Bu ankette aşağıdaki konular hakkında sorular bulacaksınız:
•
•
•
•
•
•

Siz, aileniz ve eviniz
Hayatınız hakkındaki düşünceniz
Göçmenlik durumunuz
Sağlığınız
Okulunuz
Boş vakitleri değerlendirme ve ev faaliyetleri

Lütfen her bir soruyu dikkatle okuyunuz ve olabildiğince doğru olarak cevap veriniz.
Bu ankette doğru ya da yanlış cevaplar yer almamaktadır. Cevabınız, sizin için doğru olan cevap olmalıdır.
Anlamadığınız bir şey veya nasıl cevaplamanız gerektiğinden emin olamadığınız bir soru olursa yardım isteyebilirsiniz
Bazı sorular, okulda öğretilen fen dersi ile ilgilidir. Lütfen okulunuzda fen bilimleri ile ilgili öğretilen tüm farklı branşları ve dersleri düşününüz. Okulunuz fizik,
kimya, biyoloji, yeryüzü ve jeoloji, uzay ve astronomi, uygulamalı fen bilimleri ve teknoloji gibi farklı branşlarda eğitim veriyor olabilir veya okulunuzda
genel, yaygınlaştırılmış veya kapsamlı fen dersleri öğretiliyor olabilir (ör. Bu Benim Eserim Çalışması).
Bir sonraki soruya geçmek için kullanılan ileri düğmesinin ekranın sağ alt köşesinde olduğunu lütfen unutmayınız. Bazı durumlarda, ileri düğmesine
erişmek için ekranı aşağı doğru kaydırmanız gerekebilir.
Vereceğiniz cevaplar verilen diğer cevaplarla birleştirilerek toplanacak ve bireysel anlamda tanımlanamayacak şekilde ortalamaları
alınacaktır. Tüm cevaplarınız gizli tutulacaktır.

A Bölümü: Siz, Aileniz ve Eviniz

Kaçıncı sınıftasınız?
(Lütfen soruyu cevaplamak için açılan menüden seçim yapınız.)

ST001Q01TA01

Sınıf

Seçiniz...
Sınıf ( ST001Q01TA01 )
Seçiniz...
7. sınıf
8. sınıf
9. sınıf
10. sınıf
11. sınıf
12. sınıf
Diğer

Aşağıdaki program türlerinden hangisine devam ediyorsunuz?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Ortaokul

Genel Lise

Anadolu Lisesi

Fen Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

Meslek Lisesi

Anadolu Meslek Lisesi

Teknik Lise

Anadolu Teknik Lisesi

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

ST002Q01TA06

ST002Q01TA07

ST002Q01TA08

ST002Q01TA09

ST002Q01TA010

Polis Koleji

ST002Q01TA011

Doğum tarihiniz nedir?
(Lütfen soruyu cevaplamak için açılan menülerden gün, ay ve yıl seçiniz.)

ST003Q01TA01

Gün

Seçiniz...
Gün ( ST003Q01TA01 )
Seçiniz...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Ay

Seçiniz...
Ay ( ST003Q02TA01 )
Seçiniz...
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
ST003Q03TA01

Yıl

Seçiniz...
Yıl ( ST003Q03TA01 )
Seçiniz...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Lütfen doğum tarihinizin tamamını giriniz.

Cinsiyetiniz nedir?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Kız

Erkek

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Anneniz, zorunlu eğitim ya da ortaöğretim döneminde en son hangi okulu bitirmiştir?
Hangi kutucuğu seçeceğinizden emin değilseniz, test uygulayıcısından yardım isteyiniz.

(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Genel Lise/ Anadolu Lisesi/ Fen Lisesi/ Sosyal Bilimler Lisesi/ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

Meslek Lisesi/ Anadolu Meslek Lisesi/ Teknik Lise/ Anadolu Teknik Lisesi/ Polis Koleji

Ortaokul

İlkokul

İlkokulu tamamlamadı

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Anneniz aşağıdaki diplomalardan herhangi birine sahip midir?
Hangi kutucuğu seçeceğinizden emin değilseniz, test uygulayıcısından yardım isteyiniz.

(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Yüksek Lisans / Doktora

Üniversite

Meslek Yüksek Okulu, Açıköğretim Fakültesi/ Yüksek okulu vb.

Evet

Hayır

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

Babanız, zorunlu eğitim ya da ortaöğretim döneminde en son hangi okulu bitirmiştir?
Hangi kutucuğu seçeceğinizden emin değilseniz, test uygulayıcısından yardım isteyiniz

(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Genel Lise/ Anadolu Lisesi/ Fen Lisesi/ Sosyal Bilimler Lisesi/ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

Meslek Lisesi/ Anadolu Meslek Lisesi/ Teknik Lise/ Anadolu Teknik Lisesi/ Polis Koleji

Ortaokul

İlkokul

İlkokulu tamamlamadı

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Babanız aşağıdaki diplomalardan herhangi birine sahip midir?
Hangi kutucuğu seçeceğinizden emin değilseniz, test uygulayıcısından yardım isteyiniz

(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Yüksek lisans, doktora

Üniversite

Meslek Yüksek Okulu, Açıköğretim Fakültesi/yüksek okulu vb.

Evet

Hayır

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

Aşağıdakilerden hangisi annenizin şu anda çalıştığı işi tanımlamaktadır?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Tam zamanlı bir işte ücretli olarak çalışıyor.

Yarı zamanlı bir işte ücretli olarak çalışıyor.

Çalışmıyor, fakat iş arıyor.

Diğer (ör. ev işleri, emekli)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Aşağıdakilerden hangisi babanızın şu anda çalıştığı işi tanımlamaktadır?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Tam zamanlı bir işte ücretli olarak çalışıyor.

Yarı zamanlı bir işte ücretli olarak çalışıyor.

Çalışmıyor, fakat iş arıyor.

Diğer (ör. ev işleri, emekli)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Evinizde aşağıdakilerden hangileri bulunmaktadır?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Çalışma masası

Kendinize ait oda

Çalışmak için sessiz bir yer

Okul çalışmaları için kullanabileceğiniz bir bilgisayar

Eğitim yazılımı

İnternet bağlantısı

Edebiyat klasikleri (ör. Reşat Nuri Güntekin)

Şiir kitapları

Sanat eserleri (ör. tablolar)

Okul çalışmaları için kaynak kitaplar

Evet

Hayır

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Teknik içerikli kitaplar (ör. bilgisayar kitapları)

Sözlük

DVD oynatıcı

Düz kare ekran TV / Plazma TV / LCD TV

Kablolu TV/Uydu TV

Sanat, müzik veya tasarım konulu kitaplar

Klima tipi ısıtma-soğutma sistemi

Video kamera

Ev sinema sistemi

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Evinizde aşağıdakilerden kaç tane bulunmaktadır?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Televizyon

Araba

Banyolu ya da duşlu oda

İnternet erişimi olmayan cep telefonu

İnternet erişimi olan cep telefonu (ör. akıllı telefonlar)

Bilgisayar (ör. masaüstü bilgisayar, taşınabilir dizüstü veya notebook)

Tablet bilgisayarlar (ör. iPad®, BlackBerry® PlayBook™)

Elektronik kitap okuyucular (ör. Kindle™, Kobo, Bookeen)

Müzik aleti (ör. gitar, piyano)

Hiç

Bir

İki

Üç ya da
daha fazla

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Evinizde kaç tane kitap bulunmaktadır?
Genellikle bir metrelik bir kitaplık rafı yaklaşık 40 kitap almaktadır. Bu sayıya dergileri, gazeteleri ve okul kitaplarınızı dahil etmeyiniz.

(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

0-10 kitap

11-25 kitap

26-100 kitap

101-200 kitap

201-500 kitap

500 kitaptan fazla

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Aşağıda annenizin mesleği ile ilgili iki soru yer almaktadır:
(Eğer anneniz şu anda çalışmıyorsa, en son yaptığı işi yazınız.)

Annenizin esas mesleği nedir?
(ör. öğretmen, aşçı yardımcısı, satış müdürü)
İş unvanını yazınız.
Anneniz esas mesleğinde hangi işi yapıyor?
(ör. bir lisede ders veriyor, bir restoranda aşçıya yemekleri hazırlamasında yardım ediyor, satış temsilcilerini
yönetiyor)
Annenizin şu anda yaptığı ya da daha önce yapmış olduğu işi tanımlayan bir cümle yazınız.

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

Aşağıda babanızın mesleği ile ilgili iki soru yer almaktadır:
(Eğer babanız şu anda çalışmıyorsa, en son yaptığı işi yazınız.)

Babanızın esas mesleği nedir?
(ör. öğretmen, aşçı yardımcısı, satış müdürü)
İş unvanını yazınız.
Babanız esas mesleğinde hangi işi yapıyor?
(ör. bir lisede ders veriyor, bir restoranda aşçıya yemekleri hazırlamasında yardım ediyor, satış temsilcilerini
yönetiyor.)
Babanızın şu anda yaptığı ya da daha önce yapmış olduğu işi tanımlayan bir cümle yazınız.

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

B Bölümü: Hayatınız Hakkındaki Düşünceleriniz

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST016 ELSE GOTO
^ST017

Aşağıdaki soruda 0'la 10 ölçeğinde hayatınız hakkındaki memnuniyetiniz sorulmaktadır. Sıfır "Hiç memnun değilim", "10" ise "Tamamen memnunum"
anlamına gelmektedir.

Genel anlamda, bir bütün olarak düşündüğünüzde bugünlerde hayatınızdan ne derece memnunsunuz?
(Lütfen kaydırıcıyı size uygun olan rakama hareket ettiriniz.)

ST016Q01NA01

0
Hiç memnun değilim

10
Tamamen memnunum

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST018 ELSE GOTO
^ST017

Lütfen basamakları sıfırdan 10'a kadar numaralanmış bir merdiven düşünün. En üst basamağı sizin için olabilecek en iyi
hayatı, en alt basamağı da olabilecek en kötü hayatı temsil etsin.
(Lütfen kaydırıcıları uygun rakamlara ilerletiniz.)

ST017Q01NA01

Şu andaki kişisel hislerinize göre merdivenin hangi
basamağında olduğunuzu söylerdiniz?

0
Olabilecek en kötü hayat

10
Olabilecek en iyi hayat
ST017Q02NA01

Beş yıl sonra hangi basamakta olacağınızı düşünüyorsunuz?
0
Olabilecek en kötü hayat

10
Olabilecek en iyi hayat

Hayatınızı göz önüne aldığınızda, aşağıdaki ifadelerden her birine ne kadar katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Hayatımdan memnunum.

Hayatımda her şey yolunda.

Hayatımdaki bir çok şeyi değiştirmek istiyorum.

Farklı bir hayata sahip olmak isterdim.

İyi bir hayatım var.

Hayatta istediğim her şeye sahibim.

Hayatım pek çok çocuğun hayatından daha iyi.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

ST018Q01NA01

ST018Q01NA02

ST018Q01NA03

ST018Q01NA04

ST018Q02NA01

ST018Q02NA02

ST018Q02NA03

ST018Q02NA04

ST018Q03NA01

ST018Q03NA02

ST018Q03NA03

ST018Q03NA04

ST018Q04NA01

ST018Q04NA02

ST018Q04NA03

ST018Q04NA04

ST018Q05NA01

ST018Q05NA02

ST018Q05NA03

ST018Q05NA04

ST018Q06NA01

ST018Q06NA02

ST018Q06NA03

ST018Q06NA04

ST018Q07NA01

ST018Q07NA02

ST018Q07NA03

ST018Q07NA04

C Bölümü: Göçmenlik Durumu

Siz, anneniz ve babanız hangi ülkede doğdunuz?
(Lütfen her bir sütundan bir cevap seçiniz.)

Türkiye

Almanya

Hollanda

Bulgaristan

Bosna Hersek

Diğer ülkeler

Siz

Anneniz

Babanız

ST019AQ01T01

ST019BQ01T01

ST019C Q01T01

ST019AQ01T02

ST019BQ01T02

ST019C Q01T02

ST019AQ01T03

ST019BQ01T03

ST019C Q01T03

ST019AQ01T04

ST019BQ01T04

ST019C Q01T04

ST019AQ01T05

ST019BQ01T05

ST019C Q01T05

ST019AQ01T06

ST019BQ01T06

ST019C Q01T06

Branching rule
Rule:
IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND ^ST019BQ01T01 = 0 AND ^ST019CQ01T01 = 0 AND ^ST019AQ01T02 = 0
AND ^ST019BQ01T02 = 0 AND ^ST019CQ01T02 = 0 AND ^ST019AQ01T03 = 0 AND ^ST019BQ01T03 = 0 AND
^ST019CQ01T03 = 0 AND ^ST019AQ01T04 = 0 AND ^ST019BQ01T04 = 0 AND ^ST019CQ01T04 = 0 AND
^ST019AQ01T05 = 0 AND ^ST019BQ01T05 = 0 AND ^ST019CQ01T05 = 0 AND ^ST019AQ01T06 = 0 AND
^ST019BQ01T06 = 0 AND ^ST019CQ01T06 = 0 ) THEN GOTO ^ST022 ELSE IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND
(^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07 OR
^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null)) THEN GOTO ^ST020 ELSE IF
(^ST019AQ01T01 = 0 AND (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR
^ST003Q02TA01 = 08 OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12)) THEN GOTO ^ST021 ELSE GOTO
^ST022

Türkiye'ye geldiğinizde kaç yaşındaydınız?
(Lütfen geldiğinizdeki yaşınızı giriniz. Eğer geldiğinizde yaşınız 12 aydan küçük ise "0" (sıfır) giriniz.)

Yaşında

ST020Q01TA01

Consistency check rule
Rule:

IF ^ST020Q01TA01 >16

Message:

Lütfen girmiş olduğunuz yaşı gözden geçiriniz.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST022 ELSE GOTO
^ST021

Türkiye'ye geldiğinizde kaç yaşındaydınız?
(Lütfen soruyu cevaplamak için açılan menüden seçim yapınız. Eğer geldiğinizde yaşınız 12 aydan küçük ise lütfen "0-1 yaşında" (sıfır-bir yaşında)
seçeneğini seçiniz.)

ST021Q01TA01

Seçiniz...
( ST021Q01TA01 )
Seçiniz...
0 - 1 yaşında
1 yaşında
2 yaşında
3 yaşında
4 yaşında
5 yaşında
6 yaşında
7 yaşında
8 yaşında
9 yaşında
10 yaşında
11 yaşında
12 yaşında
13 yaşında
14 yaşında
15 yaşında
16 yaşında

Evde en çok hangi dili konuşuyorsunuz?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Türkçe

Diğer

ST022Q01TA01

ST022Q01TA02

Branching rule
Rule:
IF (^ST022Q01TA01 >0 AND ^ST019AQ01T01 >0 AND ^ST019BQ01T01 >0 AND ^ST019CQ01T01 >0)
THEN GOTO ^ST024 ELSE IF (^ST022Q01TA01 = 0 AND ^ST022Q01TA02 = 0) THEN GOTO ^ST024 ELSE GOTO
^ST023

Aşağıdaki kişilerle genellikle hangi dili konuşuyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Annem

Babam

Kardeşim / kardeşlerim

Yakın arkadaşım

Okul arkadaşlarım

Çoğunlukla kültürel dilimizi

Kültürel dilimizi ve Türkçeyi aynı
sıklıkta

Çoğunlukla Türkçeyi

Uygun değil

ST023Q01TA01

ST023Q01TA02

ST023Q01TA03

ST023Q01TA04

ST023Q02TA01

ST023Q02TA02

ST023Q02TA03

ST023Q02TA04

ST023Q03TA01

ST023Q03TA02

ST023Q03TA03

ST023Q03TA04

ST023Q04TA01

ST023Q04TA02

ST023Q04TA03

ST023Q04TA04

ST023Q05TA01

ST023Q05TA02

ST023Q05TA03

ST023Q05TA04

Ayırımcılık, belirli bir grubun üyesi olmalarından dolayı insanlara karşı olumsuz davranışı ifade etmektedir. Kendinizi,
Türkiye'de ayırımcılığa maruz kalmış kültürel veya etnik bir grubun üyesi olarak tanımlar mısınız?
(Ayırımcılık, bireyin kültürel veya etnik kökeninden ötürü olumsuz uygulamaları ifade etmektedir. Örneğin, eğitim bursundan yararlanma, iş bulma veya
evsahibi olmada başka insanlardan daha az şansa sahip olunması, kişinin etnik ya da kültürel kökeninden dolayı başkalarına göre daha kaba bir muamele
görmesi ya da aşağılanması, taciz edilmesi veya saldırıya uğramasıdır.)

(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Evet

Hayır

ST024Q01NA01

ST024Q01NA02

Branching rule
Rule:
IF (^ST024Q01NA01 >0) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND (^ST019AQ01T01 = 0
OR ^ST019BQ01T01 = 0 OR ^ST019CQ01T01 = 0)) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND
^ST022Q01TA01 = 0) THEN GOTO ^ST025 ELSE GOTO ^STInfo4

Okuldaki deneyimlerinizi göz önüne aldığınızda, öğretmenlerinizden kaç tanesine aşağıdaki ifadeler uymaktadır?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)
Hiçbirine ya da
hemen hemen
hiçbirine

Bazılarına

Çoğuna

Hepsine ya da
hemen hemen
hepsine

ST025Q01NA01

ST025Q01NA02

ST025Q01NA03

ST025Q01NA04

ST025Q02NA01

ST025Q02NA02

ST025Q02NA03

ST025Q02NA04

ST025Q03NA01

ST025Q03NA02

ST025Q03NA03

ST025Q03NA04

Kültürel köken/etnik grubumdaki insanlar hakkında olumsuz şeyler
söylüyorlar.

ST025Q04NA01

ST025Q04NA02

ST025Q04NA03

ST025Q04NA04

Türkiye'nin karşılaştığı sorunlar için kültürel köken/etnik grubumdaki
insanları suçluyorlar.

ST025Q05NA01

ST025Q05NA02

ST025Q05NA03

ST025Q05NA04

Kültürel ya da etnik grubum içerisindeki zihniyet çeşitliliğini anlama gayreti
gösteriyorlar.

ST025Q06NA01

ST025Q06NA02

ST025Q06NA03

ST025Q06NA04

Kültürel köken/etnik grubumdaki öğrencilere, diğer öğrencilerle aynı şekilde
davranıyorlar.

ST025Q07NA01

ST025Q07NA02

ST025Q07NA03

ST025Q07NA04

Kültürel köken/etnik grubumdaki öğrenciler hakkında, diğer öğrencilerden
daha az akademik beklentiye sahipler.

ST025Q08NA01

ST025Q08NA02

ST025Q08NA03

ST025Q08NA04

Kültürel köken/etnik grubumdaki öğrenciler hakkında, diğer öğrencilerden
daha fazla akademik beklentiye sahipler.

ST025Q09NA01

ST025Q09NA02

ST025Q09NA03

ST025Q09NA04

Kültürel köken ya da etnik grubumdaki insanlar hakkında saygılı bir şekilde
konuşuyorlar.

Kültürel/etnik grubumun tarihi hakkında yanlış düşüncelere sahipler.

Kültürel köken/etnik grubumdaki insanlarla kişisel iletişime açıklar.

Kültürel köken/etnik grubumdaki öğrenciler ve diğer öğrenciler için aynı sınıf
geçme kriterlerini uyguluyorlar.

ST025Q10NA01

ST025Q10NA02

ST025Q10NA03

ST025Q10NA04

Kültürel köken/etnik grubumdaki öğrenciler ile diğer öğrencilerin kötü
davranışlarını cezalandırmada aynı kriterleri uyguluyorlar.

ST025Q11NA01

ST025Q11NA02

ST025Q11NA03

ST025Q11NA04

D Bölümü: Sağlığınız

Boyunuz ne kadardır?
(Lütfen size uygun olan rakamı giriniz.)

cm

ST026Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST026Q01NA01 < 90 OR ^ST026Q01NA01 >230)

Message:

Lütfen girmiş olduğunuz değerleri kontrol ediniz.

Kilonuz ne kadardır?
(Lütfen size uygun olan rakamı giriniz.)

kg

ST027Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST027Q01NA01 < 30 OR ^ST027Q01NA01 >250)

Message:

Lütfen girmiş olduğunuz değerleri kontrol ediniz.

Öğle yemeğinizi okulda yediğinizde, yemeğinizi genellikle nereden alırsınız?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Okulda asla öğle yemeği yemem.

Yemeğimi evimden getiririm.

Okulda bir yerden alırım.

Başka bir yerden alırım.

ST028Q01NA01

ST028Q01NA02

ST028Q01NA03

ST028Q01NA04

Son 7 gün içerisinde, kaç gün aşağıdakileri yediniz veya içtiniz?
(Lütfen soruyu cevaplamak için açılan menülerden seçim yapınız.)

ST029Q01NA01

Meyve (ör. elma, portakal, muz, armut)

Seçiniz...

Meyve (ör. elma, portakal, muz, armut) ( ST029Q01NA01 )
Seçiniz...
0 gün
1 gün
2 gün
3 gün
4 gün
5 gün
6 gün
7 gün
ST029Q02NA01

Fast food (ör. McDonalds veya Burger King)

Seçiniz...

Fast food (ör. McDonalds veya Burger King) ( ST029Q02NA01 )
Seçiniz...
0 gün
1 gün
2 gün
3 gün
4 gün
5 gün
6 gün
7 gün
ST029Q03NA01

Sebze (ör. havuç, salata, enginar)

Seçiniz...

Sebze (ör. havuç, salata, enginar) ( ST029Q03NA01 )
Seçiniz...
0 gün
1 gün
2 gün
3 gün
4 gün
5 gün
6 gün
7 gün
ST029Q04NA01

Gazlı içecekler (ör. Coca-Cola, Pepsi)

Gazlı içecekler (ör. Coca-Cola, Pepsi) ( ST029Q04NA01 )
Seçiniz...
0 gün
1 gün
2 gün
3 gün
4 gün
5 gün
6 gün
7 gün

Seçiniz...

Bu öğretim yılındaki derslerde, aşağıdakilerden herhangi birisi size öğretildi mi?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Sağlıklı beslenmenin yararları

Alkol, tütün ve uyuşturucu tüketiminin riskleri

Fiziksel aktivitelerin yararları

Bulaşıcı hastalıkların riskleri (örn. Tüberküloz, AIDS)

Evet

Hayır

ST030Q01NA01

ST030Q01NA02

ST030Q02NA01

ST030Q02NA02

ST030Q03NA01

ST030Q03NA02

ST030Q04NA01

ST030Q04NA02

Bu eğitim öğretim yılında, her hafta beden eğitimi derslerinize ortalama kaç gün katıldınız?
(Lütfen soruyu cevaplamak için açılan menüden seçim yapınız.)

ST031Q01NA01

Seçiniz...
( ST031Q01NA01 )
Seçiniz...
0 gün
1 gün
2 gün
3 gün
4 gün
5 gün

Okul dışında, geçtiğimiz 7 gün içerisinde aşağıdaki faaliyetlere kaç gün katıldınız?
(Lütfen soruları cevaplamak için açılan menülerden seçim yapınız.)

Günde en az toplam 60 dakika olmak üzere orta düzeyde yapılan fiziksel aktiviteler (ör.
yürüme, merdiven çıkma, okula bisikletle gidip gelme, ip atlama)

ST032Q01NA01

Seçiniz...

Günde en az toplam 60 dakika olmak üzere orta düzeyde yapılan fiziksel aktiviteler (ör. yürüme, merdiven çıkma, okula bisikletle gidip gelme, ip
atlama) ( ST032Q01NA01 )
Seçiniz...
0 gün
1 gün
2 gün
3 gün
4 gün
5 gün
6 gün
7 gün
Terlemenize neden olan ve nefes almanızı zorlaştıran, günde en az 20 dakika yapılan güçlü
fiziksel aktiviteler (ör. koşma, bisiklet sürme, aerobik, futbol, paten, ip atlama)

ST032Q02NA01

Seçiniz...

Terlemenize neden olan ve nefes almanızı zorlaştıran, günde en az 20 dakika yapılan güçlü fiziksel aktiviteler (ör. koşma, bisiklet sürme, aerobik,
futbol, paten, ip atlama) ( ST032Q02NA01 )
Seçiniz...
0 gün
1 gün
2 gün
3 gün
4 gün
5 gün
6 gün
7 gün

Aşağıda yer alan kendiniz ile ilgili ifadelere ne derece katılıyorsunuz ya da katılmıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Fiziksel aktivite yapmak, bana çok keyif veriyor.

Fiziksel aktivite yapmak, bana enerji veriyor.

Fiziksel aktivite yapmak, vücudumu iyi hissettiriyor.

Fiziksel aktivite yapmak, bana güçlü bir başarı hissi veriyor.

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

ST033Q01NA01

ST033Q01NA02

ST033Q01NA03

ST033Q01NA04

ST033Q02NA01

ST033Q02NA02

ST033Q02NA03

ST033Q02NA04

ST033Q03NA01

ST033Q03NA02

ST033Q03NA03

ST033Q03NA04

ST033Q04NA01

ST033Q04NA02

ST033Q04NA03

ST033Q04NA04

E Bölümü: Okulunuz

Okulunuzu göz önüne aldığınızda aşağıdaki ifadelere ne derece katılıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Okulda kendimi yabancı (ya da dışlanmış gibi) hissederim.

Okulda diğer öğrencilerle kolaylıkla arkadaşlık kurarım.

Kendimi okulun bir parçası olarak hissederim.

Kendimi aykırı ve okula ait değilmiş gibi hissederim.

Diğer öğrencilerin beni sevdiğini düşünüyorum.

Okulda kendimi yalnız hissediyorum.

Okulda kendimi mutlu hissediyorum.

Okulumda her şey olması gerektiği gibidir.

Okulumdan memnunum.

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

ST034Q01TA01

ST034Q01TA02

ST034Q01TA03

ST034Q01TA04

ST034Q02TA01

ST034Q02TA02

ST034Q02TA03

ST034Q02TA04

ST034Q03TA01

ST034Q03TA02

ST034Q03TA03

ST034Q03TA04

ST034Q04TA01

ST034Q04TA02

ST034Q04TA03

ST034Q04TA04

ST034Q05TA01

ST034Q05TA02

ST034Q05TA03

ST034Q05TA04

ST034Q06TA01

ST034Q06TA02

ST034Q06TA03

ST034Q06TA04

ST034Q07TA01

ST034Q07TA02

ST034Q07TA03

ST034Q07TA04

ST034Q08TA01

ST034Q08TA02

ST034Q08TA03

ST034Q08TA04

ST034Q09TA01

ST034Q09TA02

ST034Q09TA03

ST034Q09TA04

Aşağıdakiler, okulunuzda hangi sıklıkla olmaktadır?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Öğrenciler öğretmenin söylediklerini dinlemezler.

Gürültü ve düzensizlik vardır.

Öğretmen öğrencilerin susması için uzun süre bekler.

Öğrenciler iyi çalışamıyorlar.

Öğrenciler, ders başladıktan sonra, uzun bir süre çalışmaya
başlamıyorlar.

Her ders

Derslerin çoğunda

Bazı derslerde

Hiç ya da hemen
hemen hiç

ST035Q01TA01

ST035Q01TA02

ST035Q01TA03

ST035Q01TA04

ST035Q02TA01

ST035Q02TA02

ST035Q02TA03

ST035Q02TA04

ST035Q03TA01

ST035Q03TA02

ST035Q03TA03

ST035Q03TA04

ST035Q04TA01

ST035Q04TA02

ST035Q04TA03

ST035Q04TA04

ST035Q05TA01

ST035Q05TA02

ST035Q05TA03

ST035Q05TA04

Okulunuzu göz önüne aldığınızda aşağıdaki ifadelere ne derece katılıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Okul, beni mezuniyet sonrası yetişkin hayatına hazırlamak için çok az şey
yapmaktadır.

Okul zaman kaybıdır.

Okul kararlar almak için bana güven verir.

Okul bana bir işte yararlı olabilecek şeyleri öğretmektedir.

Okulda çok çalışmak iyi bir iş bulmamda bana yardımcı olacaktır.

Okulda çok çalışmak iyi bir üniversiteye gitmeme yardımcı olacaktır.

İyi notlar almaktan memnun oluyorum.

Okulda çok çalışmak önemlidir.

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

ST036Q01TA01

ST036Q01TA02

ST036Q01TA03

ST036Q01TA04

ST036Q02TA01

ST036Q02TA02

ST036Q02TA03

ST036Q02TA04

ST036Q03TA01

ST036Q03TA02

ST036Q03TA03

ST036Q03TA04

ST036Q04TA01

ST036Q04TA02

ST036Q04TA03

ST036Q04TA04

ST036Q05TA01

ST036Q05TA02

ST036Q05TA03

ST036Q05TA04

ST036Q06TA01

ST036Q06TA02

ST036Q06TA03

ST036Q06TA04

ST036Q07TA01

ST036Q07TA02

ST036Q07TA03

ST036Q07TA04

ST036Q08TA01

ST036Q08TA02

ST036Q08TA03

ST036Q08TA04

Aşağıdakiler, derslerinizde hangi sıklıkla olmaktadır?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Öğretmen, öğrencilerin çok çalışmasını ister.

Öğretmen, öğrencilere daha iyi şeyler yapabileceklerini söyler.

Öğretmen, öğrencilerin ödevlerini dikkatsiz şekilde yapmalarından hoşlanmaz.

Öğrenciler çok şey öğrenmek zorundadır.

Asla

Bazı derslerde

Çoğu derste

Her derste

ST037Q01TA01

ST037Q01TA02

ST037Q01TA03

ST037Q01TA04

ST037Q02TA01

ST037Q02TA02

ST037Q02TA03

ST037Q02TA04

ST037Q03TA01

ST037Q03TA02

ST037Q03TA03

ST037Q03TA04

ST037Q04TA01

ST037Q04TA02

ST037Q04TA03

ST037Q04TA04

Son 12 ay boyunca, aşağıdaki durumlarla okulunuzda ne sıklıkla karşılaştınız?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Diğer öğrenciler bana isim taktılar.

Diğer öğrenciler tarafından eleştirildim.

Diğer öğrenciler beni bilerek yalnız bıraktı.

Diğer öğrenciler benimle alay etti.

Diğer öğrenciler tarafından tehdit edildim.

Diğer öğrenciler bana ait olan şeyleri zorla elimden aldılar veya onlara
zarar verdiler.

Diğer öğrenciler tarafından itildim veya şiddete maruz kaldım.

Diğer öğrenciler hakkımda çirkin dedikodular çıkardı.

Hiç veya hemen
hemen hiç

Yılda birkaç defa

Ayda birkaç defa

Haftada bir
veya daha
fazla

ST038Q01NA01

ST038Q01NA02

ST038Q01NA03

ST038Q01NA04

ST038Q02NA01

ST038Q02NA02

ST038Q02NA03

ST038Q02NA04

ST038Q03NA01

ST038Q03NA02

ST038Q03NA03

ST038Q03NA04

ST038Q04NA01

ST038Q04NA02

ST038Q04NA03

ST038Q04NA04

ST038Q05NA01

ST038Q05NA02

ST038Q05NA03

ST038Q05NA04

ST038Q06NA01

ST038Q06NA02

ST038Q06NA03

ST038Q06NA04

ST038Q07NA01

ST038Q07NA02

ST038Q07NA03

ST038Q07NA04

ST038Q08NA01

ST038Q08NA02

ST038Q08NA03

ST038Q08NA04

Son 12 ay boyunca, aşağıdaki durumlarla okulunuzda ne sıklıkla karşılaştınız?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Hiç veya hemen
hemen hiç

Yılda birkaç defa

Ayda birkaç defa

Haftada bir
veya daha
fazla

ST039Q01NA01

ST039Q01NA02

ST039Q01NA03

ST039Q01NA04

ST039Q02NA01

ST039Q02NA02

ST039Q02NA03

ST039Q02NA04

Öğretmenlerim bana olduğumdan daha az zeki olduğumu düşündükleri
izlenimini verdi.

ST039Q03NA01

ST039Q03NA02

ST039Q03NA03

ST039Q03NA04

Öğretmenlerim disiplin konusunda, diğer öğrencilere göre bana daha
sert davrandı.

ST039Q04NA01

ST039Q04NA02

ST039Q04NA03

ST039Q04NA04

ST039Q05NA01

ST039Q05NA02

ST039Q05NA03

ST039Q05NA04

ST039Q06NA01

ST039Q06NA02

ST039Q06NA03

ST039Q06NA04

Öğretmenlerim, bana diğer öğrencilerden daha az seslendi.

Öğretmenlerim, diğer öğrencilere göre bana daha zor not verdi.

Öğretmenlerim benimle başkalarının önünde dalga geçti.

Öğretmenlerim başkalarının önünde bana onur kırıcı sözler söyledi.

Okuldaki öğretmenlerinizi göz önüne aldığınızda aşağıdaki ifadelere ne derece katılıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Öğretmenlerimin birçoğu ile iyi geçinirim.

Öğretmenlerimin birçoğu benim mutluluğumla ilgilenir.

Öğretmenlerimin birçoğu söylediklerimi gerçekten dinlemektedir.

Daha fazla yardıma ihtiyacım olduğunda bunu öğretmenlerimden isterim.

Öğretmenlerimin birçoğu bana tarafsız davranır.

Öğretmenlerim okuldaki çalışmalarımla ilgilenirler.

Öğretmenlerim eğitimdeki çabalarımı ve başarılarımı destekler.

Okulda zorluklarla karşılaştığımda öğretmenlerim bana destek olur.

Öğretmenlerim kendime güvenmem için beni cesaretlendirir.

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

ST040Q01TA01

ST040Q01TA02

ST040Q01TA03

ST040Q01TA04

ST040Q02TA01

ST040Q02TA02

ST040Q02TA03

ST040Q02TA04

ST040Q03TA01

ST040Q03TA02

ST040Q03TA03

ST040Q03TA04

ST040Q04TA01

ST040Q04TA02

ST040Q04TA03

ST040Q04TA04

ST040Q05TA01

ST040Q05TA02

ST040Q05TA03

ST040Q05TA04

ST040Q06NA01

ST040Q06NA02

ST040Q06NA03

ST040Q06NA04

ST040Q07NA01

ST040Q07NA02

ST040Q07NA03

ST040Q07NA04

ST040Q08NA01

ST040Q08NA02

ST040Q08NA03

ST040Q08NA04

ST040Q09NA01

ST040Q09NA02

ST040Q09NA03

ST040Q09NA04

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q11NA01

ST040Q11NA02

ST040Q11NA03

ST040Q11NA04

ST040Q12NA01

ST040Q12NA02

ST040Q12NA03

ST040Q12NA04

Öğretmenlerim verilen bir görevi tamamlamam için ne yapmam gerektiğini
söyler ve neden yapmam gerektiğini açıklar.

ST040Q13NA01

ST040Q13NA02

ST040Q13NA03

ST040Q13NA04

Öğretmenlerim bana öğrenme görevleri ve stratejileri hakkında detaylı
bilgiler ve açıklamalar verir.

ST040Q14NA01

ST040Q14NA02

ST040Q14NA03

ST040Q14NA04

ST040Q15NA01

ST040Q15NA02

ST040Q15NA03

ST040Q15NA04

ST040Q16NA01

ST040Q16NA02

ST040Q16NA03

ST040Q16NA04

ST040Q17NA01

ST040Q17NA02

ST040Q17NA03

ST040Q17NA04

ST040Q18NA01

ST040Q18NA02

ST040Q18NA03

ST040Q18NA04

Öğretmenlerim yeni becerileri öğrenmem için beni cesaretlendirir.

Öğretmenlerim okuldaki performansım hakkında bana geribildirimde
bulunur.

Öğretmenlerim takıldığımda ilerlemem için farklı yollar önerir.

Öğretmenlerim bir konuyu çözmek için önemli olan özel becerileri gösterir.

Öğretmenlerim içeriği daha derin bir şekilde anlamamı sağlamak için bana
soru sorar.

Öğrenciler okulda karar almada söz sahibidir.

Bu okuldaki yetişkinler öğrencilerin önerilerini dinler.

Okulunuzda aşağıdakilere ait masrafları kim karşılıyor?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Ders kitapları

Öğle yemeği

Okul gezileri

Okulumda bu yok

Ücretsizdir

Tamamını ailem ya da
ben karşılarım

Bir kısmını ailem ya da
ben karşılarım

ST041Q01NA01

ST041Q01NA02

ST041Q01NA03

ST041Q01NA04

ST041Q02NA01

ST041Q02NA02

ST041Q02NA03

ST041Q02NA04

ST041Q03NA01

ST041Q03NA02

ST041Q03NA03

ST041Q03NA04

F Bölümü: Boş Vakitleri Değerlendirme ve Ev Faaliyetleri

Okul tatiliniz boyunca, aşağıdaki faaliyetleri yapmak için kaç hafta vakit harcadınız?
(Eğer bir faaliyet için en az dört gün vakit harcadıysanız bir hafta olarak işaretleyiniz.)

(Lütfen kaydırıcıyı her bir satırdaki doğru hafta sayısına getiriniz.)

ST042Q01NA01

hafta
Seyahate çıkmak
0

10
ST042Q02NA01

hafta
Ailemin yazlığında kalmak
0

10
ST042Q03NA01

hafta
Para kazanılacak bir işte çalışmak
0

10
ST042Q04NA01

hafta
Bir aile şirketinde yardımcı olmak
0

10
ST042Q05NA01

hafta

hafta
Küçük kardeşlerin bakımına veya ev işlerine yardım etmek
0

10
ST042Q06NA01

hafta
Yaz kurslarına / yaz okuluna katılmak
0

10
ST042Q07NA01

hafta
Evdeki faaliyetler (ör. arkadaşlarla buluşmak, bölgesel aktivitelere
katılmak)
0

10
ST042Q08NA01

hafta
Yaz kamplarına katılmak (ör. sanat, gençlik veya spor kampı)
0

10
ST042Q09NA01

hafta
Gönüllü faaliyetlere katılmak (ör. fiziksel engellilere yardım için
plastik kapak toplama faaliyetlerine katılmak)
0

10
ST042Q10NA01

hafta
Aile ve arkadaş ziyaretlerinde bulunmak
0

10

Branching rule
Rule:

IF (^ST042Q01NA01 = 0 OR ^ST042Q01NA01 = null) THEN GOTO ^ST043 ELSE GOTO ^ST044

Okul tatiliniz boyunca, seyahate çıkmamanızın nedenleri nelerdir?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Maddi sebepler

Diğer sebepler

ST043Q01NA01

ST043Q01NA02

Son 12 ay süresince aşağıdaki faaliyetleri hangi sıklıkla yaptınız?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Bir müze gezmek

Bir sanat sergisi gezmek

Klasik müzik konserine gitmek

Rock/pop müzik konserine gitmek

Tiyatroya gitmek

Bir spor müsabakasına gitmek

Hiç

Bir veya iki defa

Üç veya dört defa

Dört defadan fazla

ST044Q01NA01

ST044Q01NA02

ST044Q01NA03

ST044Q01NA04

ST044Q02NA01

ST044Q02NA02

ST044Q02NA03

ST044Q02NA04

ST044Q03NA01

ST044Q03NA02

ST044Q03NA03

ST044Q03NA04

ST044Q04NA01

ST044Q04NA02

ST044Q04NA03

ST044Q04NA04

ST044Q05NA01

ST044Q05NA02

ST044Q05NA03

ST044Q05NA04

ST044Q06NA01

ST044Q06NA02

ST044Q06NA03

ST044Q06NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST044Q01NA02 > 0 OR ^ST044Q01NA03 > 0 OR ^ST044Q01NA04 > 0 OR ^ST044Q02NA02 > 0
OR ^ST044Q02NA03 > 0 OR ^ST044Q02NA04 > 0 OR ^ST044Q03NA02 > 0 OR ^ST044Q03NA03 > 0 OR
^ST044Q03NA04 > 0 OR ^ST044Q04NA02 > 0 OR ^ST044Q04NA03 > 0 OR ^ST044Q04NA04 > 0 OR
^ST044Q05NA02 > 0 OR ^ST044Q05NA03 > 0 OR ^ST044Q05NA04 > 0 OR ^ST044Q06NA02 > 0 OR
^ST044Q06NA03 > 0 OR ^ST044Q06NA04 > 0) THEN GOTO ^ST045 ELSE GOTO ^ST046

Bir önceki soruda belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak, sizin veya ailenizin bu faaliyetlere katılmak için önceden para
biriktirmeniz gerekiyor mu?
(Lütfen seçeneklerden birini seçiniz.)

Hayır, katıldığımız faaliyetler ücretsizdi.

Hayır, para biriktirmemiz gerekmedi.

Evet, para biriktirmemiz gerekti.

ST045Q01NA01

ST045Q01NA02

ST045Q01NA03

Evde velinizle veya bir başkasıyla aşağıdakileri hangi sıklıkta yapıyorsunuz?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Okulda ne kadar başarılı olduğumu tartışmak

Birlikte akşam yemeği yemek

Politik veya sosyal konuları tartışmak

Sadece konuşarak vakit geçirmek

Kitapları, filmleri veya televizyon programlarını
tartışmak

Ayda bir defa ya da Haftada bir defa ya
birkaç defa
da birkaç defa

Her gün ya da
hemen hemen
her gün

Hiç ya da hemen
hemen hiç

Yılda bir defa ya da
birkaç defa

ST046Q01NA01

ST046Q01NA02

ST046Q01NA03

ST046Q01NA04

ST046Q01NA05

ST046Q02NA01

ST046Q02NA02

ST046Q02NA03

ST046Q02NA04

ST046Q02NA05

ST046Q03NA01

ST046Q03NA02

ST046Q03NA03

ST046Q03NA04

ST046Q03NA05

ST046Q04NA01

ST046Q04NA02

ST046Q04NA03

ST046Q04NA04

ST046Q04NA05

ST046Q05NA01

ST046Q05NA02

ST046Q05NA03

ST046Q05NA04

ST046Q05NA05

Evinizde genellikle sizinle birlikte kimler yaşıyor?
(Lütfen her bir satırdan bir cevap seçiniz.)

Anne (üvey anne ya da koruyucu anne dâhil)

Baba (üvey baba ya da koruyucu baba dâhil)

Erkek kardeş(ler) (üvey erkek kardeşler dâhil)

Kız kardeş(ler) (üvey kız kardeşler dâhil)

Büyükanne/ büyükbaba

Diğer (ör. kuzen)

Evet

Hayır

ST047Q01TA01

ST047Q01TA02

ST047Q02TA01

ST047Q02TA02

ST047Q03TA01

ST047Q03TA02

ST047Q04TA01

ST047Q04TA02

ST047Q05TA01

ST047Q05TA02

ST047Q06TA01

ST047Q06TA02

Anketi tamamlayarak bizimle işbirliğinde bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz!

