
 

     

MESLEK KURULUŞU1 

 ANKET FORMU 

Değerli Katılımcı, 
Covid-19 salgını tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almış; bu salgından toplumun her kesimi az-çok etkilenmiştir. Bu anket 
formu çırak öğrenciler, onlara pratik eğitim veren işletmeler, teorik eğitim veren mesleki eğitim merkezleri (MEM) ve 
öğretmenleri ile salgından dolaylı olarak etkilenen ailelerin salgından etkilenme boyutlarını görmek için veri toplamaya 
yöneliktir. Bu Araştırma, “Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Geçici Koruma Altındaki (GKA) Suriyeliler ve Ev 
Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı” kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)’in işbirliğinde gerçekleştirilmektedir. Ankete katılımınız için teşekkür ederiz. 
 

GENEL BİLGİLER 

İl ve İlçe Adı:  Oda Adı: 
 

 

ANKET DOLDURMA TARİHİ: 
(GG/AA/YYYY) 

   

 
DİKKAT: Sorularımızın tamamı COVİD-19 salgın dönemine (15 Mart-1 Haziran 2020) ilişkin olarak sorulduğu 
için bu bağlamda yanıt veriniz.  
 

NO SORULAR CEVAPLAR 

1 Salgın çırak öğrenciler üzerinde ne tür 
olumsuz etkiler yapmıştır?  

(En fazla 5 seçeneği işaretleyiniz) 

 

 

 

□ Sağlık yönünden olumsuz etkilendiler. 

□ Teorik (MEM2) eğitimleri kesintiye uğradı. 

□ İşletme eğitimleri kesintiye uğradı. 

□ Ücretleri kesildi. 

□ Geçici olarak işten çıkarıldılar. 

□ Ailelerine ekonomik katkı sağlayamıyorlar. 

□ Kayıt dışı sektörde çocuk işçi olarak çalışmaya başladılar. 

□ Mezun olamadılar. 

□ Sınıf geçemediler. 

□ Kalfalık / ustalık sınavlarına zamanında giremeyecekler. 

□ Diğer : (açıklayınız)----------------- 

 

 

 

  

 
1 Bu anket Esnaf Sanatkâr Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odalarına yönelik olarak uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. 

2 Mesleki Eğitim Merkezi 



 

     

 

2 
Salgından etkilenme konusunda çırak 

öğrencilerin, işletmelerin ve ailelerin 

psikolojik durumlarını yorumlar 

mısınız?  

(Yazınız): 

 

 

3 
Çıraklık eğitimi bağlamında, salgına 

karşı mücadele konusunda MEM’lerle 

işbirliği yaptınız mı? 

Evet 

□ Kısmen  

□ Hayır 

 

4 
Salgın sırasında üye 

işletmelerinizle/usta eğiticilerle 

MEM’ler arasında yeterli bir iletişim 

kurulduğunu düşünüyor musunuz? 

□ Evet      

□ Kısmen   

□ Hayır     

5 
Kuruluşunuza üye işletmeler salgına 

yönelik devlet desteklerinden 

faydalandı mı? 

□ Evet, faydalanan üye sayısı _________işletmedir. 

□ Hayır, faydalanan olmadı. 

6 
Üyelerinizin desteklerden 

faydalanmalarının çırak öğrencilere 

bir katkısı oldu mu?  

 □ Evet, oldu 

 □ Kısmen oldu 

□  Hayır, olmadı.  . 

7 
Üye işletmelerinizin salgın sırasında 
sizden talep ettiği yardıma cevap 
verebildiniz mi? 

□ Talepte bulunmadılar 

□ Hayır 

□ Kısmen 

□ Evet 

 

8 
Salgın sırasında çırak öğrencilere veya 

ailelerine yönelik herhangi bir konuda 

yardımda bulundunuz mu? 

□ Evet 

□ Kısmen 

□ Hayır 

Cevabınız “Evet/Kısmen” ise, nasıl bir yardımda bulundunuz?: 

 

9 
Kuruluşunuza üye işletmelerin salgın 

sırasında çırak öğrencilere yönelik 

ilgilerini yeterli buluyor musunuz?   

□ Evet, yeterli buluyorum 

□ Kısmen, yeterli buluyorum   

□ Hayır, yeterli bulmuyorum.  

 

10 
MEM’lerin salgın sırasında çırak 

öğrencilere yönelik eğitim 

çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? 

□ Yeterli buluyorum 

□  Kısmen Yeterli buluyorum   

□ Yeterli bulmuyorum.  

 



 

     

11 
Salgın devam ederse önümüzdeki 6 
aylık dönemde çırak öğrencilerin ne 
düzeyde etkileneceklerini 
düşünüyorsunuz? 

□ Hiç etkilenmeyecekler 

□ Az etkilenecekler 

□ Çok etkilenecekler 

 

 

12 
İşletmelerin tamamen ve/veya 

kısmen kapanmasından dolayı pratik 

eğitimleri aksayan çırak öğrencilerin 

bu eksikleri nasıl giderilebilir? 

(Yazınız): 

 

13 
Salgın sonrasında çırak öğrenciler 

konusunda “….Şunları yapacağız”  

dediğiniz çalışmalar var mı? Varsa 

nelerdir? 

(Yazınız): 

 

14 
Birinci soruya verdiğiniz cevaplar 

(Salgının çırak öğrenciler üzerindeki 

olumsuz etkileri)  göz önüne 

alındığında sizce Türk ve Suriyeli çırak 

öğrenciler arasında etkilenme 

derecesi bakımından fark var mıdır?

  

□ Suriyeli çırak öğrenciler Türk çırak öğrencilerden daha fazla 

etkilenmişlerdir. 

□ Suriyeli çırak öğrenciler ile Türk çırak öğrencilerin etkilenme dereceleri 

aynıdır. 

□ Suriyeli çırak öğrenciler Türk çırak öğrencilerden daha az 

etkilenmişlerdir. 

 

 
ANKETİMİZE KATILDIĞINIZ ve ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 

 


