kg balık tutmuş 

olsun. Bu balığın 50 kg'ını hanede tüketmiş geriye kalan 450 kg'ını da satmış olsun. İşletmede tüketilen 
50 kg balığın net değeri 150 TL olsun. Yapılan masraflar düşüldükten sonra satılan 450 kg balıktan elde 
edilen gelir de 1.350 TL olsun. Bu faaliyetten elde edilen toplam gelirin kaydı sütun-02’ye 1.500 TL 
olarak kaydedilecektir.  

 
 
İşletmenin diğer tarımsal net geliri (Sütun-03) : Anketör tarafından hesaplanacak olan bu 

değer, sütun-01 ve sütun-02’nin toplamı olarak sütun-03'e kaydedilecektir. Bu sütundaki değer de 
TOPLAM-9.8 olarak değerlendirilecektir.  

 
 

TABLO-9.9 İŞLETMENİN SON 12 AY İÇİNDE ELDE ETTİĞİ 
TOPLAM TARIMSAL NET GELİRLER 

 
(Anketör tarafından doldurulacaktır, sormayınız) 

 
Satır-01 : Bitkisel net gelir                 TOPLAM-9.3 değeri 
 
Satır-02 : Hayvansal net gelir            TOPLAM-9.4 + TOPLAM-9.7 toplam değeri 
 
Satır-03 : Diğer net nakdi gelir           TOPLAM-9.8 değeri 
 
Satır-04 : Toplam yıllık tarımsal net gelir            Satır (01+02+03) 
 

                Satır-04’deki değer Bölüm-8’de Soru-8.36’ya aktarılacaktır 
 

 
 

 
 

BÖLÜM 10-GELİR VE HARCAMA DENGELERİ 
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(Anket bitiminde anketör ve kontrolör tarafından büroda doldurulacaktır.) 

 
Anket ayı boyunca hanehalkı ile yapılan görüşmeler sonunda hanelerin gerek harcama gerekse 

gelir yapısına ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler kullanılarak hanehalkının toplam 
harcama, harcamaların dağılımı ve toplam gelir bilgileri bu bölümdeki tablolarda yer alacaktır. Elde 
edilen bilgilerin genel yapısının ve tutarlılığının ortaya konması amacıyla hazırlanan tabloların nasıl 
doldurulacağı ve analiz edileceği aşağıda açıklanmaktadır: 

 
 
 
 

TABLO 10.1- HANEHALKI AYLIK GIDA TÜKETİM HARCAMASI 
 
Soru kağıdının kendi içinde tutarlılığı, sorular arasındaki ilişkiler bir bütün olarak irdelenmelidir. 

Gelir, harcama arasındaki ilişki kurulmalı (+) veya (-) tasarrufların nedenleri araştırılmalıdır. Soru 
kağıdının kendi içinde, tutarlı ve dengeli olması durumunda bile, cevaplar doğru olmayabilir veya eksik 
bilgiler olabilir. Cevapların eksiksiz ve doğru olup olmadığının zamanında alanda test edilmesi 
gerekmektedir. 

 
Düşük gelir veya eksik bildirimler söz konusu olduğunda; anketör el kitabındaki temel açıklamalar, 

gelir tanımları, harcama kalemleri ve kod listesi tekrar gözden geçirilmeli, harcamalar ve gelir türleri 
hanehalkına tekrar hatırlatılarak bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak derlenmesine çalışılmalıdır. 

 
Alanda, gelir ve harcamalar ile ilgili bilgiler doğru ve tam olarak derlenmez ise, merkezde genel 

denge açısından doğru temele dayandırılarak yapılacak analizler sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Bu 
nedenle, her soru kağıdının kendi içinde eksiksiz ve doğru bilgiler içermesi, araştırma sonuçlarının 
güvenilir olması yönünden son derecede önemlidir. 

 
Bilindiği gibi hanehalkı tüketim harcamaları, bölgesel farklılıkların yanında, günlük, haftalık aylık 

ve mevsimlik harcamalar şeklinde değişik sıklıklarla yapılmaktadır. Belirli ay ve mevsimlerin özelliğine 
göre bazı harcama türleri değişmekte, daha yoğun veya daha aza yoğun olabilmektedir. Örneğin; Eylül-
Ekim aylarında, okulların açılması nedeniyle hanehalkının eğitim, kırtasiye harcamaları, mevsim 
girişlerinde, mevsime hazırlık yapılması nedeniyle, giyim, ayakkabı alımları artmaktadır, Temmuz-
Ağustos döneminde tatil harcamaları yoğunlaşmaktadır. Mevsimlerin ve ayların özelliğine göre, bu tür 
harcamaların hanehalkınca sıklıkla yapılıp yapılmadığı izlenmelidir. 

 
Ekmek, süt, sigara, ulaşım gibi harcamalar genellikle günlük yapılan harcamalardır. Meyve, sebze, 

et, yağ harcamaları haftalık şeklinde olabilmektedir. Aylık harcamalar şeklinde yapılan harcamalar ise, 
kira, elektrik, su, telefon faturası ödemeleri ile deterjan, ev eşyası, konut, sağlık vb. harcamalardır. Tabi 
ki harcamaların türleri, bölgelere göre değişebilmektedir.  

 
Daha önceki deneyimler, alanda yapılan çalışmalarda genel denge tablolarını tutturabilmek için, 

bazen gelirlerin harcamalara yaklaştırıldığı, bazen harcamaların gelire yaklaştırılmaya çalışıldığını 
göstermiştir. Gelir düzeyi çok düşük olan ücretli hanelerde bile, tüketimlerin eksik alınmasından dolayı 
tasarruflara rastlanmıştır. Bu nedenle gelirin harcamaya, harcamaların gelire doğru yaklaştırılması 
yönünde herhangi bir kaygıya gerek yoktur. Her hanehalkının kendine özgü gelir, harcama, tasarruf 
yapısı bulunmaktadır. Ancak dengelerin karşılaştırılmasında belirli (+) tasarruf veya (-) tasarruf 
durumlarında anketörün gerekli nedenleri açıklayarak belirtmesi gerekmektedir. Tasarruf varsa, bu 
tasarrufların hangi yönde kanalize edildiğine ilişkin açıklayıcı bilgilerin soru kağıdına yazılması gerekir. 

  
Gıda harcamaları alt grubu (Sütun 01): Gıda harcamasının alt grupları Bölüm 6, Tablo 

6.1’deki sayfalarda ayrılan alt gruplara uygun olarak doldurulacaktır. Bu alt gruplar aşağıda 
listelenmiştir: 

 
01. Ekmek ve Tahıllar 
02. Et ve Et Ürünleri 
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03. Balık  
04. Süt, Peynir ve Yumurta 
05. Katı ve Sıvı Yağlar    
06. Meyveler 
07. Sebzeler 
08. Şeker, Reçel, Bal, Çikolata ve Şekerlemeler 
09. Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Gıda Ürünleri  
10. Alkolsüz İçecekler           
 
Satın alışlar toplamı (Sütun 02): Hanehalkının gıda harcamalarının alt grupları itibarıyla anket 

ayı içinde yaptığı nakdi satın alışların toplamıdır. Buna göre gıda harcaması alt grupları ayrımında Bölüm 
6-Tablo 6.1, Sütun 07’de kayıtlı bulunan toplam değer bilgileri buraya aktarılacaktır. 

 
 
Kendi üretiminden ay içinde tüketilen  (Sütun 03): Hanehalkının anket ayı içinde kendisinin 

üretip ve yine anket ayı içinde kendisinin tükettiği gıda ürünleri ile hanehalkının kendi üretimi şeklinde 
stokladığı gıda ürünlerinden anket ayında tükettikleri gıda maddelerinin alt grup ayrımındaki toplam 
değerleri bu sütuna kaydedilecektir. Bu değerler Bölüm 6,Tablo 6.13’deSütun 09’un toplamı olarak 
alınacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, sadece gıda grubundaki ürünlerin alt grup ayrımındaki 
toplamlarının bu sütuna aktarılacağıdır. Bu tabloya kaydedilecek maddeler, MADDE KOD KİTABI’na göre 
tespit edilecektir. 

 
İş stoğundan tüketilen (Sütun 04): Müteşebbis olarak çalışan hanehalkı fertlerinin anket ayı 

içinde işyerinden getirdiği iş stoğu niteliğindeki ürünlerin gıda harcaması alt grup ayrımına göre toplam 
değerleri bu sütuna kaydedilecektir. Bu değerler, Bölüm 6,Tablo 6.14’de Sütun 07’nin toplamı olarak 
alınacaktır. Bu tabloya kaydedilecek maddeler, MADDE KOD KİTABI’na göre tespit edilmelidir. 

 
Ücretli çalışan ferde işvereni tarafından verilenler (Sütun 05):  Ücretli çalışan fertlere 

işvereni tarafından sağlanan gıda harcaması ayni menfaatlerin toplam değeri bu sütuna kaydedilecektir. 
Bölüm 6, Tablo 6.15Sütun 07’ye kaydedilen toplam değerler, gıda alt grupları ayrımında bu tabloya 
aktarılacaktır.  

 
Satın alınarak verilen hediye ve yardımlar (Sütun 06):  Hanehalkının başka hane veya 

yardım kuruluşlarına yaptığı yardımlar ve başka kişilere verilen hediyeler Tablo 6.16‘daSutun 07’ye 
kaydedilen toplam değerler, gıda alt grupları ayrımında bu tabloya aktarılacaktır.  

 
Gayrimenkul ayni geliri şeklinde gelenler (Sütun 07) : Hanehalkının sahip olduğu 

gayrimenkullerini kiraya vermesi karşılığında anket ayında elde ettiği ürünlerin kayıtlı olduğu Tablo 
6.18’den bu bölüme aktarılacaktır. (Sütun 07 toplamı) 

 
Toplam (Sütun 07): Bu tablonun 02, 03, 04, 05, 06 ve 07  sütunlarının toplanmasıyla 

hesaplanacaktır. Hanehalkının anket ayı içinde gıda üzerine yaptığı toplam nakdi satın alışlar ile parasal 
olmayan harcamaları (kendi üretiminden tüketim değerleri, iş stoğu ve ücretlilerin ayni gelir şeklinde 
olan tüketimleri, hanenin yaptığı yardımlar ve verdiği hediyeler ile gayrimenkul ayni geliri) bu toplamda 
değerlendirilecek ve hanehalkının gerçek nihai gıda tüketim harcamasına ulaşılacaktır. Bu sütunun dikey 
toplamı TOPLAM 10.1 değerini vermektedir. 

 

TABLO 10.2- HANEHALKI AYLIK TÜKETİM HARCAMASI 
  
Tüketim harcamaları alt grupları (Sütun 01): Bu sütunda tabloların toplamı: 
1    Gıda ve alkolsüz içecekler 
2    Alkollü içecekler, sigara ve tütün 
3    Giyim ve ayakkabı 
4    Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar 
5    Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri 
6    Sağlık 
7    Ulaştırma 
8    Haberleşme 
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9    Eğlence ve kültür 
10  Eğitim 
11  Lokanta, yemek hizmetleri ve oteller 
12  Çeşitli mal ve hizmetler, şeklinde alınacaktır. 
 
Satın alışlar toplamı (Sütun 02): Hanehalkının yaptığı tüm  harcamalarının alt grupları 

itibarıyla anket ayı içinde yaptığı nakdi satın alışların toplamıdır. Buna göre tüketim harcaması alt 
grupları ayrımında Bölüm 6 (Tablo 6.1-6.12) , Sütun 07’de kayıtlı bulunan toplam değer bilgileri buraya 
aktarılacaktır. 

 
 
Kendi üretiminden ay içinde tüketilen  (Sütun 03): Hanehalkının anket ayı içinde kendisinin 

üretip ve yine anket ayı içinde kendisinin tükettiği ile hanehalkının kendi üretimi şeklinde stokladığı 
ürünlerden tükettiği maddelerin anket ayında tükettikleri harcama grupları itibariyle toplam değerleri bu 
sütuna kaydedilecektir. Bu değerler Bölüm 6,Tablo 6.13.’deSütun 06’nın toplamı alınarak bulunacaktır. 
Bu tabloya kaydedilecek maddeler, MADDE KOD KİTABI’na göre tespit edilmelidir. 

 
İş stoğundan tüketilen (Sütun 04): Hanehalkının anket ayı içinde işyerinden getirdiği iş stoğu 

niteliğindeki ürünleri harcama alt grup ayrımına göre toplam değerleri bu sütuna kaydedilecektir. Bu 
değerler Bölüm 6,Tablo 6.14’de Sütun 07’nin toplamı alınarak bulunacaktır. Bu tabloya kaydedilecek 
maddeler, MADDE KOD KİTABI’na göre tespit edilmelidir. 

 
Ücretli çalışan ferde işvereni tarafından verilenler (Sütun 05):  Ücretli çalışan fertlere 

işvereni tarafından sağlanan ayni menfaatlerin harcama alt gruplarına göretoplam değeri bu sütuna 
kaydedilecektir. Bölüm 6, Tablo 6.15Sütun 07’ye kaydedilen toplam değerler, harcama ana grupları 
ayrımında bu tabloya aktarılacaktır.  

 
Satın alınarak verilen hediye ve yardımlar (Sütun 06):  Hanehalkının başka hane veya 

yardım kuruluşlarına yaptığı yardımlar ve başka kişilere verilen hediyeler Bölüm 6, Tablo 6.16,  Sütun 
07’ye kaydedilen toplam değerler, harcama ana grupları ayrımında bu tabloya aktarılacaktır.  

 
Gayrimenkul ayni geliri şeklinde gelenler (Sütun 07): Tablo 6.18 , Sütun 07 toplamı 

harcama ana grupları itibariyle bu tabloya aktarılacaktır. 
 
Toplam (Sütun 08): Bu tablonun 02, 03, 04, 05, 06 ve 07  sütunlarının toplanmasıyla 

hesaplanacaktır. Hanehalkının anket ayı içinde yaptığı toplam nakdi satın alışlar ile parasal olmayan 
harcamaları (kendi üretiminden tüketim değerleri, iş stoğu ve ayni gelir şeklinde olan tüketimler, 
hanenin yaptığı yardımlar ve verdiği hediyeler ile gayrimenkul ayni geliri) bu toplamda değerlendirilecek 
ve hanehalkının nihai tüketim harcamasına ulaşılacaktır. Bu sütunun dikey toplamı  TOPLAM10.2 
değerini vermektedir. 

 

TABLO 10.3- HANEHALKI TOPLAM FERT SAYISI VE TOPLAM GELİRİ 
 
HANEHALKI TOPLAM FERT SAYISI (Son12 ay, SATIR 01) 
 
İktisaden faal olan fert sayısı (Sütun 01): Bu sütuna hanede yaşayan, 15 ve daha yukarı 

yaşta ve son 12 ay içinde iktisaden faal olan fertlerin toplam sayısı yazılacaktır. Bölüm 8.A-Hanehalkı 
Bileşimi, Soru-8.4’de yaşı 15 ve daha yukarı olup, Soru-8.10 veya Soru 8.14’e “Evet”  cevabı veren 
fertlerin toplam sayısı kaydedilecektir.   

 
İktisaden faal olmayan fert sayısı, geliri olanlar (Sütun 02): Bu sütuna hanehalkı 

fertlerinden son 12 ay içinde iktisaden faal olmadığı halde gayrimenkul /menkul kıymet geliri, devletten, 
yurt dışından ve özel teşebbüsten tek taraflı transfer geliri elde eden fertlerin sayısı kaydedilecektir. Yaşı 
15 ve daha yukarı olup,  Bölüm 8.B-İstihdam ve Gelir Durumu’nda, Soru 8.10 ve Soru 8.14’e “Hayır” 
cevabı veren fertlerden, Soru-8.53, Soru-8.54 veya Soru-8.55’in herhangi birinde gelir beyan eden 
fertlerin toplam sayısı kaydedilecektir.   
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İktisaden faal olmayan fert sayısı, geliri olmayanlar (Sütun 03): Bu sütuna hanehalkı 
fertlerinden son 12 ay içinde iktisaden faal olmayıp aynı zamanda geliri de olmayan fertlerin sayısı 
kaydedilecektir. Yaşı 15 ve daha yukarı olup, Bölüm 8.A-Hanehalkı Bileşimi’nde, Soru-8.10 ve Soru 
8.14’e “Hayır” diyenlerden, Bölüm 8.B-İstihdam ve Gelir Durumu’nda, Soru-8.53, Soru-8.54 veya Soru-
8.55’in hiçbirinde  gelir beyan etmeyen  fertlerin toplam sayısı kaydedilecektir.   

 
15- yaştaki fert sayısı (Sütun 04): Bu sütuna hanede yaşayan fertlerden 15 yaşından küçük 

olanların sayısı yazılacaktır. Bölüm 8.A-Hanehalkı Bileşimi’nde, Soru 8.4'de 14 ve daha küçük yaştaki 
fertlerin sayıları toplamı kaydedilecektir. 

 
Hanehalkı toplam fert sayısı (Sütun 05): Buraya hanede yaşayan toplam fert sayısı 

kaydedilecektir. [Sütun(01+02+03+04)] 
 
 
SON 12 AY GELİRİ (SATIR 02) 
 
15 ve daha yukarı yaşta, iktisaden faal olan fertlerin geliri (Sütun 01):  Bu sütuna 

yazılacak değer, hanedeki 15+ yaşta olup son 12 ay içinde iktisaden faal olan fertlerin Bölüm 8.B-
İstihdam ve Gelir Durumu bölümünde son 12 ay içinde elde ettiği gelirlerin toplamı olmalıdır. Her ferdin 
geliri aşağıdaki formülasyona göre hesaplanarak hane bazındaki gelire ulaşılacaktır:  

 
 
 
 
 
 
 
15 ve daha yukarı yaşta, iktisaden faal olmayan fertlerden geliri olanların geliri 

(Sütun 02): Bu sütuna hanehalkı fertlerinden son 12 ay içinde iktisaden faal olmadığı halde 
gayrimenkul/menkul kıymet gelir, devletten, yurt dışından ve özel teşebbüsten tek taraflı transfer geliri 
elde eden fertlerin son 12 ay içindeki toplam geliri kaydedilecektir. Her ferdin geliri aşağıdaki 
formülasyona göre hesaplanarak hane bazındaki gelire ulaşılacaktır: 

 
 
 
 
 
 
 
 
15- YASTAKİLERİN FAALİYET GELİRLERİ (SATIR 03) 
 
15 yaşından küçük fertlerin elde ettiği gelirler (Bölüm 7, Tablo 7.3satır 06, sütun 02’deki değer) 

sütun 05’e yazılacaktır. 
 
 
YILLIK İZAFİ KİRA (SATIR 04) 
 
Ev sahibi, Kiracı (devletten, vakıftan) ve diğer şeklinde oturan hanehalklarının Bölüm 3, Soru 

3.6’da verilen aylık izafi kira değeri ve son bir yıl içerisinde konutta oturulan süre (Soru 3.9’daki süre) 
dikkate alınarak yıllık toplam değer, sütun 05’deki ilgili alana kaydedilecektir.  

 
TARIMSAL FAALİYET NİTELİĞİNDE OLMAYAN BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMİN 
NAKDİ DEĞERİ (SATIR 05) 
 

Soru 8.10 veya Soru 8.14’e “Evet” cevabı veren fertler için , Soru 8.58 
toplamı kaydedilecektir. 

Soru 8.10 veya Soru 8.14’e “Hayır” cevabı veren fertler için , Soru 8.58 
toplamı kaydedilecektir. 
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Hanehalkının son bir yıl içinde tarımsal faaliyet niteliğinde olmayan (hanenin kendi tüketimi için) 
bitkisel ve hayvansal üretiminin nakdi değeri (Bölüm 7, Tablo 7.3 satır 07, sütun 02’deki değer), sütun 
05’deki ilgili alana kaydedilecektir. 

 
YAPILAN YARDIMLAR  (SATIR 06) 
 
Hanehalkının son bir yıl içinde, başka hane, kişi ya da kurumlara yardımda bulunmak amacıyla 

satın aldığı tüm malların toplam değeri kaydedilecektir. Buna göre Bölüm 6, Tablo 6.16, Sütun 09‘da 1  
kodu alanların Sütun 07 ‘deki değerinin yıllık toplam değeri Sütun 10 dikkate alınarak hesaplanacaktır. 

 
 
 
TÜKETİM DIŞI HARCAMALAR (SATIR 07) 
 
Anket ayı içinde hanehalkının tüketim harcaması kapsamına girmeyen harcamaları bu satıra 

kaydedilecektir.  Bölüm 7, Tablo 7.1 sütün 02 toplamı aktarılacaktır.  
 
YILLIK KULLANILABİLİR HANE GELİRİ (SATIR 08) 
 
Buraya hanede yaşayan tüm fertlerin elde ettikleri faaliyet ve faaliyet dışı gelirlerin toplamından 

hanenin başka kişi ya da hanelere verdiği yardımlar ve tüketim dışı harcamalar  çıkarılarak ulaşılan net 
hane geliri yazılacaktır. [Satır (02+03)-(04+05)=TOPLAM 10.3] 

 

TABLO 10.4- ANKETÖRÜN HANEHALKI İLE İLGİLİ GÖZLEM VE DÜŞÜNCELERİ  
 

(Anket bitiminden sonra anketör tarafından doldurulacaktır) 
  
Tablo ile örnek hanehalkının ankete olan ilgisi ve yaklaşımının öğrenilmesiyle, edit, veri giriş ve 

analiz aşamalarında bu bilgilerden yararlanılması amaçlanmıştır. Bu tabloya, soru kağıdındaki 
öğrenilmesi istenen sorular dışında, anketörün hanehalkı ile ilgili belirlediği tüm gözlem ve düşünceler 
de yazılacaktır. Tabloda yer alan sorular boş bırakılmayacak “Yok, Evet” şeklinde kısa ibareler 
yazılmayacaktır. Anketörün, gözlem ve düşünceleri sanki hanehalkını resmeder şeklinde ayrıntılı 
cümleler şeklinde bu tabloda ifade edilecektir. Tablo harcama, gelir ve denge olarak üç bölüme 
ayrılmıştır. 

 
HARCAMA: 
 
1)Tüketim harcamaları bölümündeki bilgileri genellikle  kimden aldınız? Ankete cevap 

veren ferdin kim olduğu konusunda anketörün görüşü alınacaktır. Bilgilerin hanehalkı Referans 
Kişisinden mi, referans kişinin eşinden mi veya bir başka fertten mi alındığı, her hafta için ilgili sütuna 
kaydedilecektir. Haftalık ziyaretler sonucunda verilen tüketim harcama bilgileri arasında çok fazla 
değişim gözleniyor ise güvenilir bilginin alındığına inanılan kişi ile görüşme tercih edilecektir.  

 
2) Hanehalkı günlük harcama kayıt defterini işlemiş mi? Hanehalkının harcama kayıt 

defterini işleme alışkanlığının olup olmadığı her hafta için ayrı olarak değerlendirilecektir. Hanehalkı 
yaptığı günlük harcamaları, günlük harcama kayıt defterine düzenli olarak kayıt etmiş ise, “Evet” (1) 
kodu, etmemiş ise “Hayır” (2) kodu, belli günler için kaydetmiş, belli günler için etmemiş ise “Kısmen” 
(3) kodu verilecektir.   

 
3) Hanehalkı görüşme sırasında ankete karşı gerekli ilgiyi gösterdi mi? Hanehalkı 

ankete karşı gerekli ilgiyi gösterdi ise “Evet” (1) kodu, göstermedi ise “Hayır” (2) kodu verilecektir. Bu 
soruya da her hafta için ayrı bir değerlendirme yaparak cevap verilecektir.  

 
4) Her görüşmede harcamaları kayıt edebildiniz mi? Edemedinizse, nedenleri 

nelerdir? Hanehalkı ile yapılan görüşmelerde harcamaların anketör tarafından düzenli olarak kayıt 
edilip edilmediği yazılacaktır. Edilmedi ise nedenlerinin  neler olduğu açıkça belirtilecektir. 
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5) Hanehalkının bazı harcamaları çok fazla ya da çok az yapmasının nedenleri 
nelerdir? Hane bazı harcama gruplarında çok fazla veya çok az harcama yapmış olabilir, bu soruda 
bunun nedenleri açıklanacaktır. Örneğin; bazen hanehalkında hastalık nedeniyle ilaç harcamaları fazla 
olacağı ya da anket ayında haneye gelen misafir nedeniyle toplam harcamanın fazla olması 
durumlarında gerekli harcamalar bu kısımda kaydedilecektir.    

 
GELİR: 
6)Çok yüksek ve/veya düşük görülen gelirin nedenleri nelerdir? Hanenin geliri, 

anketörün hanenin sosyo-ekonomik durum ve diğer gözlemleri sonrasındaki tahmininden fazla veya az 
ise nedeni açıklanacaktır. 

 
7)Müteşebbis geliriyle ilgili notlar (iş durumu, işyeri durumu, çalışma koşulları vb.); 

Genelde müteşebbis fertler gelirlerini saklama eğiliminde olduklarından, özellikle anketörün bu hususa 
dikkat ederek açıklama yapması gerekmektedir. Müteşebbis fertlerin özellikle iş durumu, işyeri durumu, 
çalışma koşulları gibi özellikler iyi gözlemlenerek bu bölüme not edilecektir. 

 
DENGE: 
 
8)Aylık tüketim harcaması, aylık gerçekleşen gelirden yüksek ise nedenleri nelerdir? 

Aylık gelir ve harcama dengesi göz önüne alınarak  dengesizliklerin nedenleri dikkatli bir şekilde  
incelenerek yazılacaktır.  

 

TABLO–10.5 ANKETÖR-HANEHALKI ZİYARET ÇİZELGESİ 
(Her görüşme sonunda doldurulacaktır) 

  
Tablo, anketin belli bir plan ve program dahilinde yürütülmesi, hanehalkı ile anketör arasındaki 

görüşme sıklığının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Anketör tarafından doldurulacaktır. 
 
Sıra No : Bu sütunda hanelerin ayda en az ortalama 7-8 defa ziyareti öngörülmüştür.  
 
Görüşmenin yapıldığı tarih (Sütun 01-02): Hanehalkı ile görüşmenin yapıldığı gün ve ay 

yazılacaktır. 
 
Bir sonraki görüşme için randevu tarihi (Sütun 03-04-05): Hanehalkına bir sonraki 

görüşme için verilen randevu tarihi  gün, ay ve saat olarak yazılacaktır. 
 
Görüşme sonrası kontrolöre bildirilen konular (Sütun 06): Görüşme sonrası anketörün 

örnek hanehalkı ile ilgili kontrolöre bildirdiği sorunlar açık olarak yazılacaktır. 
 

TABLO-10.6 KONTROLÖR ÇİZELGESİ 
 
(Her görüşme sonunda doldurulacaktır) 
 
Tablo, kontrolör ile anketör arasındaki çalışma programına yardımcı olması ve anketörün  

kontrolörle olan iletişiminin görülmesi ve kontrol sıklığının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yine 
hanede gözlemlenen sorunlara kontrolörün ne tür önerilerde bulunduğu da kontrolör tarafından açıkça 
bu tabloya kaydedilecektir. Sütun 01 ve 02‘ye soru kağıdıkontrol edildiği tarih gün ve ay olarak 
yazıldıktan sonra sırasıyla; 

 
Anketörle görüşme tarihi (Sütun 03-04-05): Anketörle yapılan görüşme tarihi gün, ay ve 

saat olarak yazılacaktır. 
 
Kontrol yapılan konularla ilgili anketöre verilen direktifler, açıklamalar ve görüşler 

(Sütun 06):Kontrolör tarafından kontrolü yapılan konularla veya anketörün ilettiği sorunlarla ilgili 
olarak anketöre verilen direktifler, açıklamalar ve görüşler bu sütuna yazılacaktır. 
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Bu tablo, hanehalkı tarafından anket ayı içinde yapılan harcamaların eksiksiz alınmasına yönelik 

olarak hazırlanmıştır. Tablo, harcama türleri itibariyle, ilk görüşme hariç, yapılacak haftalık 
görüşmelerde hanehalkına hatırlatılacak spesifik örnekleri içermektedir. Tablonun amacı, hanehalklarına 
hatırlatma yapmak olduğu için tablonun anketör tarafından hanehalkına sorgulama yapmadan 
doldurulmasının hiç bir anlamı yoktur. Bu nedenle, mutlaka hanehalkına sorularak gerekli işaretlemeler 
yapılacaktır.  
 

 
 
 
  
 
 
 
Hanehalkı Örnek Adres Listesinde yer alan hanelerle anket yapılması esastır. Ancak, anketör 

ziyaret ettiği örnek hanehalkı ile herhangi bir nedenle (ankete katılmayı reddetme, kapıyı açmama, 
hanehalkının evde bulunamaması, anketi terketme, taşınma, adresin bulunamaması, hanede yaşayan 
fertlerin çok yaşlı olması, hanehalkının kabul edilebilir birim olmaması, iletişim kurulamıyor olması vb. ) 
ilk görüşmeyi gerçekleştiremez ise Bölüm 11-Cevaplamama Soru Formunun ilk sütununda yer alan kısım 
doldurulacaktır. Hanehalkının evde bulunamaması nedeni ile ilk görüşme yapılamamış ise hane anketör 
tarafından 2. kez ziyaret edilecektir. Ankete katılmayı reddetme, kapıyı açmama, anketi terketme 
nedenleri ile ilk görüşme gerçekleşmemiş ise hane kontrolör ile birlikte tekrar ziyaret edilecektir. 
Kontrolörle birlikte yapılan ziyaret sonunda hane anketi yine kabul etmiyor ise ikame alınacak ve Bölüm 
11-Cevaplamama Soru Formunun son sütunu ilgili hane için doldurulacaktır. Eğer anketör 2. ziyaret 
sonrasında esas hane ile görüşme yapılıp anket kabul ettirilirse bu formdaki bilgiler iptal edilecek, aksi 
takdirde ikinci sütunda yer alan sorular cevaplandırılarak kontrolör ile birlikte hane tekrar ziyaret 
edilecektir. 

 
Anket yapılamayan hanenin (esas hane) bülten numarasını, bağlı bulunduğu yerleşim yerinin ilçe, 

bucak, belediye, mahalle/köy ve cadde/sokak adı ile binanın iç ve dış kapı numaralarını kaydedecek, 
hanehalkı Referans Kişisinin adını ve soyadını adres listesinden yazacaktır. 

 
ANKETÖR TARAFINDAN YAPILAN; 

 
1. ZİYARET 
 
Anketör tarafından yapılan 1. ziyaretin yapıldığı tarih, saat ve görüşülen kişinin adı soyadı ilgili 

yerlere kaydedilecektir. Adres listesindeki esas hane ile ilk ziyarette anket yapılamamasının nedeni 
işaretlenecektir. Buna göre eğer hanehalkı evde bulunamıyor ise (1); hanehalkı anketin yararına 
inanmadığını ve bunun için ayıracak zamanı olmadığını vb. nedenler söyleyerek ankete katılmayı 
reddediyor ise (2); evde olduğu halde anketöre kapıyı açmıyor ise (3); adres listesinde verilen adresteki 
hane taşındığı için ulaşılamıyorsa (4); örnek listesinde yer alan adres bulunamıyor ise (5); örnek adres 
uygun birim (boş ev, işyeri vb.) değilse (6); hanede yaşayan fertler çok yaşlı ise (7); hanede yaşayan 
fertler işitme, görme, konuşma engelli fertler olduklarından iletişim kurulamıyor ise (8); bunların dışında 
bir sebep nedeniyle haneyle ilk ziyarette anket yapılamadı ise açıklama yapılarak (9) kodu verilecektir. 

 
(1) kodu alan yani ilk ziyarette evde bulunamayan haneler anketör tarafından tekrar, özellikle 

hanehalkı Referans Kişisinin evde bulunması olasılığının yüksek olduğu gün ve saatler tercih edilerek 
(örneğin hafta sonunda ya da akşam saatlerinde) ikinci kez ziyaret edilecektir.  

 
(2) ve (3) kodu alan haneler yani ilk ziyarette ankete katılmayı red eden ve anketöre kapıyı 

açmayan haneler kontrolör ile birlikte tekrar ziyaret edilecektir. 
 

BÖLÜM 11- CEVAPLAMAMA SORU FORMU 

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI KONTROL FORMU 
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Yukarıda açıklanan diğer nedenlerden dolayı ilk ziyarette anket yapılamayan haneler için 
kontrolöre başvurularak ikame hane alınacaktır. 

 
2. ZİYARET 
 
Anketör tarafından yapılan 2. ziyaretin yapıldığı tarih, saat ve görüşülen kişinin adı soyadı ilgili 

yerlere kaydedilecektir. Adres listesindeki esas hane ile ikinci görüşmede anket yapılamamasının nedeni 
belirtilecektir. Buna göre eğer hanehalkı evde bulunamıyor ise (1); hanehalkı anketin yararına 
inanmadığını ve bunun için ayıracak zamanı olmadığını vb. nedenler söyleyerek ankete katılmayı 
reddediyor ise (2); adres listesinde verilen adresteki hane taşındığı için ulaşılamıyorsa (3); örnek 
listesinde yer alan adres bulunamıyor ise (4); bunların dışında bir sebep nedeniyle haneyle ikinci 
ziyarette anket yapılamadı ise açıklama yapılarak (5) kodu verilecektir. 

 
(1) ve (2) kodu alan haneler yani ikinci ziyarette evde bulunamayan ve ankete katılmayı reddeden 

haneler kontrolörle birlikte, özellikle hanehalkı Referans Kişisinin evde bulunması olasılığının yüksek 
olduğu gün ve saatler tercih edilerek (örneğin hafta sonunda ya da akşam saatlerinde) tekrar ziyaret 
edilecektir.  

 
(3), (4) ve (5) kodu alan haneler yani taşınma, adresin bulunamaması ya da diğer sebeplerle 

anket gerçekleştirilemeyen haneler için kontrolöre başvurularak ikame hane alınacaktır. 
 

KONTROLÖR İLE BİRLİKTE YAPILAN ZİYARET  
 
Anketör ve kontrolör tarafından birlikte yapılan ziyaretin yapıldığı tarih, saat ve görüşülen kişinin 

adı soyadı ilgili yerlere kaydedilecektir.  
 
Anketör yapmış olduğu 1. ve 2. ziyaret sonrasında örnek hanehalkı ile yukarıda verilen 

sebeplerden dolayı görüşme yapamamış ise son kez kontrolörü ile birlikte haneye giderek anketi kabul 
ettirmeye çalışacaktır. Bu ziyaretinde de hanehalkını tatile gittiği için evde bulamadı ise (1); iş nedeniyle 
seyahatte olduğu için evde bulamadı ise (2); hastalık nedeniyle evde bulamadı ise (3) veya başka bir 
nedenden dolayı evde bulamadı ise (4) kodunu işaretleyecek ve bu nedeni açıklayacaktır. Eğer 
hanehalkının vakti olmadığı için ankete katılmayı reddediyor ise (5); anketin yararına inanmadığı için 
ankete katılmayı reddediyor ise (6); bilgi vermekten kaçındığı için anketi reddediyor ise (7); hastalık 
nedeniyle ankete katılmayı reddediyor ise (8) ve başka bir nedenden dolayı ankete katılmayı reddediyor 
ise (9) kodunu vererek bu nedeni açıklayacaktır. Eğer hanehalkı bu görüşmede kapıyı açmadı ise (10) 
kodu verilecektir. 

 
Kontrolörle yapılan ziyaret sonrasında da adres listesindeki haneyle anket yapılamıyor ise ikame 

hane ile görüşülecektir.  
 
Hanehalkının anketi yarıda bırakması: 
 
Hanehalkı anketi kabul edip bir süre Hanehalkı Harcama Kayıt Defterini doldurduktan sonra anketi 

bırakmak istediğini söylüyor ise öncelikle kontrolör ile birlikte tekrar ziyaret edilerek anketin devamı 
konusunda hane ikna edilmeye çalışılmalıdır. Ancak hiçbir koşulda anketin devamı sağlanamıyor ise 
hanenin anketi yarıda bırakma nedeni işaretlenerek bu haneye ilişkin ikame haneye gidilecektir. 

 
Eğer hanenin anketi yarıda bırakma nedeni hastalık/ölüm ise (1); iş nedeniyle seyahat ise (2); 

tatile gitme ise (3); ailevi veya kişisel nedenler ise (4); anketten sıkılma ise (5); taşınma, tayin ise (6) 
ve başka bir neden ise (7) seçenekleri işaretlenecek hanenin anketi yarıda bıraktığı tarih kaydedilecektir. 

 
Hanehalkının anketi yarıda bıraktığı tarihe bağlı olarak anketör iki farklı yöntem izleyecektir. El 

Kitabının Örnekleme planı ve Tahmin Yöntemi bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan ikame prensibine 
göre; 

 
1. Hanenin anket ayının 10. gününden önce anketi yarıda bırakması durumunda 

yapılacak işlemler;  
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- İkame haneye gidilecek 
- Yeni bir soru kağıdına geçilecek 
- Esas hane için cevaplamama formu doldurulacak 
- İkame haneye başladığı tarihten önceki harcamaları hatırlatılarak kaydedilecek 
- Yeni hanehalkının veri girişi yapılacak 
- Eski defterin üzerine İPTAL yazılarak kontrolöre verilecek 

  
2.  Hanenin anket ayının 10. gününden sonra anketi yarıda bırakması durumunda 

yapılacak işlemler; 
 

- Anketi yarıda bırakan hanehalkı için soru kağıdının arkasındaki cevaplamama formu 
doldurulacak 

- Cevaplamama formunun veri girişi yapılacak 
- Cevaplamama formunda hanenin ayın kaçında anketi bıraktığı belirtilecek 
- Yarıda bırakan hanehalkının yerine ikame alınmayacak 
- İkame alınan hanehalkının soru formu eskisi ile birlikte kontrolöre verilecek 

 
 
 

 
 
DİKKAT ! 
 
Araştırma Grubu tarafından alan uygulaması ile ilgili, teknik ve idari  
konularda, zaman zaman anket teorisi ve uygulaması ile  
ilgili talimatlar gönderilecektir. Bu talimatların, eksiksiz yerine 
getirilmesi anketörlerin veri derlemedeki başarılarını arttıracaktır. 
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EK-1 
 
 

ANKETÖR, KONTROLÖR VE ORANİZATÖRÜN GÖREVLERİ 

 
A) ANKETÖRÜN GÖREVLERİ 

 
1- Hanehalkı ile görüşmelerinde DPÖ mensubu olarak davranır. 
 
Merkezden veya taşra örgütünden görevlendirilen kadrolu veya geçici personel olarak istihdam 

edilen anketör, bu anketin gerçek yükünü üstlenen ve başarıda en çok payı olan kişidir. Anketörler 
Örgütümüz adına hanehalkı ile doğrudan görüşme yapan veÖrgütümüzü temsil eden kişilerdir. Bu 
nedenle anketörlerin Devlet Planlama Örgütü mensubu olduklarını unutmamaları ve Örgütümüzü en iyi 
şekilde temsil etmeleri için hanehalkı ile görüşmeleri sırasında azami dikkat ve özeni göstermeleri 
gerekir. 

 
2- Anket konusunu iyi anlar. 
 
Anketin uygulanmasındaki başarı büyük ölçüde anketörlere bağlıdır. Bu nedenle anketörün 

görevini eksiksiz yapabilmesi için anketin uygulaması ile ilgili temel tanım ve kavramları belli çerçeve 
içinde kavraması ve anlaması zorunludur. Bu nedenle gerek eğitim sırasında, gerekse eğitimden sonra 
yapılacak uygulamada el kitabının en küçük ayrıntısına kadar okunup öğrenilmesi gerekir. Anketör emin 
olmadığı, şüpheli gördüğü hususlarda konuyu kontrolörüne sormalı ve aydınlatıcı bilgi almalıdır.  

 
Anketör soruları kendi anlayışlarına göre yorumlamamalıdır. İstatistiksel araştırmalarda toplanacak 

verilerin aynı tanımlar içinde olması zorunludur. Bu nedenle anketörün kendi görüşü ayrı olsa da 
soruların yorumlanmasında teknik açıklamalara uymak zorundadır. 

 
3- Hanehalkını evde bulabilmek için çaba sarfeder.      
 
Örneğe çıkan hanehalkı ile herhangi bir nedenle anket yapılmamış ise nedeni kontrolöre 

bildirilecektir.  
 

EKLER 
 



 

 
175 

Anketör hanehalkını ilk ziyaretinde evde bulamamış ise haneyi tekrar ziyaret edecek ve 
cevaplamama oranını en aza indirmek konusunda azami gayreti sarfedecektir. Evde bulamadığı 
hanelerin sonraki ziyaretlerinin, çalışan hanelerin evde bulunacağı gün ve saatlerde gerçekleşmesine 
özellikle dikkat edilecektir. 

 
Hane evde bulunduğu halde anketi kabul etmezse kontrolörle birlikte tekrar ziyaret edilecektir. 
 
4- Bilgileri ferdin kendisinden alabilmek için çaba sarfeder.      
 
Anketin, bizzat ferdin kendisi ile gerçekleştirilmesi esas olduğundan, özellikle ilk ziyarette evde 

bulunamayan hanelerin, tüm fertlerin evde bulunabileceği akşam saatlerinde veya hafta sonları tekrar 
ziyaret edilmesine özellikle dikkat edilmelidir. Veri kalitesinin yükseltilmesi için, özellikle istihdamda olan 
ve işsiz fertlerin bilgilerinin mutlaka kendilerinden alınması konusunda anketör çaba sarfetmelidir. 

 
5- Hanehalkının bilgi vermesi için çaba sarfeder.   
 
Bazı hanehalkları bilgi vermede isteksizlik gösterebilir, rahatsız edilmek istemediklerinden veya 

çekindiklerinden anketi kabul etmeyebilirler. Bu hanehalklarına işsizlik ve istihdam konusunda bilgi 
derlemenin önemi açıklanmalı, anketin vergi, sigorta vb. konularla hiçbir ilgisi olmadığı belirtilmelidir. 
Bilgilerin tamamen istatistiki amaçla kullanılacağı özelikle vurgulanmalı, adlarının ise hiçbir şekilde 
açıklanmayacağı, yalnız soru kağıtlarının tanınması için kullanılacağı belirtilmelidir.  

 
 
 
6- Kılık kıyafetine ve davranışlarına özen gösterir. 
 
Dostça, fakat resmi davranışın anket soru kağıdının doldurulmasında yararlı olacağı 

unutulmamalıdır. Bütün bu çalışmalar süresince anketörler bir devlet memuru olduklarını unutmadan 
saygılı ve hoşgörü sınırları içinde görevlerini yapmalıdırlar. Kılık-kıyafet bir devlet memurunu temsil 
edebilecek şekilde olmalıdır.                                    

 
7- Anketör tamamen kontrolöre bağlı olarak çalışır. 
 
Alan çalışmasında anketörler tamamen kontrolöre karşı yükümlüdürler. Kontrolörün verdiği 

anketle ilgili görevleri yerine getirip, anket boyunca kontrolör ile devamlı irtibat halinde olmalıdırlar. 
 

Anketörün anket esnasında yapması gerekenler: 
 

a- Eğitime katılır. 
 

- Anketör eğitime gerekli dokümanlarla katılır. 
- Eğitim esnasında gerekli açıklamaları bütün dikkatini toplayarak dinler, iyice 

kavrayamadığı ve emin olmadığı hususlarda hiç çekinmeden eğitimciye soru yöneltir. 
 

 
 
b- Uygulamaya hazırlanır. 

 
- Kontrolörü ile tanışır ve beraberce çalışma programını düzenler. Çalışma programında 

kontrolörü ile buluşma, ziyaret programı vb. konuları kararlaştırır. 
- Devlet Planlama Örgütürozetini daima yanında bulundurur ve hanehalkına gösterir. 

 
c- Soru kağıdı ve açıklamaları çok iyi öğrenir. 

 
- Soru kağıdına ve el kitabında belirtilen açıklamalara tamamıyla vakıf olmalıdır. 

 
d- Doğru bilgi alır. 
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- Örneğe çıkan hanehalklarına anketin amacı, konusu, kapsamı ve yöntemi ile ilgili 

açıklamalarda bulunur ve alacağı bilgilerin tamamen gizli kalacağını belirtir. 
- Hanehalkı Referans Kişisi ve fertleri ile asla tartışmaz, ancak doğru cevap almak için 

gerekli özeni gösterir. 
 

 Anketöre öneriler: 
 

 Kim olduğunuzu ve görevinizi kısaca belirtin, 
 Daima saygılı ve kibar olun, 
 Tehdit edici ve zorlayıcı olmayın, 
 Davet edilmeksizin veya izin almaksızın içeriye girmeyin, 
 Olumlu ve sevimli olun, 
 Hanehalkının yardım etme duygularını harekete geçirin, 

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

 
 

B) KONTROLÖRÜN GÖREVLERİ 
 

Anket öncesi görevleri 
 

- Anketle ilgili eğitime katılır. 
- Kendisine verilen kontrol yerlerini giderek görür. 
- Çalışma planını düzenleyerek beraber çalışacağı anketörlere görev dağılımı yapar. 

 
Anket uygulaması sırasındaki görevleri 

 
- Anketin ilk günlerinde beraber çalışacağı anketörlerle alana birlikte gidip çalışmayı 

kontrol eder ve gerekli uyarılarda bulunur. 
- Kontrolör ankete ilk defa çıkan anketör var ise en az üç haneye beraber giderek anketin 

nasıl doldurulacağını uygulamalı olarak gösterir. 
- Kontrolör anketörün uyguladığı bütün soru kağıtlarını kontrol etmek ve gerekli 

düzeltmeyi gerekirse anketörü tekrar alana göndererek yaptırmakla yükümlüdür.  
- Kontrolör, anketi reddeden haneleri anketör ile birlikte ziyaret eder. 
- Anketörlerin alanda karşılaştığı sorunları çözümler ve  kendisinin çözüm bulamadığı 

hallerde durumu organizatöre aktarır. 
- Kontrolör, anketörlerin çalışmalarını denetleyerek onların çalışmalarını kolaylaştırır. 

Anketin amacı doğrultusunda uygulanmasını sağlar. 
- Kontrolör, anketöre yardımcı olmak amacıyla anket yapmaz. 
- Kontrolör, görevinde beklenen verimi vermeyen veya hizmeti aksatan anketörlerin 

dikkatini çeker ve anketörlerden buna rağmen tutumlarını değiştirmeyenleri derhal 
organizatöre bildirir. 

- Anketörlerin doldurduğu soru kağıtlarını kısa aralıklarla teslim alarak gerekli 
kontrolleri yapar, eksik ve yanlış gördüğü hususların düzeltilmesini sağlar. 

- Soru kağıdı ile anket uygulandığı durumlarda, soru formlarının veri girişinin, 
en kısa zamanda ve doğru olarak yapılmasını sağlar.  

- Anketin zamanında ve sağlıklı tamamlanabilmesi için her türlü tedbiri alır. 
  

C) ORGANİZATÖRÜN GÖREVLERİ 
 

Anket öncesi görevleri 
 

- Eğitime katılır. 
- Ankette kullanılacak her türlü evrakı teslim alır. 
- Görevlendirildiği yerde en büyük mülki amiri ziyaret ederek anket hakkında gerekli 

bilgileri verir. 
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- Uygulamayı zamanında başlatır. 
- Gerektiğinde ilgili kurum ya da kuruluşlar ile bağlantı kurar. 

 
Anket uygulaması sırasındaki görevleri 

 
- Alan uygulamasının anket amaçları doğrultusunda gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri 

alır. 
- Anket başladıktan sonra belli noktalara giderek uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığını 

kontrol eder. 
- İki günde bir kontrolörle görüşerek uygulama hakkında idari ve teknik konularda bilgi 

alır. 
- Anket ile ilgili sorunlara çözüm getirir, çözemediği hususları hemen merkeze bildirir. 
- Görev yerlerinde anketin eksiksiz yapılıp yapılmadığını kontrol eder. 
- Organizatörler, anketörlerin köy ziyaret programını düzenler ve taşıt ihtiyacını karşılar. 
- Organizatörler, görevlerinde başarılı olmayan veya görevini aksatan kontrolörlerin veya 

anketörlerin görevlerini layıkı ile yerine getirmelerini sağlayıcı önlemleri alır. 
 

 
Anket sonrası görevleri 

 
- Anket verilerinin ilgili ay (en geç ayın son günü) içinde Merkeze gönderilmesini sağlar. 

 
- Karşılaşılan her türlü sorun ve bu sorunların giderilmesi ya da anketin iyileştirilmesi için  

önerileri de içeren ayrıntılı bir raporu, İstatistik ve Araştırma Dairesi Başkanlığına 
gönderir. 

 
 
 

EK-2 
 
 

ANKETÖRÜN ANKET ÇALIŞMASINDA DİKKAT ETMESİ 
 GEREKEN HUSUSLAR 

 
1- Anket ayı öncesinde yapılan görüşmede dikkat edilmesi gereken hususlar: 
 

 İlk görüşmeyi yapar. 
 Hanehalkına soru kağıtları konusunda bilgi verir, hanehalkı ile yapacağı görüşmeler 

sırasında soracağı soruları anlatır. Alması gerekli cevaplar hakkında açıklamalarda 
bulunur. Soru kağıdında Bölüm 2, Bölüm 3, Bölüm 4 ve Bölüm 5’in mutlaka hanehalkı 
Referans Kişisi ile görüşülerek doldurulması gerekmektedir. Bu nedenle hanehalkı 
Referans Kişisi ile ilk ziyarette görüşemedi ise anket başlamadan görüşmek üzere tekrar 
randevu alır. 

 Hanehalkına anket süresince yapacağı harcamaları kaydedeceği “Hanehalkı Harcama 
Kayıt Defteri” ve ”Ferdi Harcama Kayıt Defteri”ni teslim eder ve defterlere hangi 
maddelerin nasıl kaydedileceğini örneklerle açıklar. 

 Anketör, hanehalkını 1. ve 2. haftada 2 kez; 3. ve 4. haftalarda ise birer kez ziyaret 
edeceğini; bir sonraki ayın ilk haftası içinde ise gelir ile ilgili bilgiler alacağını ifade 
ederek ilk görüşme için randevu alır. 

 Hanehalkları ile yaptığı bu görüşmede saptadığı ilk ziyaret tarihini kontrolörüne bildirir. 
 İlk görüşme günü elinde soru kağıtları ve açıklama el kitabı ile birlikte hanehalkını 

ziyaret eder. 
 Anketten doğru ve güvenilir bilgilerin elde edilmesi, anket görevlilerinin davranışları ile 

doğrudan ilgilidir. Bunun için aşağıda belirtilen hususlara özellikle ilk görüşmede dikkat 
edilmesi gereklidir. 
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 Anketör hanehalkını ilk ziyaretinde, haneye geliş nedenini, amacını ayrıntılı bir şekilde 
açıklamalıdır. İlk görüşme hanehalkının anketi Kabul etmesi açısından önemli bir 
görüşmedir.  

 
2- İlk görüşme nasıl yapılmalıdır ? 
 

 İlk ziyarette öncelikle hanehalkına kendinizi tanıtınız: 
 Rozetinizi göstererek “Ben Devlet Planlama Örgütü-İstatistik ve Araştırma Dairesi 

tarafından bütün yurtta uygulanan “Hanehalkı Bütçe Anketi” uygulamasında görevliyim. 
Adım ..............dir. Haneniz hakkında bazı bilgiler almak için geldim” şeklinde bir ön 
açıklamada bulunabilirsiniz. 

 Kendinizi tanıttıktan sonra anketin amacına ilişkin aşağıdaki örneğe uygun bir açıklama 
yapınız: 

 “Hanelerin tüketim harcamalarının yapısını belirlemek amacıyla aylık olarak Hanehalkı 
Bütçe Anketleri yapılmaktadır. Ülkemizde bu konudaki en son anketin, 2008 yılında 
gerçekleştirildiği belirtilecektir. Bu çalışmadan elde edilen bilgiler enflasyonun 
hesaplanmasında ve önemli kararlar alınmasında devlete ışık tutacaktır. Elde edilen 
bilgilerden size ait kişisel hiçbir açıklamada bulunulmayacak; sadece ilçeniz veya 
bölgeniz için toplu sonuçlar açıklanacaktır.” 

 Verilerin gizli tutulacağını belirtiniz. 
 Soru kağıdının baş tarafında belirtildiği gibi, derlenen bilgiler istatistik yapmak amacıyla 

toplanmaktadır. Kanun, toplanan bilgileri istatistik yapmanın dışında bir amaç için 
kullanmayı yasaklamıştır. Toplanan bilgilerin vergi veya herhangi bir konunun 
soruşturulması ile ilgili olmadığını belirtiniz. 

 Kıyafetiniz ve tavrınız hanehalkına itimat telkin edecek şekilde ciddi olmalıdır. 
 Dairemizce yazılan, konuyla ilgili mektup ve broşürü örnek hanehalkının okuduğundan 

emin olunuz. 
 Bu konuları hanehalkına anlattıktan sonra, bilgi vermede çekindiği, tereddüt ettiği 

konularda tekrar tekrar açıklama yapınız, anketi kabullenmesi için ikna etmeye çalışınız. 
 İlk görüşmede anketör ile hanehalkı arasında kurulacak samimi ve içten bir diyalog 

çalışmanın sonraki aşamalarının daha rahat yürütülmesine yardımcı olacaktır. 
 Anketi kısa sürede bitirmek için kesinlikle acele etmeyiniz. Daima sakin ve serinkanlı 

olunuz. Çalışmalarınız bir iki hafta içinde sizi tecrübe sahibi yapacak ve gün geçtikçe 
veriminiz artacaktır. Doğru ve sağlıklı bilgi almaya çalışınız. 

 Bu ankette daha sonraki yapılacak çalışmalarla ilgili genel bilgiler veriniz (ziyaret günleri, 
saatleri, buluşma vb). İlk görüşmede harcama kayıt defterinin kayıt ediliş şekli, harcanan 
maddelerin hangi bölümlere, nasıl kayıt edileceği, ölçü birimleri, vb. konuları detaylı bir 
şekilde açıklayınız. Harcama Kayıt Defteri’nin hanede bulunan Referans Kişiveya 
Referans Kişi'nin eşi ya da hanede okuma yazma bilen bir fert tarafından doldurulması 
gerektiğini açıklayınız. 

 Soru kağıdı ve açıklamaları çok iyi öğreniniz. 
 Her şeyden önce görevinizi çok iyi öğreniniz, çoğu hallerde bu konuları sizden iyi bilen 

kişilerle karşılaşabilirsiniz. Onlara karşı mahcup duruma düşmemek için soru kağıdı ve 
açıklamaları çok iyi öğrenmeniz gerekir. Yaptığınız görevin önemini biliniz. 

 Hanehalkına dostça ve saygılı davranınız. 
 Hanehalklarına karşı tavır ve hareketlerinizde dikkatli, ölçülü ve saygılı olunuz, samimi 

davranınız. Ankette başarılı olmanın ilk şartının bilgi alınan kişinin güvenini kazanmak 
olduğunu unutmayınız. 

 Asık suratlı davranmayınız ve kendinize bir müfettişlik edası vermeyiniz. Hanehalkları, 
özellikle gelir, harcama bilgilerini yalnız (bir topluluk içinde değil) vermeyi tercih ederler. 
Bu özelliğe dikkat ediniz, soruların gerekli şekilde cevaplandırılmasını isteyiniz. 

 Doğru bilgi almaya çalışınız. 
 Hanehalkı Referans Kişisiyle ve fertleriyle asla tartışmayınız. Hatalı cevap verseler dahi 

hatalı olduklarını söylemeyiniz. Sanki siz yanlış anlamış gibi açıklama yaparak tekrar 
sorunuz, doğru cevap almak gayretinde bulununuz (bu konuda hane inat ve ısrarla 
yanlış beyanda bulunuyorsa durumu kontrolörünüze haber veriniz). Hanehalklarının 
vereceği cevaplar için telkinde bulunmayınız. Hanehalkı ne beyan etmiş ise o bilgiyi kayıt 
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ediniz. Bilgiyi kayıt ederken kendi bilgi, görüş ve deneyiminizi katmayınız. Zorunlu 
yapılması gerekli harcamalarda cevap alamadınız ise, nazik bir şekilde hatırlatınız.  
Hanehalkı mahalli ölçü biriminde (2 teneke, arşın vb.) bilgi vermişse, standart ölçü 
birimine (kg) çevirmek için tekrar soru sorunuz ve hanehalkından daha sonraki görüşme 
için randevu alınız. 

 Görevinizin sorumluluğunu unutmayınız. 
 Hanehalkına her görüşmeden sonra teşekkür etmeyi unutmayınız. 

 
3- Diğer görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar 
 

 Anketör, hanehalkına yapılan her ziyarette hanehalkının aldığı notları dikkate alarak her 
görüşmede sorulacak tüm soruları sorar ve cevapları ilgili kısma işler, sonunda 
kontrolörü ile görüşür, soru kağıdını kontrol ettirir, aksayan yerler konusunda bilgi verir, 
teknik açıklamalar ister. 

 Bir problem çıktığında beklemeden kontrolörüneulaşır ve çözüm ister. 
 Soru kağıtlarının doldurulmasında kayıtlar çok açık ve okunaklı olmalıdır. Tüm kayıtlar 

kurşun kalemle doldurulmalıdır. 
 Anketör, anket süresince örnek hanehalkının kaydetmiş olduğu tüm mal ve hizmet 

harcamalarını, hanehalkı fertlerinin elde ettiği parasal ve mala dayalı gelirlerini, oturduğu 
konuta ilişkin bilgileri ve tüketim alışkanlıklarına ilişkin gözlemlerini sohbet şeklindeki 
sorularıyla denetler. 

 Hanehalkından aldığı ve soru kağıdına kaydettiği gelir ve harcamaları ile hanehalkının 
oturduğu konutun özellikleri, konutun bulunduğu semt, hanehalkının tüketim 
alışkanlıkları arasında devamlı ilgi kurar. 

 Her görüşmede hanehalkının harcama kayıt defterine kaydettiği maddelerin soru 
kağıdına kayıt edilecek özelliklere sahip olup olmadığını kontrol eder. Hanenin bazı 
maddeleri eksik kaydedebileceğini düşünerek maddeleri haneye hatırlatır; bunları 
harcama kayıt defterine ilave olarak kaydeder. 

 Bir aylık ziyareti tamamlanmadan önce son görüşmede sorulması gereken soruları sorar, 
hanehalkı fertlerinin gelir ve çalışma durumlarına ilişkin doğru bilgileri almaya çalışır. 

 Soru kağıdını son defa gözden geçirir, bölümlerin doğru ve tam olduğundan emin 
olduktan sonra haneye teşekkür ederek ayrılır. 

 Anketör hanehalkı Referans Kişisi, eşi veya hanede yetişkin bir fert ile yapacağı 
görüşmeyi herhangi bir topluluk içinde (kahvehane, belediye binası, okul, vb.) 
yapmamalıdır. Hanehalkı, hanehalkından olmayan fertlerin yanında gerek harcama 
gerekse gelir bilgilerini açıklamaktan kaçınabilir.  

 Hanede bulunan 15 yaşın üzerinde olup bağımsız harcama yapan hanehalkı fertlerine 
Ferdi Harcama Kayıt Defterini verir, anketin son görüşmesinde bu defterleri fertlerden 
alır. 

 
Anket sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar: 
 

 Hanehalkı fertlerinin gelir bilgilerini kontrollü bir şekilde soru kağıdına kaydeder.  
 Soru kağıdının gelir ve gider dengesini ilgilendiren hesaplamaları yapar, parasal 

gelirlerle, peşin satın alışları gözden geçirir. Gelire göre fazla gider veya daha az gider 
görüldüğü durumlarda aradaki farkı, hanehalkını tekrar ziyaret ederek sorar. 

 Soru kağıdının son kısmında yer alan, Anketörün Görüş ve Düşünceleri Bölümü'nü 
samimi olarak cevaplar. 

 DPÖ Merkezi'nde zaman zaman alan çalışması ile ilgili bildirilecek teknik talimatları okur, 
anket uygulamasını verilecek bu talimatlar çerçevesinde yürütür. 

 DPÖ Merkezinden gönderilen kontrolörlere soru kağıtlarını kontrol ettirir, verilecek sözlü 
talimatlar çerçevesinde hareket eder. 

 Harcama tablolarını görüşme sonrası kontrol eder ve ilgili kodları tamamlar. 
 Soru kağıtlarına adını, soyadını yazarak kontrolörüne teslim eder. Kontrolörün eksik 

gördüğü hususları yeniden gözden geçirerek tamamlar. 
 İkinci ayda görüşeceği hanehalkı ile birinci ayın sonunda tanışır ve yazılan hususları yine 

sırasıyla yerine getirir. 
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KONTROLÖRÜN ANKET SONRASINDA DİKKAT ETMESİ 
 GEREKEN HUSUSLAR 

 
 Sorumluluğunda bulunan anketörlere ait soru kağıtlarının eksiksiz olarak veri girişinin 

yapılmasını sağlar. 
 Sorumluluğunda bulunan anketörlere ait soru kağıtlarını gelir ve harcama yönüyle 

inceler ve çok yüksek (-) ya da çok düşük (+) tasarruf söz konusu ise durumu anketöre 
bildirerek soru kağıdındaki bilgilerin yeniden irdelenmesini sağlar. 

 Doldurulan soru kağıtlarını ve diğer malzemeleri organizatöre teslim eder. 
 Organizatörden talimat almadan görev yerinden ayrılmaz. 
 Organizatörün anket sonrası vereceği görevleri yapar. 
 Soru kağıdının harcama ve gelir dengesini kontrol eder. 
 Anketin her döneminin bitiminde, kendi anket bölgesindeki çalışmanın tümü için detaylı 

bir rapor düzenleyerek organizatöre verir. 
 
 
 
 
 
 

EK-3 
 

 
 

KİT VE DİĞER KURUM, KURULUŞLAR 

 
1. Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 

 
2. Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti. 

 
3. KKTC Genel Tarım Sigortası Fonu 

 
4. Kıbrıs Vakıflar İdaresi 

 
5. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd.(TAŞEL) 

 
6. Toprak Ürünleri Kurumu 

 
7. Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi 

 
8. KKTC Merkez Bankası 

 
9. KKTC Kalkınma Bankası 

 
10. Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü 

 
11. Süt Endüstrisi Kurumu 
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12. Doğu Akdeniz Üniversitesi 
 

13. Lefke Avrupa Üniversitesi 
 

14. Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. 
 

15. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 
 

16. KKTC Elektrik Kurumu 
 

17. Milli Piyangolar İdaresi 
 

18. KT Kıyı Emniyeti Ve Kurtarma Ltd. Şti. 
 



EK-4 
 

 

 

ZİYARET ZAMANI/SIRASI 

 1. Örnek hanehalkının, anketi 

     kabul etmesi için anket 

     ayından 5 gün önce ziyaret 

     eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Örnek hanehalkına, anket 

 

 

Anketörün hanehalkını ziyaret çizelgesi 

 

VERİ DERLEME YAPILACAK İŞLEM 

* Anketör hanehalkı ile görüşerek kendisini tanıtır. 

* Anketin amacı, kapsamı, uygulama şeklini açıklar. 

* Anketin önemi ve bilgi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatır. 

* Anketin vergi vb. konularla ilgili olmadığını vurgular. 

Tanıtım * Hanehalkının harcama ve gelirle ilgili fiş, makbuz, fatura gibi belgeleri saklamasının 

kayıt için yararlı olabileceğini iletir. 

* Soru kağıdının kapak bölümünü doldurur. 

* Hanehalkı harcama kayıt defterinin            AÇIKLANIR   

nasıl doldurulacağı                                  ( Hanede bırakılır ) 

* Ferdi harcama kayıt defterinin nasıl            AÇIKLANIR 

doldurulacağı                                            ( Hanede bırakılır ) 

* Eğer anketör referans kişi ile görüşebildiyse anket ayı öncesi 2. görüşme 

esnasında yapması gereken işlemleri bu görüşmede tamamlar ve bir sonraki 

görüşme için randevu alarak haneye teşekkür eder ve haneden ayrılır. 

* Eğer referans kişi ile görüşemedi ise bir sonraki görüşme için hanehalkı 

referans kişinin  evde bulunacağı bir güne randevu alır ve haneden ayrılır. 

* Anketör referans kişi ile görüşerek kendisini tanıtır ve kısaca anketin amacını açıklar. 

    hakkında tekrar bilgi verir ve 

    ilk görüsmede doldurulması 

    gereken tabloları doldurur. 

 

 

 

3. Soru kağıdının harcama 

    bölümünü doldurmak için 

    hane ziyaret edilir. 

Tanıtım 

 

 

 

Görüşme 

 

 

 

Görüşme 

 

 

Kayıt 

* Soru kağıdının Bölüm 2-Soru 2.1 (Soru 2.2 hariç), Bölüm 3-Soru 3.1’den3.18’e kadar sorular 

ile Bölüm 4-Soru 4.1’den 4.39’ a kadar olan soruları sorgular. 

* Soru kağıdında  Bölüm 5 doldurulur. 

* Hanehalkı ve ferdi harcama kayıt defterlerinin anket ayı başı itibarıyla doldurulacağı 

hatırlatılır. 

* Teşekkür eder, bir sonraki görüşme için randevu alır ve haneden ayrılır. 

* Hanehalkı harcama kayıt defteri istenir. 

* Harcamalar tek tek incelenir; sorgulanarak varsa, eksik 

tanımlar tamamlanarak unutulmuş harcamalar hatırlatılılır; 

bu maddeler soru kağıdının ilgili bölümlerine kaydedilir. 

       Harcama kayıt defteri                          Soru kağıdı 

* Harcamalar Bölüm 6'da ilgili tablolara kaydedilir. 

 

* Hanehalkına katılan/ayrılan fert olup olmadığı sorgulanır. 

* Hanehalkıyla ilgili görüş ve düşünceler, sorunlar not edilir. 

* Anketör 4. görüşme için randevu alır, teşekkür edip ayrılır. 

4. Soru kağıdının harcama 

    bölümünü doldurmak için 

    hane ziyaret edilir. 

Görüşme * 3. görüşmede yapılan işlemler tekrar edilerek, harcamalar kayıt edilir. 

       Harcama kayıt defteri                          Soru kağıdı 

 

 

5. Soru kağıdının harcama 

Kayıt * Hanehalkına katılan/ayrılan fert olup olmadığı sorgulanır. 

    bölümünü doldurmak için 

    hane ziyaret edilir. 

Görüşme * 4. görüşmede yapılan işlemler tekrar edilerek, harcamalar kayıt edilir. 

       Harcama kayıt defteri                          Soru kağıdı 

 

6. Soru kağıdının harcama 

Kayıt * Hanehalkına katılan/ayrılan fert olup olmadığı sorgulanır. 

    bölümünü doldurmak için 

    hane ziyaret edilir. 

Görüşme * 
5. görüşmede yapılan işlemler tekrar edilerek, harcamalar kayıt edilir. 

       Harcama kayıt defteri                          Soru kağıdı 

 

 

7. Soru kağıdının harcama 

Kayıt * Hanehalkına katılan/ayrılan fert olup olmadığı sorgulanır. 

    bölümünü doldurmak için 

    hane ziyaret edilir. 

Görüşme * 
6. görüşmede yapılan işlemler tekrar edilerek, harcamalar kayıt edilir. 

       Harcama kayıt defteri                          Soru kağıdı 

 

 

8. Soru kağıdının harcama 

Kayıt * Hanehalkına katılan/ayrılan fert olup olmadığı sorgulanır. 

    bölümünü doldurmak için 

    hane ziyaret edilir. 

Görüşme * 
7. görüşmede yapılan işlemler tekrar edilerek, harcamalar kayıt edilir. 

       Harcama kayıt defteri                          Soru kağıdı 

 

 

9.( Anket ayı biter bitmez ) 

Kayıt * Hanehalkına katılan/ayrılan fert olup olmadığı sorgulanır. 

    Soru kağıdının HARCAMA 

    ve GELİR bölümünü doldur- 

    mak için, hane ziyaret edilir. 

Görüşme 
* 

8. görüşmede yapılan işlemler tekrar edilerek, harcamalar kayıt edilir. 

       Harcama kayıt defteri                          Soru kağıdı 

 

Kayıt 

* Hanehalkı harcama kayıt defteri haneden geri alınır. 

* Ferdi harcama kayıt defteri fertlerden geri alınır. 

(Son ziyaret) 
(Harcama) * Hanehalkına katılan/ayrılan fert olup olmadığı sorgulanır.(Sayfa 2) 

* Bölüm 4'de anket ayı sonunda doldurulacak olan kısımlar sorgulanır.(Sayfa 6’dan-9’a kadar) 

* Bölüm 6-Tablo 6.13.A Sütun 04, 05 ve 06 sorgulanır. (Sayfa 44) 

Görüşme * Bölüm 7-Tablo 7.1,Tablo 7.2 ve Tablo 7.3 (haneye giren ve çıkan değerler) 

sorgulanır. (Sayfa 52-53) 

* Soru kağıdında 8.Bölüm (Hanehalkı Bileşimi, İstihdam ve Gelir Durumu) 

Kayıt sorgulanır. 

(Gelir)               GELİRLER                             SORU KAĞIDI 

*Esas işi Tarımsal Faaliyet olan haneler için Bölüm 9 sorgulanır. 

* Anketör hanehalkına teşekkür ederek, haneden ayrılır. 
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