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Ülke istihdam piyasası ve sosyal politikalar için
AB eş finansmanlı teşvik tedbirleri
Bir katılımcının teşvik tedbirinden ayrılması durumunda proje sahibi için
anket formu
(Proje sahibi tarafından doldurulur,
5 ve 7. soru için gerekirse katılımcı ile irtibata geçilir)
GENEL BİLGİLER

Doldurma tarihi:
Referans no (GZ):

.

.2 0

ESF −

ABBA bünyesindeki katılımcı no:
İSİM VE ADRES BİLGİLERİ

Soyadı:
Adı:

Veri gizliliği nedenlerinden dolayı kişisel bilgilere sadece veri gizliliğine ilişkin beyanda anılan kurumlar erişebilir. Ayrıntılı
açıklamaları orada bulabilirsiniz.
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ESF teşvikli tedbir hakkında sorular
1. Tedbire katılım ne zaman başladı?
1.1

Giriş tarihi
Gün

.

Ay

.

6. Tedbire katılım sayesinde hangi diploma
veya hangi sertifika elde edildi?
6.1
6.2

Yıl
6.3

2. Tedbire katılım ne zaman sonlandırıldı?
2.1

Çıkış tarihi
Gün

.

Ay

.

Yıl

3. Katılımcı bu tedbire planlanan bitiş tarihine
kadar katıldı mı yoksa tedbiri zamanından
önce mi sonlandırdı?
3.1

3.2

Tedbir zamanından önce sonlandırıldı
 4. soruya geçiniz
Katılım planlandığı gibi sonlandırıldı
 6. soruya geçiniz

4. Katılım planlı olarak ne zaman
sonlanacaktı?
4.1

Çıkış tarihi
Gün

.

Ay

.

Yıl

6.4

5.1
5.2

İşe başlama
Planlı şekilde devreye sokulan
bir seçim süreci sonrasında çıkış
(ör. profilleme)

5.3

Uzun devamsızlık süreleri/hastalıklar

5.4

Eksik performans/aşırı yüklenme

5.5

Başka bir teşvik tedbirine geçiş

5.6

Diğer sebepler

Orta dereceli okul diploması
(teknik yüksekokul diploması, lise
diploması)
Tanınan bir meslek eğitiminde diploma
Diğer devlet sınavı veya devlet
tarafından tanınan eşdeğer diploma

6.5

Kurumun kendi sınavı

6.6

Diğer sınav

6.7

Katılım belgesi (sınavsız)

6.8

Diploma yok/katılım belgesi yok

7. Katılımcının tedbirin sonlandırılmasından
sonra ilk bir ay içindeki mesleki
durumuna uygun olan nedir? (Çoklu
tanımlama mümkün)
7.1
7.2

7.3
7.4

5. Zamanından önce ayrılmanın önemli sebebi
nedir?
(Lütfen tek bir sebep belirtiniz)

Ortaokul diploması (9 veya 10. sınıf)

Genel eğitim veren bir okulda öğrenci
Çalışıyor (serbest meslek veya sigortalı
tam zamanlı veya yarı zamanlı iş)
Cüzi çalışma (mini iş)
İş kurumu veya iş ajansının
bir tedbirinde

7.5

Eğitimde (okul/işletme)

7.6

Yüksek öğrenim

7.7

İleri eğitim

7.8

İşsiz olarak kayıtlı

7.9

Çalışmıyor (ör. ev kadını,
ev adamı, uzun süre hasta, diğer)

7.10

İş arıyor

7.11

Katılımcıya ulaşılamıyor

7.12

Katılımcı bilgi vermeyi reddediyor

 7. soruya geçiniz
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