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GİRİŞ 

Araştırmanın Arka Planı 

Bu araştırma, “Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Geçici Koruma Altındaki 
(GKA) Suriyeliler (bundan sonra Suriyeliler olarak anılacaktır) ve Ev Sahibi Toplulukların 
İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı” kapsamında yapılmaktadır.  

Program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
ile Expertise France arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 01.01.2020 tarihinde 
uygulanmaya başlamıştır.   

Programın genel amacı, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türkler için sürdürülebilir geçim 
kaynakları ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. Böylelikle, Program 
aynı zamanda, Sosyal Uyum Yardımı (SUY)’dan faydalanan Suriyelilerin, bu desteğe yönelik 
gereksinimlerinin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. 

Program kapsamında 10 ilden seçilecek, 30 Mesleki Eğitim Merkezinde (MEM) eğitim 
ortamlarının iyileştirilerek, % 60’ı Suriyeli olmak üzere, 14.400 gencin bu kurumlara yeni 
kayıtlarının yaptırılması hedeflenmektedir. Çıraklık eğitiminin yapıldığı MEM’ler ile çıraklara 
pratik eğitim sunan işletmelere yönelik, insan kaynaklarının geliştirilmesi dâhil, eğitim 
ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla destekler sağlanacaktır. Program kapsamında ayrıca, 
seçilen MEM’ler ve/veya diğer uygun mesleki eğitim kurumları aracılığıyla 8.000 yetişkine 
yönelik mesleki becerileri geliştirmeye ve/veya mevcut becerileri belgelendirmeye dönük 
desteklerin verilmesi planlanmaktadır. Bunlara ek olarak Programda, meslek seçimi, kariyer 
danışmanlığı, Türkçe dil desteği gibi Suriyeli ve Türklerin istihdama erişimlerini destekleyen 
farklı hizmetler de sunulacaktır.  

Program kapsamında ön seçimi yapılan 13 il arasından, Program hedeflerine ulaşma 
potansiyeli en yüksek 10 il, 45 Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) arasından 30 MEM ve uygun 
yetişkin eğitim kurumlarının ve desteklenecek meslek dallarının belirlenmesi çalışması nicel ve 
nitel araştırma yöntemleri ile devam etmektedir.  

Yukarıda bahsedilen çalışmanın alan araştırması kısmı ile ilgili ön çalışmalar yürütülürken 
Covid-19 salgını gündeme gelmiş, ekonomik ve sosyal alanlarda önemli değişimler yaşanmıştır. 
Eğitim sistemini derinden etkileyen salgının, alan araştırmasının ve programın odağında yer 
alan çıraklık eğitimi üzerindeki etkilerini araştırma ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

Araştırmanın kapsamını belirlemek üzere bir masa başı çalışması yapılmış ve Alan Araştırması 
Dayanak Raporu hazırlanmıştır. Bu çalışmada aşağıdaki konular incelenmiştir. 

1. Covid-19 krizi hangi alanları etkiledi? Kriz sonrası beklenen değişimler nelerdir? 
2. Covid-19 krizi Avrupa ülkelerindeki çıraklık eğitimini nasıl etkiledi? Ülkeler nasıl bir 

reaksiyon göstermektedir? 
3. Covid-19 krizi Türkiye’deki çıraklık eğitimini nasıl etkiledi? Türkiye nasıl bir reaksiyon 

göstermektedir? 
4. Bu bilgiler ışığında nasıl bir alan araştırması çerçevesi önerilebilir? 

Alan Araştırması Dayanak Raporu ekte sunulmaktadır (EK 1).  



 

     

Dayanak Raporu hazırlanırken çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaların 
incelenmesi neticesinde aşağıdaki konuların öne çıktığı belirlenmiştir. 
 

➢ Çıraklık eğitiminde bugüne kadar baskın olan kalite odaklı olmak anlayışı yerini kalite ve 
süreklilik1 odaklı olmak anlayışına bırakacaktır. 

➢ Covid-19 krizi toplumun birçok kesimini etkilemiştir. Çıraklık eğitimi kapsamında etkilenen 
gruplar şunlardır: 

o Çırak öğrenciler 

o Öğretmenler 

o MEM yönetimleri 

o Aileler 

o İşletmeler 

o Meslek kuruluşları 

➢ Çırak öğrenciler eğitim kesintisi, sözleşme ve ücret, sınav, değerlendirme, sınıf geçme 

ve mezuniyet konularında etkilenmiştir. Ayrıca salgın psikolojik sorunlara yol 

açmaktadır. 

➢ Çırakların ve ailelerin okullar tarafından çeşitli kanallarla bilgilendirilmesi, yardım 

masaları ve “sıkça sorulan sorular platformları” oluşturması önemlidir. 

➢ Hükümetler eğitimin kesintiye uğramaması için başta uzaktan eğitim olmak üzere 

çeşitli tedbirler almıştır (sınav erteleme, uzaktan sınav vb.). 

➢ Hükümetler etkilenen işletmeler için finansal ve finansal olmayan destekler 

sağlamaktadır. 

➢ Okullar ve öğretmenler uzaktan eğitim konusunda hızlı bir reaksiyon göstermiştir, 

ancak verimli ve olumlu sonuçların yanı sıra sorunlar da yaşanmaktadır. Öğretmenlerin 

farklı deneyime sahip olması ve standart uygulamaların olmaması yaşanan sorunlar 

arasındadır.  

➢ Uzaktan eğitimin eğitim sistemi içindeki payının artacağı öngörülmektedir. Bu gelişme 

dijital dönüşüm çağına uygun olmakla birlikte dijital uçurumu daha çok derinleştirme 

tehlikesi taşımaktadır. 

➢ Covid-19 salgınından bazı sektörler olumlu, bazıları ise olumsuz etkilenmiştir. Olumsuz 

etkilerin çok kısa bir sürede ortadan kalkmayacağı öngörülmektedir. Geleceğin 

becerileri içerisinde dijital beceriler önem kazanmaktadır.  

➢ Belirli alanlarda yetişmiş olan çırakların beceri geliştirme veya farklı beceri alanlarına 

yönelme ihtiyaçları doğacaktır. 

➢ Teknoloji firmalarının eğitimdeki rolü artacaktır. 

➢ Bilgi ve deneyim paylaşımı önem kazanmıştır (öğretmenler ve okullar arası). Bu konuda 

oluşturulmuş birçok uluslararası platform bulunmaktadır. 

➢ Çıraklık eğitiminde kamu ve özel sektör işbirliğinin önemi artmıştır. 

 
1 Kriz vb. olağanüstü durumlarda eğitimin sürekliliğinin sağlanabilmesi 



 

     

➢ Krizden çıkarılacak dersler kriz sonrası stratejilerin hazırlanmasında dikkate alınmalıdır 
(okul stratejileri, makro stratejiler).  

Araştırmada cevap aranacak soruların belirlenmesinde bu tespitlerden yola çıkılmıştır. 

PROBLEM DURUMU 

Arka planda da söz edildiği gibi, Covid-19 salgınının farklı toplumsal kesimleri, kamu ve özel 
sektörlerdeki farklı işletmeleri, bu işletmelerde çalışanları etkilediği gibi, özellikle MEM’lere 
devam eden Türk ve Suriyeli çırak öğrencileri, çırak öğrencilerin çalıştığı işletmeleri ve bu 
öğrencilerin ailelerini de etkilediği açıktır. Ancak bu etkinin nasıl ve hangi düzeyde olduğu 
bilinmemektedir.  

Bu araştırmada, problem, özellikle MEM’lere devam eden Türk ve Suriyeli çırak öğrenciler ile 
bu çırak öğrencilerle ilişkili taraflar ve salgınla ilgili tedbirlerin en şiddetli biçimde uygulandığı 
15 Mart-1 Haziran 2020 tarihleri arasındaki salgın bağlamında ele alınarak sınırlandırılmıştır. 

AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı,  

• Türk ve Suriyeli çırak öğrencilerin, öğretmenlerin, çırakların öğrenim gördükleri 
MEM’lerin, çırakları çalıştıran işletmelerin ve dolaylı olarak da çırak ailelerinin Covid-
19 salgınından nasıl etkilendiğini, 

• İlgili taraflarca çıraklık eğitimi kapsamında Covid-19 etkilerine yönelik ne tür tedbirler 
alındığını, tedbirlere ilişkin görüşlerini, 

• Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, işletmeler ve dolaylı olarak da ailelerin ihtiyaç ve 
beklentilerinin neler olduğunu, 

belirlemektir.  

Çalışmanın ayrıca, Covid-19 sonrasında ve gelecekte çıraklık eğitiminin nasıl şekillenebileceği 
konusuna ışık tutması ve programın uygulama aşaması için girdi sağlaması beklenmektedir. 

Araştırma, bu amaca ulaşmak için, problem durumuna yönelik olarak hazırlanan ve Tablo 1’de 
gösterilen sorular çerçevesinde cevaplar arayacaktır.  

Tablo 1. Araştırma soruları 
ETKİLENEN GRUPLAR SORULAR 

1.Türk ve Suriyeli çırak öğrenciler*   
a) Nasıl etkilendiler?  
b) Nasıl reaksiyon gösterdiler? 
c) Hangi desteklerden faydalandılar? 

Desteklerden memnun kaldılar mı? 
d) Bu süreçte hangi sıkıntıları yaşıyorlar? 
e) Olumlu gördükleri kazanımlar neler? 
f) Ne tür beklentileri var?  
g) Salgın sonrası için ne düşünüyorlar? 

2.MEM’de görevli öğretmenler 

3.MEM Yönetimi 

4.Aileler* 

5.İşletmeler 

6.Meslek kuruluşları (oda ve birlikler) 

Bu sorunların cevaplarını aramak üzere anket çalışması yapılacak hedef gruplar aşağıda 
belirtilmektedir. 



 

     

1. MEM’de görevli öğretmenler 
2. MEM yöneticileri 
3. Çırakların eğitim gördüğü işletmeler 
4. Meslek kuruluşları 

* Çıraklar ve aileler, erişim güçlüğü ve kişisel verilerin kullanımı prosedürlerinin getireceği yük 
ve zaman baskısı sebebiyle bizzat anket uygulanacak gruplar olmayıp, Covid-19’un bu iki grup 
üzerindeki etkileri diğer gruplara uygulanacak anketlerde yer alan sorular aracılığıyla tespit 
edilmeye çalışılacaktır.  

  



 

     

YÖNTEM ve UYGULAMA DESENİ 

Bu araştırma betimsel desende olup, çalışmada hem nitel hem nicel boyutlarda farklı veri 
toplama araçlarının kullanılacağı karma yöntem uygulanacaktır. Creswell ve Plano Clark’a 
(2007) göre karma yöntem araştırması, nitel ve nicel yöntemlerle veri toplama, analiz etme ve 
bütünleştirmeye imkân tanıyan araştırma olarak tanımlanmaktadır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, ülkemizde çırak öğrenci olup işletmede pratik eğitime ve MEM’de teorik 
eğitimine devam ederken Covid-19 salgınından etkilenen Türk ve Suriyeli çıraklardan 
oluşmaktadır.  

Örneklem olarak çalışma, “Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeliler ve 
Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması (VET4JOB)” Programı için ön 
seçimi yapılan 13 il ve 45 MEM’de gerçekleştirilecektir. Bu iller şunlardır: Adana, Ankara, 
Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, 
Mersin. Söz konusu 13 il, ülkemizdeki toplam nüfusun %56,3’ünü; GKA Suriyeli nüfusunun ise 
%72’sini temsil etmektedir. 45 MEM’de eğitim gören çırak öğrenci sayısı ise toplam çırak 
öğrencilerinin %45’ini oluşturmakta olduğundan, çalışma sonuçları genellenebilir bir 
değerdedir.  

İllere göre MEM’lerin dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. İllere göre MEM dağılımı 

İL İLÇE MEM  

ADANA 

Ceyhan 1. Mesleki Eğitim Merkezi 

Seyhan 2. Mesleki Eğitim Merkezi 

Yüreğir 3. Mesleki Eğitim Merkezi 

ANKARA 
Altındağ 4. Ahi Evran MEM ve  

5. Siteler MEM  

BURSA 

İnegöl 6. Mesleki Eğitim Merkezi 

Osmangazi 7. Mesleki Eğitim Merkezi 

Yıldırım 
8. Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı 

MEM 

GAZİANTEP 

İslahiye 9. Mesleki Eğitim Merkezi 

Nizip 10. Mesleki Eğitim Merkezi 

Şahinbey 11. Gaziantep Yardım Vakfı MEM 

Şehitkamil 12. Mesleki Eğitim Merkezi 

HATAY 
Antakya 13. Hatay Mesleki Eğitim Merkezi 

İskenderun 14. Mesleki Eğitim Merkezi 

İSTANBUL 

Arnavutköy 15. Hacı Şamil Şayir MEM 

Avcılar 16. Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi 

Bağcılar 17. Massit MEM 

Bahçelievler 18. Mustafa Nevzat Pısak MEM 

Başakşehir 19. Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi 

Beyoğlu 20. Beyoğlu Mesleki Eğitim Merkezi 



 

     

Esenler 21. Esenler Mesleki Eğitim Merkezi 

Esenyurt 22. Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi 

Fatih 23. Fatih Mesleki Eğitim Merkezi 

Gaziosmanpaşa 24. Yüksel Kaya MEM 

Güngören 25. Güngören Mesleki Eğitim Merkezi 

Küçükçekmece 26. Küçükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi 

Sancaktepe 27. Sancaktepe Mesleki Eğitim Merkezi 

Sultanbeyli 28. Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi 

Sultangazi 29. Ahi Evran MEM 

Ümraniye 30. Ümraniye Mesleki Eğitim Merkezi 

Zeytinburnu 31. Muhsin Ertuğrul MEM 

İZMİR 

Bornova 32. Mesleki Eğitim Merkezi 

Karabağlar 33. Mesleki Eğitim Merkezi 

Torbalı 34. Mesleki Eğitim Merkezi 

KAHRAMANMARAŞ Dulkadiroğlu 35. Dulkadiroğlu MEM  

KAYSERİ 
Kocasinan 36. Ayşe Baldöktü MEM  

37. Osman Düşüngel MEM 

KİLİS 
Merkez 38. H. Mehmet ve Nazmiye Karabaşoğlu 

MEM 

KOCAELİ Gebze 39. Mesleki Eğitim Merkezi 

KONYA 
Karatay 40. Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi 

Meram 41. Meram Mesleki Eğitim Merkezi 

Selçuklu 42. 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi 

MERSİN 

Akdeniz 43. Mesleki Eğitim Merkezi 

Erdemli 44. Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi 

Tarsus 45. Mesleki Eğitim Merkezi 

Toplam 13 il  Toplam 45 MEM 

Araştırmanın varsayımı 

Araştırma, bulguların geçerli ve güvenilir olduğunu, dolayısıyla farklı çalışmalara geçerli veri 
sağladığını varsaymaktadır. 

Kısıtlama ve sınırlamalar 

Araştırmanın kısıtı veri toplanacak olan hedef kitleye erişimde Covid-19 nedeniyle 
karşılaşılacak güçlüklerdir. Diğer sınırlamalar arasında yukarıda ifade edilen sebeplerle 
çıraklara ve ailelere diğer veri sağlayıcılar üzerinden dolaylı erişim,  hedef kitlenin uzaktan 
erişimle ankete katılma isteksizliği veya yetersizliği, ayrıca anket uygulama yönteminden 
bağımsız olarak bazı veri sağlayıcıların görüşmekten kaçınması sayılabilir. 

Araştırma, seçili 13 il, 45 MEM ve bu MEM’lerde eğitim gören çıraklar ve aileleri (dolaylı), MEM 
yöneticileri, öğretmenleri, meslek kuruluşlarının yöneticileri ve seçilmiş üye işletmelerle 
sınırlıdır.  



 

     

Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma, genelde dünyayı, özelde ülkemizi etkileyen Covid-19 salgınının, eğitim ve iş 
yaşamını etkilemesi çerçevesinde, çıraklık eğitimine ilişkin olarak, yönetsel kararlara dayanak 
oluşturması bakımından önemlidir. Bu araştırma, çıraklık eğitiminin gelecekte benzeri 
durumlarda nasıl bir reaksiyon gösterebileceğine ilişkin yapılacak çalışmalara ışık tutması 
bakımından önemlidir.  

Araştırma bulguları özellikle, Program kapsamında çıraklık eğitimine yönelik olarak planlanan 
faaliyetlerin, Covid-19’un etkileri çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi çalışmalarına veri 
desteği sağlayacaktır. 
Ayrıca bulgular, gelecekte yapılacak olan araştırmalara kaynak teşkil edebileceği gibi, çırak 
eğitimi boyutunda alınacak kararlara veri oluşturacaktır.  

Veri Toplama Araçları  

Yaşanan Covid-19 krizi sebebiyle, aşağıdaki veri toplama araçlarının tümü uzaktan uygulanacak 
biçimde belirlenmiştir:   

• Online (e-posta ile) anket 

• Online odak grup görüşmesi 

Online (Çevrimiçi) Anket Uygulaması araştırmada temel olarak kullanılacak yöntem olup 
anketler e-posta yoluyla gönderilecek, doldurulduktan sonra e-posta yoluyla geri gelmesi 
sağlanacaktır. 
Online Odak Grup Görüşmesi: Gündemi önceden belirlenmiş konuların bir moderatör 
tarafından yönetilerek ele alınan konuyla ilgili katılımcılardan veri toplama tekniğidir.  İhtiyaç 
duyulması halinde bu yöntem uygulanabilecektir. 
Ancak, uzaktan veri toplama araçlarıyla yeterli veriye erişilememesi halinde illerde 
görevlendirilecek kişiler aracılığıyla, basılı anket uygulaması yapılarak veri toplama yoluna 
gidilebilecektir. Bu kapsamda yüz yüze veri toplama bir erişim stratejisi olarak 
düşünülmektedir.  
Araştırmada veri toplanacak 13 ildeki çalışma grubu ve uygulanacak veri toplama aracının 
dağılımı Tablo 3’de gösterilmiştir: 

Tablo 3. Veri Toplama Araçlarının Hedef Kitleye Göre Dağılımı 
Veri toplanacak 
kişiler 

Veri toplama 
aracı  

Alternatif veri 
toplama aracı 

Kişi sayısı   Veri toplama 
formu 

MEM Yöneticileri E-posta ile 
anket 

Odak grup 13 ilde bulunan 45 
MEM Müdürü/Müdür 

Yrd. 

FORM-MEM 

MEM 
Öğretmenleri 

E-posta ile 
anket 

Odak grup 45 MEM’de bulunan 
tüm öğretmenler 

FORM-ÖĞRT 

ESOB E-posta ile 
anket 

Odak grup 13 ESOB yöneticisi 
(Başkan/Başkan Yrd.) 

FORM-ESOB 

Meslek 
Kuruluşları 

E-posta ile 
anket 

Odak grup 13 ilde bulunan 14 
ESOB’a bağlı 1034 oda 

FORM-ODA 

İşletmeler E-posta ile 
anket 

Odak grup 45 MEM’e öğrenci 
gönderen 450 işletme 
(Her bir MEM’den 10 

FORM-İŞLT 



 

     

işletme anketi 
beklenmektedir.) 

 

Bu gruplara yönelik olarak hazırlanan 5 anket formu ekte yer almaktadır (Ek-2) 

Hazırlık Aşaması  

MEB ve TESK ile Koordinasyon ve İşbirliği  

Çalışma grubuna erişimde ve çalışma grubunun araştırmaya katılmasını sağlamada etkin rol 
oynayacakları düşünülerek, veri toplama çalışmalarının planlanmasında ve koordinasyonunda, 
Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB/MTEGM) ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)’nun aktif desteği alınacaktır. Bu amaçla Program 
ekibinin, MEB MTEGM’yi ve TESK’i yapılacak çalışmanın detayı, çalışma takvimi ve çalışmayı 
yürütecek ekip hakkında bilgilendirmesi; MEB MTEGM’nin İl Millî Eğitim Müdürlükleri, TESK’in 
ise il esnaf teşkilatı (ESOB) ile gerekli koordinasyonu sağlayarak çalışmaya destek vermek üzere 
harekete geçirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda ayrıca, programın aksamaması ve alan 
çalışması öncesi gerekli tüm yazışma, izin ve bilgilendirmelerin zamanında yapılabilmesi için 
program ekibinin MEB Program Koordinatörü ve TESK Program yetkilisi ile yakın işbirliği içinde 
çalışması gerekmektedir. 

Anketlerin illere iletilmesinde MEB ve TESK’in kullanımı için hazırlanan iki üst yazı örneği Ek 3 
ve Ek 4 de sunulmaktadır.  

Hazırlanan veri toplama araçları alan uygulamasından önce uzman görüşüne sunulacaktır. 
Ayrıca online (e-posta) anketin Ankara’da, tüm hedef gruplardan toplamda en az 30 kişiye 
uygulanarak, geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılacaktır. Odak grup görüşmesinin teknolojik 
alt yapısı EDUSER’de denenecektir. Ankara örneğinde yapılacak pilot çalışma sonrasındaki 
önerilere göre anketler son şeklini alacaktır.   

Anketlerin Uygulama Aşaması 

Online (e-posta) Anket Uygulaması:  Anket formunun uygulanmasında ihtiyaç duyulan araçlar 
hedef kitlenin e-posta adresleridir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 13 ilde bulunan 
45 MEM’e yazı yazılarak, yazı ekinde bulunan anketlerin 

• Her bir MEM’deki MEM yöneticisi (45 kişi) 

• Her bir MEM’de görevli tüm öğretmenler  

• Her bir MEM’in çırak öğrencilerine pratik eğitim veren işletmeler (her bir MEM 
tarafından ulaşılacak en az 10 işletme olmak üzere yaklaşık 450 işletme) 

tarafından doldurulması ve doldurulmuş formların toplanarak EDUSER’e gönderilmesi için 
MEM Müdürleri görevlendirilecektir. 

TESK tarafından 13 ilde bulunan 14 Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine (ESOB) yazı yazılarak, 
yazı ekinde bulunan anketlerin  

• ESOB Yöneticileri (Yönetici tarafından doldurulmuş 1 ESOB anketi; toplam 14 ESOB) 



 

     

• ESOB’a bağlı odalar (Her bir oda tarafından doldurulmuş 1 anket; yaklaşık 1034 oda) 

tarafından doldurulması ve doldurulmuş formların TESK’e gönderilmesi ESOB’lardan talep 
edilecektir.  

Anket uygulama yöntemi Tablo 4’te özetlenmektedir. 

 

  



 

     

Tablo 4. Anket uygulama yöntemi (özet) 

Veri toplanacak 
kişiler 

Veri toplama süreci Kişi sayısı   E-posta anketi 
kapsamında 
veri toplama 
formu 

MEM Müdürleri  MTEGM boş anket formunu e-posta ile 
MEM müdürlerine gönderecektir. 

 MEM müdürleri anketleri doldurarak e-
posta ile EDUSER’den belirlenen irtibat 
kişisine gönderecektir. 

13 ilde bulunan 
45 MEM 

FORM-MEM 
 
 

MEM 
Öğretmenleri 

 MTEGM boş anket formunu e-posta ile 
MEM’lere gönderecektir. 

 MEM müdürleri anketleri e-posta ile 
öğretmenlerine iletecektir. 

 Öğretmenler anketleri doldurarak e-
posta ile EDUSER’den belirlenen irtibat 
kişisine gönderecektir. 

Her bir MEM’de 
görev yapan 
tüm 
öğretmenler 

FORM-ÖĞRT 
 
 

Çırak öğrenci 
Çalıştıran 
İşletmeler 

 MTEGM boş anket formunu e-posta ile 
MEM’lere gönderecektir. 

 MEM’ler anketleri e-posta ile MEM’e 
çırak öğrenci gönderen işletmelere 
iletecektir. 

 İşletmeler anketleri doldurarak e-posta 
ile MEM’lere gönderecektir. 

 MEM’ler dolu anketleri e-posta ile 
EDUSER’den belirlenen irtibat kişisine 
gönderecektir.  

Her bir MEM’in  
en az 10 
işletmeye form 
doldurtması 
beklenmektedir.  
(Toplam en az 
450 form) 

FORM-İŞLT 
 
 

ESOB Başkanları  TESK boş anket formunu e-posta ile 
ESOB başkanlarına gönderecektir. 

 ESOB başkanları anketleri doldurarak e-
posta ile TESK’e iletecektir. 

 TESK dolu anketleri EDUSER’e 
gönderecektir. 

13 ilde 14 ESOB 
yöneticisi 

FORM-ESOB 
 

Oda Başkanları  TESK boş anket formunu e-posta ile 
ESOB’a gönderecektir. 

 ESOB anketleri e-posta ile odalara 
iletecektir. 

 Oda başkanları anketleri doldurarak e-
posta ile ESOB’a gönderecektir. 

 ESOB dolu anketleri e-posta ile TESK’e 
gönderecektir. 

 TESK dolu anketleri EDUSER’e 
gönderecektir. 

13 ilde 14 
ESOB’a bağlı 
1034 oda 

FORM-ODA 
 

  



 

     

 

 Online Odak Grup Görüşmesi: Gündemi önceden belirlenmiş konuların bir moderatör 
tarafından yönetilerek grup katılımcılarından ilgili soruya ilgili cevapları toplama şeklinde 
olacağı için, yapılması gerekenler şunlardır: 

Görüşmeden önce: 

1) Moderatörün belirlenmesi 
2) Soruların hazırlanması 
3) Grup katılımcılarıyla tarih, saat ve internet mecrası konusunda görüşülmesi 
4) Kullanılacak internet mecrasının ve teknolojik alt yapının denenmesi (mecranın kayıt 

alma özelliği olmalıdır) 

Görüşmeden Sonra: 

1- Kayıtların toplanması ve düzenlenmesi 
2- Kayıtların çözümlenmesi 
3- Eşleştirme ve birleştirme işlemlerinin yapılması 
4- Analiz için hazırlıkların yapılması 

VERİ ANALİZİ ve SONUÇLAR 

Veri analizi sürecinin temel amacı ham veriden anlam çıkarmaktır. Bu aşamada, “verilerin 
işlenmesi, verilerin görsel hale getirilmesi ve bulguların yorumlanması” süreçlerine 
uyulacaktır. Sahadan toplanacak olan nitel ve nicel veriler analiz edilecektir. Veri analizleri 
betimsel, ilişkisel ve çıkarımsal istatistikler kullanılarak yapılacaktır. Analiz sonuçları tablo ve 
grafiklerle gösterilecektir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Analiz sonuçlarına göre ele edilen bulgular, ilgili literatür desteğiyle tartışılacak ve 
yorumlanacaktır. Araştırma sonuçları bir değerlendirme raporu olarak sunulacaktır. 
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