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Yayın tarihi Mayıs 2019 Anket çıkış 

 

 
Ulusal İşgücü Piyasası ve Sosyal Politikalarının AB 

tarafından finanse edilen destek uygulamaları 
 

Destek uygulamasından çıkmış olan katılımcılarda proje sağlayıcıları 
için anket 

(proje sağlayıcısı tarafından doldurulmalı, 
5. ve 7. sorularda gerektiğinde katılımcı ile iletişime geçilmeli) 

 
GENEL BİLGİLER 

Doldurma tarihi: .. 

Dosya numarası (D.No.):  

ABBA’da katılımcı No.:  

 

 
İSİM VE ADRES BİLGİLERİ 

Soyadı:  

Adı:  

 
 
 
 
Veri koruma nedenleriyle, yalnızca gizlilik beyanında adı geçen kurumlar kişisel verilere erişebilir. Ayrıntılı bilgilere 
oradan ulaşabilirsiniz. 

2 0  

E S F  



- Sayfa 2 / 2 - 

Yayın tarihi Mayıs 2019 Anket çıkış 

 

ESF tarafından finanse edilen destekler ile 
ilgili sorular 

1. Uygulamaya katılım ne zaman başladı? 

1.1 Giriş tarihi .. 
  Gün  Ay Yıl 

2. Uygulamaya katılım ne zaman sona erdi? 

2.1 Çıkış tarihi .. 
  Gün  Ay Yıl 

3. Katılımcı uygulamaya planlanan bitimine 
kadar katıldı mı yoksa uygulamadan erken 
mi çıktı? 

3.1   Uygulamadan erken çıktı 
   soru 4 ile devam 

3.2   Planlanan bitime kadar katılım 
   soru 6 ile devam 

4. Katılımın ne zaman sona ermesi 
planlanmıştı? 

4.1 Çıkış tarihi .. 
  Gün  Ay Yıl 

5. Erken bırakmak için en önemli neden 
neydi? 
(Lütfen sadece bir neden belirtin) 

5.1   İşe başlama 
   

5.2   Planlanan ön seçim  

  
 prosedüründen sonra ayrılma 

  (örn. profilleme) 

5.3   Uzun süre gelmemezlik/hastalık 
   

5.4   Performans eksikliği/zorlanma 
   

5.5   Başka bir destek uygulamasına geçiş 
   

5.6   Diğer nedenler 

 

 

 

 

 

6. Uygulamaya katılarak hangi diploma veya 

sertifika alındı? 

6.1  
 Alt düzey ortaokul diploması (9. veya 10. 
sınıf) 

   

6.2   Orta öğrenim diploması 

  
 (Teknik Ortaokul Giriş Yeterliliği, Ortaokul 
diploması) 

6.3   Tanınmış bir mesleki eğitimde  

   diploma 

6.4   Diğer devlet sınavı veya devlet tarafından  

   tanınmış ve eşdeğer derece 

6.5   Sağlayıcı tarafından düzenlenen sınav 
   

6.6   Diğer sınav 
   

6.7   Katılım belgesi (sınavsız) 
   

6.8   Diploma verilmedi/katılım belgesi verilmedi 
   

7. Uygulamanın tamamlanmasından sonraki 

ilk ay içinde katılımcının mesleki durumu 

için hangisi geçerlidir? (çoklu cevap 

verilebilir) 

7.1   Eğitim okulunda öğrenciydim (örn. genel  

   eğitim okulunda) 

7.2   Çalışıyordum (serbest veya  

  
 tam zamanlı olarak sigortalı veya yarı 
zaman çalışan) 

7.3   Küçük bir işte çalışıyorum (Mini Job) 
   

7.4   Bir işgücü piyasası önlemine katıldım 

   (örn. Jobcenter veya İş Kurumu’nun) 

7.5   Mesleki eğitim görüyordum  

   (okulda/işletmede) 

7.6   Yüksek öğrenim görüyordum 
   

7.7   İleri eğitim görüyordum 
   

7.8   İşsiz olarak kayıtlıydım 
   

7.9   Çalışmıyordum  

  
 (örn. ev erkeği, uzun süre hasta, 
 diğerleri) 

7.10   İş arıyordum 
   

   

7.11   Katılımcıya ulaşılamıyor 
   

7.12   Katılımcı bilgi vermiyor 
   

 


