2021 Nüfus Sayımı Anketi

KİŞİSEL BİLGİLER
İlin adı

Şehir / Belediye

Semt

Cadde / Sokak

Kapı numarası ve kapı numarası eki

Konut içinde oturan kişi sayısı

Not

KONUT BİLGİLERİ
KONUTTA OTURAN KİŞİLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİ LİSTESİ
Bu konuttaki belirtilen kişinin kim olduğunu tanımlayın

Kişi sıra No.

Kişisel kimlik
numarası

Soyadı

Adı

Referans kişi Anne (Üvey
ile bağlantı
anne /
Cinsiy
Doğum tarihi
ve akrabalık
Koruyucu
eti
ilişkisi
anne)

Baba (Üvey
baba /
Koruyucu
baba)

Eş, Evlilik dışı ortak,
Kayıtlı yaşam partnerliği;
Kayıtlı olmayan yaşam
partnerliği / (eşcinsel)

1
...
Referans kişi ile bağlantı ve akrabalık ilişkisi
1 Referans kişi

2 Karı / Koca

3 Evlilik dışı ortak

4 Kayıtlı yaşam partnerliği (eşcinsel)

5 Kayıtlı olmayan yaşam partnerliği / (eşcinsel)
7 Anne / Baba veya Üvey anne / Üvey baba

6 Oğlan / Kız veya Üvey evlat (Üvey oğlu / Üvey
k Erkek
)
8
kardeş / Kız kardeş

9 Büyükanne ve Büyükbaba

10 Erkek torunu / Kız torunu

11 Büyük - Büyükanne / Büyük - Büyükbaba

12 Büyük erkek torunu / Büyük kız torunu

13 Gelin / Damat

14 Kayınvalide / Kayınpeder

15 Kayınbirader (kayınço) / Görümce (Baldız)

16 Diğer akrabalar ve aile üyeleri

17 Akraba olmayan kişi
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HANEHALKI HAKKINDA BİLGİLER
1. Konutun kullanım esasları
 Özel veya müşterek mülkiyet
 Serbestçe kira anlaşmalı kiracı
 Konutun diğer kullanım esasları

 Konut sahibi veya kiracı ile akrabalık bağı
 Korunmuş kira ücretli kiracı

2. Aileniz 10 aradan (1.000 metrekare) büyük özel veya kiralanmış arazi kullanıyor mu – (ekilebilir arazi,
meyve bahçeleri, üzüm bağları, zeytinlikler, çayırlar, meralar vb.)?
 Evet
 Hayır
3. Ailenizin en az 1 büyükbaş (sığır, koyun, keçi, domuz, at gibi) hayvanı veya 10 adet kanatlı hayvanı veya
10 adet arı kovanı var mı?
 Evet
 Hayır
Not

KONUT HAKKINDA BİLGİLER
1. Konutun kullanış tarzı
 Sadece ikamet amaçlı

 İkamet yeri ve çalışma yeri olarak

2. Konut mülkiyeti şekli
Özel mülkiyet

 (gerçek kişi)

 Şirket (tüzel kişi)

Devlet / Şehir /

 Belediye

Kilise / Dini Birlik

 Derneği

 Diğer

3. Bu konutun m² olarak toplam alanı nedir?

4. Bu konut kaç odalıdır?

5a. Konutta mutfak, başka bir değişle yemek yapmaya / yemek pişirmeye yönelik ayrılan bir bölüm var mı?
 Evet
 Hayır
5b. Mutfak alanı, başka bir değişle yemek yapmaya / yemek pişirmeye yönelik ayrılan bölümün m²
cinsinden alanı nedir?
 4 m²’ye kadar
 4 m²’ üzeri
6. Konutun içinde banyo (küvet veya duş) var mı?
 Evet
 Hayır
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KONUT HAKKINDA BİLGİLER
7. Konutun içinde ayrı bir bölüm olarak veya banyo kapsamında bir tuvalet var mı? Varsa, türü nedir?
Akar su ile yıkanır (klozet, basınçlı su

 deposu) modeli

 Klozetsiz, akar su yoktur

 Konutun tuvaleti yoktur

8. Konutta su borusu tesisatı var mı? Varsa, su boruları neye bağlıdır?
 Kamu Şebekesi
 Diğer (yağmur suyu, kuyu, sarnıç vb.)

 Yok

9. Konutta kanalizasyon borular sistemi var mı? Varsa, boru sistemi neye bağlıdır?
 Kamu Şebekesi

Çevreye boşaltma

 Septik tank sistemi, foseptik vb.

 sistemi

 Yok

10. Konutun en az bir odasında elektrik tesisatı var mı?
 Evet
 Hayır
11. Konutun en az bir odasında gaz tesisatı var mı?
 Evet
 Hayır
12. Bu konutta geçen Isıtma Sezonunda kullanılan ısıtma sistemi türü
Bina veya konutta bulunan bireysel ısıtma

 Yerel olarak kurulan bir ısıtma merkezinden

 cihazlarından ısıtma

 Soba, şömine, gaz ocağı vb.

 Klima

 Konutta ısıtma sistemi yoktur

13. Geçen Isıtma Sezonunda konutu ısıtmak üzere kullanılan enerji kaynağı
 Yakacak odun

 Doğal gaz

 Akaryakıt (ekstra hafif)

 vb.)

 Elektrik enerjisi

 Güneş enerjisi

 Ahşap peletler veya briketler

 Isı pompası (her türlü)

Diğer yenilenemeyen enerji kaynakları (kömür, mazot

 Diğer yenilenebilir enerji kaynakları

14. Konutta klima var mı?
 Evet
 Hayır
15. Konut hangi tür binada bulunmaktadır?
Münhasıran veya genellikle konut

 binası

 Genellikle konut dışı bina
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Yurt binasında veya manastır

 kapsamında konut vb.
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KONUT HAKKINDA BİLGİLER
16. Konutun bulunduğu bina kaç katlıdır?
 Tek konutlu bina
 İkili konutlu bina

 3 ve üzeri konutlu bina

17. Konutun konumu nedir?
 Bodrum

 Bodrum katı

 Zemin katı

 Kat

 İki veya üzeri katlı konut

18. Konut hangi katta bulunmaktadır? Kat No.sunu giriniz: ……….

19. Konutun bulunduğu binanın inşaat faaliyetlerin bitiş tarihi nedir?

 İnşaatı bitmemiş daireler

Not

KİŞİ BİLGİLERİ
1. Kişinin bilgilerini kim verdi?
 Kişi, bilgilerini kendisi vermiş

 Konutta yaşayanlar, hane üyesi

2. Yasal medeni durumu
 Bekâr

 Evli

 Kayıtlı yaşam partnerliği (eşcinsel)

 Dul

 Boşanmış

3. Konutta sürdürdüğünüz ortak yaşam birliğinin durumu
 Evlilik birliği

 Evlilik dışı birlik

 Kayıtlı yaşam partnerliği (eşcinsel)

 Kayıtlı olmayan yaşam partnerliği (eşcinsel)

 Eşi / Kayıtlı yaşam partnerliği / hayat ortağı / partneri olmayan kişi

4. Sağ doğmuş çocuk sayısı
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KİŞİ BİLGİLERİ
5. Bu adreste bulunan kişi konutta kalıcı olarak mı oturuyor?
 Evet
 Hayır
6. Kişi, nüfus sayımının referans saatinde (31 Ağustos 2021, 24.00) orada mıydı?
 Evet

 Hayır

7a. İkamet yeri adı
 Hırvatistan

 Yurtdışı

(7a.) Oturduğu ilin adı

(7a.) Şehrin / Belediyenin adı

(7a.) Semtin adı

(7a.) Kapı numarası ve kapı numarası eki
(caddenin veya konutun)

(7a.) Cadde numarası / Sokak numarası

(7a.) Ülke

8a. Bu adreste (semtte) yerleşimin nedenleri
İşten

 dolayı

 Eğitim nedeni

Ailevi

 nedenler

İltica / Sığınma

 nedeniyle

 Deprem

 Diğer nedenler

8aa. Kişi, hasarlı evini onardıktan veya yeniden inşa ettikten sonra ikamet ettiği yere geri dönmeyi
düşünüyor mu?


Evet

 Hayır

 Emin değilim

9a. Kişi işbu adreste (yerleşim yerinde) ne zamandan beri bulunmakta?
 1 aydan az

 1 ay

 2 ay

 3 ay

 4 ay

 5 ay

 6 ay

 7 ay

 8 ay

 9 ay

 10 ay

 11 ay

 Bir yıl ve daha uzun vade

10a. Kişi bu adreste (yerleşim yerinde) ne kadar kalmayı düşünüyor?
 1 aydan az

 1 ay

 2 ay

 3 ay

 4 ay

 5 ay

 7 ay

 8 ay

 9 ay

 10 ay

 11 ay

 Bir yıl ve daha uzun vade
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KİŞİ BİLGİLERİ
11a. Adrese (yerleşim yerine) dönüş sıklığı
 Haftalık olarak
 Daha az
7b. Gidiş yeri
 Hırvatistan

 Yurtdışı

(7b.) Gittiği ilin adı

(7b.) Gittiği şehrin / Belediyenin adı

(7b.) Semtin adı

(7b.) Gittiği yerin Cadde numarası

(7b.) Kapı numarası ve kapı numarası eki

(7b.) Ülke

8b. Ülkede yokluğunun nedenleri
 İşten dolayı

 Eğitim için

 Ailevi nedenler

 Deprem

 Diğer nedenler

8c. Yurtdışına gidiş nedenleri
İş için (Hırvatistan Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki diplomatik misyonları görevlileri veya tayin edilmiş görevli çalışan

 statüsü taşıyanlar hariç)

 Yurtdışında Hırvatistan Cumhuriyeti’nin diplomatik misyonları görevlileri ve görev için tayin edilmiş çalışan olarak
Görevlendirilmiş bir kişinin aile üyesi olarak yurdışına giden (Hırvatistan Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki diplomatik

 misyonları görevlileri veya tayin edilmiş görevli çalışan statüsü taşıyanlar hariç)

 Yurtdışında Hırvatistan Cumhuriyeti’nin diplomatik misyonları görevlileri ve görev için tayin edilmiş çalışanın aile üyesi
Eğitim amaçlı (sadece aile üyeleri

 ülkede ikamet eden kişiler için

 Deprem

 Diğer nedenler

geçerlidir)

8bb. Kişi, hasarlı evini onardıktan veya yeniden inşa ettikten sonra ikamet ettiği yere geri dönmeyi
düşünüyor mu?
 Evet
 Hayır
 Emin değilim
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KİŞİ BİLGİLERİ
9bc. Kişinin yokluğunun süresi nedir?
 1 aydan az

 1 ay

 2 ay

 3 ay

 4 ay

 5 ay

 6 ay

 7 ay

 8 ay

 9 ay

 10 ay

 11 ay

 Bir yıl ve daha uzun vade

10bc. Kişi yurtdışında ne kadar kalmayı düşünüyor?
 1 aydan az

 1 ay

 2 ay

 3 ay

 4 ay

 5 ay

 7 ay

 8 ay

 9 ay

 10 ay

 11 ay

 Bir yıl ve daha uzun vade

11bc. Bu adrese (yerleşim yerine) dönüş sıklığı
 Haftalık
 Daha az
12. Kişinin doğum yeri
 Hırvatistan

 Yabancı ülke (yurtdışı)

(12.) Kişinin doğduğu ilin adı

(12.) Kişinin doğduğu şehir / belediye

(12.) Kişinin doğduğu semtin adı

(12.) Kişinin doğduğu ülke

13. Kişinin doğum sırasında annesinin oturma (yerleşim) yeri
 Hırvatistan
 Yurtdışı
(13.) Kişinin doğum sırasında annesinin bulunduğu il

(13.) Kişinin doğum sırasında annesinin bulunduğu şehir / belediye

(13.) Kişinin doğum sırasında annesinin bulunduğu semt
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KİŞİ BİLGİLERİ
(13.) Kişinin doğum sırasında annesinin bulunduğu ülke

14. Kişi doğumdan beri aynı semtte mi yaşıyor?
 Evet
 Hayır
14a. Kişi hangi ülkeden göç edip yerleşmiş?
Hırvatistan Cumhuriyeti’nin başka

 bir semtinden

 Yurt dışından

(14a.) Kişinin göç ettiği şehir / belediye

(14a.) Kişinin göç ettiği semtin adı

(14a.) Kişinin göç ettiği yabancı ülkenin adı

(14a.) Kişinin göç ettiği ilin adı

14b. Kişinin göç edip yerleştiği yıl

14.b.1. 2020 yılı için göç edilen ayı girin

14c. Göçün nedenleri
 İşten dolayı
 Ailevi nedenler
 Geri dönüş (eski mülteci / sığınmacı)
 Deprem






Eğitim için
Ülkesine (yerleşim yerine) geri dönüş (eski sürgün)
Zorla göç ettirilmiş kişi (Mülteci / Sığınmacı)
Diğer nedenler

15. Kişi sürekli olarak bir yıl veya daha uzun süre Hırvatistan Cumhuriyeti dışında kalmış mı?
 Evet

 Hayır

 Hala yurtdışında kalıyor

15a. Kişinin son ikamet ettiği ülke (Hırvatistan Cumhuriyeti’ne göç edip gelmeden önce)
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KİŞİ BİLGİLERİ
15b. Hırvatistan Cumhuriyeti’ne göç edip geldiği yıl

15c. Yurtdışında kalma (yerleşme) nedenleri
 İşten dolayı

 Eğitim için

 Ailevi nedenler

Sığınma

 nedenleri

 Diğer nedenler

16. Kişinin sahip olduğu vatandaşlık
 Hırvatistan vatandaşlığı

Hırvatistan ve başka bir

 vatandaşlık sahibiyim

 Yabancı vatandaşlık

16a. Kişi başka hangi vatandaşlığa sahiptir?

16b. Yabancı vatandaşlık

17. Uyruk/Milliyet

18. Ana dili

19. Dini

20. Dini topluluk

 Herhangi bir kiliseye veya dini topluluğa üye değilim

9
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KİŞİ BİLGİLERİ
21. Bitirilen en yüksek eğitim derecesi
 Eğitim görmemiş (okula gitmeyen kimse)

 İlkokulu bitirmemiş

 İlkokul mezunu

 1-3 yıl süreli orta öğretim meslek okulu mezunu

 4 ve üzeri süreli orta öğretim meslek okulu mezunu

 Lise mezunu

Yüksek okul, kısa mesleki önlisans programı

Yüksek okul, I.(VI.) lisans derecesi, mesleki lisans

 (Mühendislik, mesleki ön Lisans derecesi)

 derecesi (Mühendislik, uzman)

En az 4 yıl süren mesleki lisansüstü eğitim programı,

 mesleki lisanüstü çalışmaları (Lisans derecesi,

Üniversite Lisans derecesi (Üniversite Birinci düzey

 diploması)

profesyonel uzman)

Fakülte, Sanat Akademisi, Üniversite önlisans, Lisans

Üniversitede mesleki yeterlik (doktora) çalışması,

 derecesi

 üçüncü kademe (Doktora) programı (yüksek lisans,

 Fen Bilimleri doktora derecesi

 Doktora derecesi

akademik uzmanı)

21a. İlköğretimin kaçıncı sınıfını bitirdiniz?
[1-7 arasında numara
yazın]

22. Kişi okula, akademik çalışmalara veya bir okul öncesi eğitim programına devam ediyor mu?
 Evet

 Hayır

22a. Kişi hangi düzeyde eğitim görmekte?
 Okul öncesi eğitim programı (Kreş, anaokul)

 İlkokulun 1-4'üncü sınıf öğrencisi

 İlkolukun 5-8'inci sınıf öğrencisi

 Endüstri ve meslek lisesi öğrencisi

 Teknik ve ilgili meslek lisesi öğrencisi

 Sanat Lisesi öğrencisi

 Lise öğrencisi

 Kısa dönemli meslek yüksek okulu öğrencisi

 Lisans öğrencisi

 Mesleki uzman yüksek lisans öğrencisi

 Üniversite Lisans öğrencisi

 Entegre Lisans ve Lisansüstü eğitim, Lisansüstü öğrencisi

 Uzmanlık (Doktora) Eğitimleri

 Doktora öğrencisi
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KİŞİ BİLGİLERİ
23. Kişinin gittiği okulun, fakültenin veya ana okulun bulunduğu yer
 Hırvatistan
 Yurtdışı
(23.) Kişinin gittiği okulun, fakültenin veya anaokulunun bulunduğu ilin adı

(23.) Kişinin gittiği okulun, fakültenin veya anaokulunun bulunduğu şehrin / belediyenin adı

(23.) Kişinin gittiği okulun, fakültenin veya anaokulunun bulunduğu semtin adı

(23.) Kişinin gittiği okulun, fakültenin veya anaokulunun bulunduğu Cadde / Sokağın adı

(23.) Kişinin gittiği okulun, fakültenin veya anaokulunun bulunduğu kapı no. ve kapı no. eki

(23.) Kişinin gittiği okulun, fakültenin veya anaokulunun bulunduğu ülkenin adı

24. Kişinin gittiği okulun, fakültenin veya anaokulunun bulunduğu yerden yerleşim yerinize kaç kere
dönüp geliyorsunuz?
Her gün (veya haftada birkaç

 kere)

 Hafta başına

 Aylık olarak

Uzaktan eğitim veya evde

 eğitim

25. Eğitim kurumuna günlük kullanılan gidiş araçları (en uzun mesafeyi kat etmek üzere kullandığınız bir
araç seçin)
 Araba (kişi kendisi arabayı sürüyor)

 Araba (kişi yolcudur)

 Otobüs

 Tramvay

 Tren

 Bisiklet

 Motosiklet

 Diğer ulaşım araçları (gemi vb.)

 Yürüyerek

26. 25-31 Ağustos tarihleri arasında en az bir saatlik olarak ayni veya nakdi herhangi bir işte çalıştınız mı
veya gelir getiren bir aile şirketinde ücretsiz olarak asistanlık yaptınız mı? Esas olarak veya münhasıran
hane halkının kendi tüketimine yönelik mal veya hizmetlerin üretimi (örn. tarımsal) buraya dahil
edilmemektedir (HAYIR cevabını seçin). Koronavirüs (COVID-19) koşulları nedeniyle evden çalışmak,
işyerinde çalışmakla eşdeğerdir.
 Evet
 Hayır, ama geri dönmem gereken bir işim var
 Hayır
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KİŞİ BİLGİLERİ
27. Ağustos ayı boyunca bir işe başvurdunuz mu veya kendi şirketinizi, zanaatınızı, çiftliğinizi veya kendi
işinizi kurmayı denediniz mi?
 Evet
 Hayır

28. Şu anda size bir iş fırsatı sunulursa iki hafta içinde işe başlayabilir misiniz?
 Evet

 Hayır

29. 25-31 Ağustos tarihleri arasında istihdam pozisyonunuz
 Herhangi bir emlak sektöründe bir işverenin yanında çalışıyorsunuz
Kendi şirketinizde, Esnafınızda, Organizasyon firmanızda çalışıyorsunuz, veya Serbest Mesleğinizi sürdürüyorsunuz,

 veya çiftlikte çalışıyorsunuz, işçi ÇALIŞTIRAMIYORSUNUZ.

Kendi Şirketinizde, Esnafınızda, Organizasyon firmanızda çalışıyorsunuz, veya Serbest Mesleğinizi sürdürüyorsunuz,

 veya çiftlikte çalışıyorsunuz, işçi çalıştırıyorsunuz.

 Bir aile çiftliğinde, esnafı, şirketinde veya serbest meslekte yardımcı üye (ücretsiz) olarak çalışıyorsunuz.
 Diğer istihdam ve çalışma türleri

30. MESLEK

30a. Çalıştığınız uygun meslek gurubunu seçin (meslek örnekleri parantez içinde yazılmış)
Yargıçlar, yetkililer ve müdürler
(Milletvekili, Devlet Bakanı, eğitim kurumları müdürü, sağlık kurumu müdürü, sosyal yardım kurumu müdürü, meslek
 odası başkanı, siyasi parti başkanı, mahkeme başkanı, ticari direktör, yapım müdürü, otel müdürü vb.)

Bilim adamları, mühendisler ve uzmanlar (doktor, başhemşire, diş hekimi, fizyoterapist, eczacı, veteriner hekimi,

 öğretmen, Üniversite hocası, Uyuşmazlık Mahkemesi hakimi, finans uzmanı, programcı, kimyacı, mimar, grafik
tasarımcısı, rahip, gazeteci, oyuncu, yönetmen vb.)
Teknisyenler ve meslek uzman ortakları (satış memuru, makine ve ekipman teknisyeni, şarap üretim uzmanı,

 laboratuvar teknisyeni, hemşire, gözlükçü, profesyonel sporcu, iş sekreteri, sigorta acenteleri, fotoğrafçı, şef (aşçı),
tekne kaptanı, pilot vb.)

 İdari görevlileri (muhasebeci, banka memuru, idari katip, depocu, posta memuru, resepsiyonist, anket düzeltici vb.)
Hizmet ve ticari meslekleri (polis, güvenlik görevlisi, itfaiyeci, temizlikçi, mağaza müdürü, satıcı, kasiyer, garson, aşçı,

 kuaför, güzellik uzmanı, dadı (çocuk bakıcısı), turist rehberi, sürücü eğitmeni vb.)
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KİŞİ BİLGİLERİ
Çiftçiler, ormancılar, balıkçılar, avcılar (çiftçi, meyve yetiştirici, bağcı, sığır yetiştirici, kanatlı hayvanları yetiştiricisi, arıcı,

 bahçıvan vb.)

Esnaf ve bireysel üretim meslekleri (inşaatçı, duvarcı, araba tamircisi, tesisatçı, marangoz, çilingir, metal yapı

 tesisatçısı, telekomünikasyon cihazlarının montajcısı, elektrikçi, döşemeci, terzi, fırıncı, kasap, kunduracı, dalgıç,
mayıncı vb.)
Tesis ve makine operatörleri, endüstriyel üreticiler ve ürün montajcıları (daire testere operatörü, tekstil pres operatörü,

 kazancı, kamyon şoförü, tren şoförü, forklift şoförü, vulkanizatör, dümenci, denizci vb.)

Nitelik gerektirmeyen meslekler (temizlikçi, hizmetçi, üretim işçisi, manuel paketleyici, inşaat asistanı, meyve ve sebze

 toplayıcı, tarım işçisi, odun toplayıcı, fast food hazırlayıcı, bulaşık yıkayıcı, sokak satıcısı, teslimatçı vb.)
 Askeri meslekler (subay, astsubay, teğmen, asker, öğrenci vb.)

31. FAALİYETLER

31a. Çalıştığınız şirketin, ticaretin, kurumun veya diğer ticari kuruluşun faaliyet gurubunu seçin (faaliyet
örnekleri parantez içinde bulunmaktadır)
 Tarım, ormancılık ve balıkçılık (tahıl yetiştirme, meyvecilik, bağcılık, hayvancılık, balıkçılık, avcılık vb.)
Madencilik ve taşocakçılığı (ham petrol ve gaz çıkarımı, petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili hizmet faaliyetleri, taş ocakçılığı,

 çakıl ocakçılığı, tuz işletmeleri vb.)

İmalat sanayi (gıda ürünleri imalatı, metal ürünleri imalatı, makine imalatı, motorlu kara taşıtları imalatı, gemi yapımı,
matbaacılık, taş işçiliği, ağaç sanayi, makinelerin, gemilerin, uçakların, raylı taşıtların tamir ve bakımı vb.)
 DAHİL OLMAYAN: Motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bilgisayarların ve iletişim ekipmanlarının onarımı ve
kişisel ve ev kullanımı için malzemeler.
Elektrik, gaz ve buhar temini (elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti, gaz üretimi, dağıtımı ve ticareti, buhar temini

 vb.)

Su tedariği, atık su bertarafı, atık yönetimi ve çevresel iyileştirme faaliyetleri (atıkların toplanması, arıtılması ve

 bertarafı, geri dönüşüm, mayın temizleme vb.)

İnşaat (bina inşaatı, inşaat mühendisliği, elektrik tesisatı işleri, yalıtım işleri, su temini tesisatı, kanalizasyon ve gaz

 tesisatları ve ısıtma ve iklimlendirme tesisatları, marangozluk tesisatı, boya ve cam işleri, sac metal işleri vb.)
Toptan ve perakende ticaret ve ticaret aracılığı, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı (DAHİL OLAN

 FAALİYETLER: Araba yıkama, eczane)

Taşıma ve depolama (kara, su ve hava taşımacılığı, taksi taşımacılığı, boru hattı taşımacılığı, park hizmetleri, posta ve

 kurye faaliyetleri vb.)

Konaklama ve yemek hizmeti faaliyetleri (oteller, tatil köyleri, kamplar, öğrenci ve öğrenci yurtları, yemek hizmetleri,

 restoranlar, tatlıcılığı, meyve kavurma, barlar, catering vb.)
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Bilgi ve iletişim (yayıncılık, film ve televizyon prodüksiyonu, radyo ve televizyon yayıncılığı, ses kaydı,

 telekomünikasyon, bilgisayar programcılığı ve danışmanlığı, internet portalları, haber ajansları vb.)

 Finans ve sigorta faaliyetleri (bankalar, döviz büroları, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, borsalar vb.)
 Emlak işi (gayrimenkul alım satım, kiralama veya yönetim, emlak acenteleri vb.)
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetleri (hukuk ve muhasebe faaliyetleri, hukuk büroları, defter tutma hizmetleri, denetim,
vergi danışmanlığı, mimari ve mühendislik faaliyetleri, doğal, teknik ve sosyal bilimler üzerine araştırma ve deneysel
 geliştirme, pazarlama, pazar araştırması, grafik tasarım, fotoğraf faaliyetleri, çeviri faaliyetleri, veterinerlik faaliyetleri,
meteoroloji vb.)
İdari ve hizmet faaliyetleri (kiralama) (emlak hariç), iş bulma acenteleri, seyahat acenteleri, özel güvenlik faaliyetleri,

 bina yönetimi, bina ve yapılar için temizlik hizmetleri, kemirgen kontrolü, yeşil alan ve mezarlıkları çevre düzenlemesi ve
bakımı, idari ve destek ofis faaliyetleri, çağrı merkezleri, paketleme hizmetleri vb.)
Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik (yargı, itfaiye, bakanlıklar, devlet idaresi, gümrük idaresi, polis,

 zorunlu emeklilik ve sağlık sigortası vb.)

Eğitim (okul öncesi, ilk ve orta öğretim, yüksek öğretim, sürücü okulları, spor alanında eğitim, rekreasyon ve kültür,

 seviyelere göre tanımlanmamış kurslar vb.)

Sağlık ve sosyal bakım (hastaneler, sağlık kurumları, diş hekimliği, yaşlılar ve engeller için bakım evleri, sosyal bakım

 merkezi vb.)

Sanat, eğlence, spor ve rekreasyon (kültür kurumları, tiyatrolar, müzeler, arşivler, kütüphaneler, botanik ve hayvanat

 bahçeleri, doğa rezerveleri, eğlence ve tema parkları, bahisçilik, spor tesislerinin işletmesi, spor kulüpleri, spor
salonları, marina faaliyetleri vb.)
Diğer hizmet faaliyetleri (üyelik kuruluşları, dernekler, sendikalar, dini kuruluşlar, siyasi kuruluşlar, kuru temizlemeciler,

 kuaför ve güzellik salonları, cenaze organizasyonu faaliyetleri, bilgisayar ve iletişim ekipmanlarının onarımı, mobilya,
ayakkabı, giyim, elektrikli ev cihazları, mücevherat, saat vb.)

 Bir işveren olarak ev işi faaliyetleri, farklı ürünler üreten ve kendi ihtiyaçları için farklı hizmetler sunan iş sahibi
 Bölge dışı örgüt ve kuruluşların faaliyetleri (yabancı diplomatik ve konsolosluk misyonları, uluslararası kuruluşlar, vb.)

32. Aşağıdaki kategorilerden hangisi 25-31 Ağustos etkinliğindeki konumunuzu en iyi şekilde
tanımlamaktadir?
 Okul veya Yüksek öğretim öğrencisisiniz

 Ev hanımısınız

 Kendi tüketiminiz için ürünler üretim faaliyetleri

 Emeklisiniz

 Çalışamaz durumunda

 bulunuyorsunuz

 Çalışabilirsiniz, ama şu anda çalışmıyorsunuz

 Diğer imkanlar ve durumlar

Hapis cezasını çekiyorsunuz veya tutuk evinde
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33. İş yeri
 Hırvatistan

 Yurtdışı

(33.) İş yerinin olduğu ili

(33.) İş yerinin olduğu şehir / belediye

(33.) İş yerinin olduğu semt

(33.) İş yerin olduğu kapı no. ve kapı no. eki
bilgileri

(33.) İş yerinin olduğu cadde / sokak

(33.) İş yerinin olduğu ülke

34. Kişinin çalıştığı, iş yerinden yerleşim yerine kaç kere dönüp geliyor?
 Her gün (veya haftada birkaç kere)

 Hafta başına

 Daha az (ayda bir kere, yılda bir kere, bazen)

 Kişi evinden çalışıyor

35. İş yrine günlük kullanılan gidiş araçları (en uzun mesafeyi kat etmek üzere kullandığınız bir araç seçin)
 Araba (kişi kendisi arabayı sürüyor)

 Araba (kişi yolcudur)

 Otobüs

 Tramvay

 Tren

 Bisiklet

 Motosiklet

 Diğer ulaşım araçları (gemi vb.)

 Yürüyerek
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36. Ana geçim kaynağınız nedir? (son 12 ay içerisinde en önemli gelir kaynağını seçin)
 İşten elde edilen gelir

 Emeklilik maaşı

 Emlaktan elde edilen gelir

 Sosyal yardımı

 Başka bir gelir

 Başkalarının yardımı

 Hiçbir gelir yok

37. Kişi, iç savaşın sonuçları sebebiyle bir sivil olarak yaralandı mı?
 Evet

 Hayır

38. Kişi, iç savaşın sonuçları nedeniyle annesini, babasını, eşini, çocuğunu, erkek / kız kardeşini,
büyükbabasını, büyükannesini, torununu kaybetti mi?
 Evet

 Hayır

38a. Savaşta kaybedilen (ölen) kişi sayısı

38b.1. Ölü kişinin soyadı / kayıp
sivil kişinin soyadı

38b.2. Ölü kişinin adı / kayıp
sivil kişinin soyadı

Not
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38b.3. Doğum tarihi

