
K14 <höchste abgeschlossene Ausbildung K9, K11>´i hang i ülkede tamamladınız? (bugünkü devlet sınırları) 
(Avusturya´da değilse, lütfen ülkeyi belirtiniz )

1 Avusturya´da
2 Avusturya dışında, yani:

V0 Şimdi sizden, okul e ğitiminiz ve çalı şma hayatına ba şlamanızla ilgili birkaç soruyu daha cevaplamanızı r ica 
ediyorum. 

Modüle katılım? 

1 Evet
2 Hayır

V01 <höchste Ausbildung K9, oder K11=1>´ den/´dan sonra düzenli okul ya da yüksek okul sistemi  çerçevesinde 
mesleki bir e ğitime ya da ba şka bir e ğitime daha ba şladınız mı? Kurslar buna dahil de ğildir.

Anketör: Yalnızca formal eğitimler; örneğin bunlar meslek eğitimleri, okullar (örneğin genel eğitim veren üst dereceli 
okul, mesleki eğitim veren üst dereceli okul, hemşirelik okulu) ve lisans eğitimi.

1 Evet
2 Hayır

V02 Bu eğitimden mezuniyetiniz var mı?

1 Evet
2 Hayır

V03 Söz konusu e ğitim nasıl bir e ğitimdi?

Anketör: Cevapları şıklara yerleştirin -  yerleştirilmesi mümkün olmayan spontane cevap vermezse, lütfen şıkları okuyun! 
Düzenli okul sistemi d ışında bir e ğitim söz konusu ise, V01´e geri dönün ve orada Hay ır (V01=2) kaydedin! 

1 Meslek eğitimi (meslek eğitim okulu üzerinden)
2 Meslek veya ticaret okulu
3 Genel eğitim veren üst dereceli okul (örneğin Gymnasium)
4 Mesleki eğitim veren üst dereceli okul (örneğin tekniki meslek lisesi, ticaret akademisi)
5 Kolej, üniversite, yüksek okul programı
6 Üniversite, mesleki yüksek okul, yüksek okul, akademi

V04 Bu eğitimi tamamlamamanızın asıl nedeni neydi? Bunun neden i özellikle … 

1 Okulda daha doğrusu lisans veya meslek eğitiminde sorunlar (okulda başarısızlık; öğretmen/okul arkadaşlarıyla sorun) 
2 Ailevi zorunluluklar (çocuk büyütme, yakınların bakımı)
3 Maddi nedenler
4 Sağlık açısından nedenler
5 Başka nedenler, yani:

V05a Son eğitimi ne zaman tamamladınız. Lütfen bana yıl ve ayını s öyleyin. Önce yıl ile ba şlayalım.

Anketör: Eğitimin başarılı tamamlanması ya da yarıda bırakılması dikkate alınmadan son eğitime en son ne zaman 
gidildiği kaydedilmelidir. 

Son gidiş: Yıl:_______

V05b Peki son e ğitimi <V05a>  yılının hangi ayında tamamladınız? 
<höchste Ausbildung K9 bzw. K11=1>´i, <K12>  yılında tamamladınız. Bu hangi aydaydı?
<höchste Ausbildung K9 bzw. K11=1>´i hangi ayda tamaml adınız?

Ay: _________

V06 Son eğitiminizin sonunda kaç ya şındaydınız?

Anketör: Eğitimin başarılı tamamlanması ya da yarıda bırakılması dikkate alınmadan son eğitime en son kaç yaşında 
gidildiği kaydedilmelidir. 

Yaş _________
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Intro1 Size şimdi, e ğitiminiz sırasında henüz çalı şıp çalı şmadığınızla ilgili birkaç soru sormak istiyoruz. 

V07 Eğitiminiz çerçevesinde hiç zorunlu staj ya da meslek e ğitimi yaptınız mı ya da şu an yapıyor musunuz?

Anketör: Ücretli ya da ücretsiz olması dikkate alınmadan bütün eğitim sırasındaki her zorunlu staj kaydedilmelidir! 
Diplomalı bakım personeli eğitiminde lütfen zorunlu eğitim kaydedin.

1 Evet, zorunlu staj
2 Evet, meslek eğitimi
3 Evet, ikisi de, zorunlu staj ve meslek eğitimi
4 Hayır

V08 Eğitime ek olarak ücret kar şılığında çalı ştınız mı, örne ğin ek i şte, gönüllü stajda ya da tatillerde?  
Eğitime ek olarak çalı şıyor musunuz ya da önceleri hiç e ğitime ek olarak ücret kar şılığında çalı ştınız mı, örne ğin 
ek işte, gönüllü stajda ya da tatillerde?  

Anketör: Yalnızca, yılda en az 1 ay ya da daha uzun ücret karşılığında yapılan işler. 

1 Evet
2 Hayır

V09 Eğitiminize bir okul yılı ya da bir lisans e ğitimi yılından uzun bir süre ara verdiniz mi? Buna i ki eğitim arası ve bir 
eğitim sırası ara vermeler sayılır. 

Anketör: Örneğin liseyi bitirme sınavlarından hemen sonra, önce askerlik hizmeti yapılığı ya da çalışıldığı için lisans 
eğitimine başlanmadıysa. Bir eğitim süresince (örneğin çocuk yetiştirme, hastalık gibi nedenlerden dolayı) uzun ara 
vermeler de kaydedilmelidir. 

1 Evet
2 Hayır

V10 Bu süre içinde en az 1 ay ücret kar şılığında çalı ştınız mı? 

1 Evet
2 Hayır

V11 Bundan sonraki sorular e ğitiminizi tamamlamanızdan sonraki zamanla ilgili. E ğitiminizi tamamladıktan sonra 
staj ya da gönüllü staj yaptınız mı? 

Anketör: Kısa süreli deneme stajları kaydedilmemelidir.

1 Evet
2 Hayır

V12 Kaç staj veya gönüllü staj yaptınız?

Sayı _________

V13 Kaç ay stajyer ya da gönüllü stajyer olarak çalı ştınız?
Bütün staj ve gönüllü stajları toplarsanız, toplam kaç a y stajyer ya da gönüllü stajyer olarak çalı ştınız?

Ay _________

V14 Bu staj...
Bu stajlar ço ğunlukla ….

1 ücretsiz miydi?
2 yalnızca düşük gelir ödemeli miydi?
3 düşük gelir sınırının üzerinde ödemeli miydi?
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Intro2 Şimdi söz konusu son gördü ğünüz eğitimi tamamladıktan sonra üç aydan fazla çalı ştığınız ilk ücretli i ş. Bu bir 
mesleki e ğitimdiyse, mesleki e ğitimin tamamlanmasından sonraki i ş söz konusu.

Anketör: Üç aydan fazla ücretli işler. Üç aydan uzun süren ücretli bir staj da ilk iş sayılır. İşe henüz eğitimi 
tamamlamadan önce başlanmışsa ve üç aydan uzun sürmüşse de kaydedilmelidir. 

V15 Şu anki i şiniz eğitimi tamamladıktan sonraki ilk i şiniz mi? 

Anketör: Üç aydan uzun işler;
İşe henüz eğitimi tamamlamadan önce başlanmışsa ve üç aydan uzun sürmüşse de kaydedilmelidir. 

1 Evet
2 Hayır

V16 Eğitiminizi tamamladıktan sonra hiç üç aydan uzun bir sü re ücret kar şılığında ya da serbest çalı şan ya da yardım 
eden aile üyesi olarak çalı ştınız mı? 

Anketör: İşe henüz eğitimi tamamlamadan önce başlanmışsa ve üç aydan uzun sürmüşse de kaydedilmelidir. 

1 Evet
2 Hayır

V17a Eğitimizi tamamladıktan sonra üç aydan uzun süren ilk i şinize ne zaman ba şladınız? Lütfen bana, yıl ve ayını 
söyleyin. Yıl ile ba şlayalım. 

Anketör: İşe henüz eğitimi tamamlamadan önce başlanmışsa ve üç aydan uzun sürmüşse de kaydedilmelidir. 
Meslek eğitimi eğitim sayılır! Söz konusu meslek eğitiminden sonraki  ilk iştir. 

Yıl __________

V17b Peki bu i şe <V17a> yılının hangi ayında ba şladınız?
Peki bu i şe hangi ayda ba şladınız?

Ay: _________

V18 Son eğitiminizi tamamladıktan sonra ilk i şinize ba şladığınızda kaç ya şındaydınız?

Yaş: _________

V19 Lütfen, son e ğitiminizi tamamladıktan a şağı yukarı kaç ay sonra bu i şe başladığınızı söyleyebilir misiniz?

Ayların sayısı: __________

V20a Bu i şte ne kadar çalı ştınız? Yıllar ile ba şlayalım. 

Anketör: Önce yılların sayısı, sonra ayların sayısını kaydedin! 1yıldan az ise örneğin: 0 yıl, 10 ay. 

________yıl

V20b Bu i ş <V20a> yıl sürdü. Peki kaç ay?

________ ay 

V21 Bu i şte hangi meslekte çalı ştınız?

____________ 
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V22 Bu i şte mesleki konumunuz neydi? 

Anketör: Sonradan değişmiş olsa da ilk anlaşma geçerlidir.
Cevapları şıklara yerleştirin -  yerleştirilmesi mümkün olmayan spontane cevap vermezse, lütfen şıkları okuyun! 

1 Serbest çalışmayan 
2 Serbest hizmetli çalışan 
3 Ruhsatsız / yapıt sözleşmeli serbest çalışan
4 Tarımda serbest çalışan dahil ruhsat sahibi
5 Yardım eden aile üyesi                               

V23a Şu anki i şinizde çalı şmaya ba şladığınızda dü şük gelirli mi çalı ştınız?

1 Evet
2 Hayır

V23b Bu i şte düşük gelirli mi çalı ştınız? 

Anketör: Söz konusu, işe yeni başlanıldığındaki durumdur.

1 Evet
2 Hayır

V24 Bu i şte tam zamanlı mı yarı zamanlı mı çalı ştınız? 

Anketör: Söz konusu, işe yeni başlanıldığındaki durumdur. 

1 Tam zamanlı
2 Yarı zamanlı

V25 Bu i ş süreli mi süresiz miydi?

Anketör: Başlardaki deneme süresinden sonra süresiz çalışma sözleşmesi, süresiz sayılır.

1 Süreli
2 Süresiz

V26 Iş vereniniz eleman kiralama ya da geçici i şcilik şirketi miydi? 

1 Evet
2 Hayır

V27 Bu i şi Avusturya´da mı yoksa Avusturya dı şında mı yaptınız?

1 Avusturya
2 Avusturya dışında, yani:

V28 Bu i ş niteli ğinize uygun mu?
Bu i ş niteli ğinize uygun muydu? 

1 Evet
2 Hayır

V29 Bu i ş için fazla ya da az nitelikli misiniz?
Bu i ş için fazla ya da az nitelikli miydiniz?

1 fazla nitelikli 
2 az nitelikli 
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V30 Bu i şi nasıl buldunuz?

Anketör: Cevapları şıklara yerleştirin -  yerleştirilmesi mümkün olmayan spontane cevap vermezse, lütfen şıkları okuyun! 

… üzerinden

1 Gazeteler ya da internetteki iş ilanları …
2 İş ve işçi bulma kurumu (AMS) …
3 Doğrudan ya da inisyatif başvuru …
4 Aile, arkadaş ve tanıdık ...
5 aynı şirkette daha önce çalıştığım bir iş (tatil/öğrenci işi, çıraklık eğitimi, staj) …
6 Örneğin okul, üniversite gibi bir eğitim kurumu …
7 Kendi şirketin kuruluşu/şirket devralma …
8 Başka, yani:

V31 ( <MONAT>, <JAHR>)´de/´da e ğitiminizi tamamladıktan sonra ve ( <MONAT>, <JAHR>)`de/`da  ilk i şinize 
başlamadan önce özellikle ne yaptınız? 

Anketör: Eğitimin tamamlanmasından sonra tatile ayrılmışsa bunu dikkate almayın, tatilden sonraki iş kaydedilmelidir.
Cevapları şıklara yerleştirin -  yerleştirilmesi mümkün olmayan spontane cevap vermezse, lütfen şıkları okuyun!
Birçok işte, hangisi için en çok zaman harcanmışsa o kaydedilmedidir. 

1 Askerlik ya da sivil hizmet
2 Iş arama
3 Üç aya kadar kısa süreli ücretli işler 
4 Kurslara ve eğitimlere katılma 
5 Çocuk ve/veya başka yakınların bakımı 
6 Gönüllü çalışma (örneğin gönüllü sosyal yıl) 
7 Sağlık sorunları, dolayısıyla iş aranmadı/işe başlanmadı 
8 Çalışma izni yok, dolayısıyla iş aranmadı/işe başlanmadı 
9 Başka, yani:

V32 En son anne ve babanızın e ğitimiyle ilgili sorular sormak istiyoruz.

Annenizin tamamladı ğı en yüksek e ğitim nedir?

Anketör: Cevapları şıklara yerleştirin -  yerleştirilmesi mümkün olmayan spontane cevap vermezse, lütfen şıkları okuyun! 
Anne olarak kişinin çoğunlukla yanında büyüdüğü kişi kabul edilmektedir (üvey anne).

1 en fazal zorunlu eğitim (temel eğitim okulu, genel eğitim veren üst dereceli okul 1ci seviye, 8 yıllık ilk okul) 
2 Meslek eğitim okulu üzerinden meslek eğitimi 
3 Meslek veya ticaret okulu 2 yıldan kısa 
4 Meslek veya ticaret okulu 2 yıl ve daha uzun
5 Genel eğitim veren üst dereceli okul (örneğin Gymnasium)
6 Mesleki eğitim veren üst dereceli okul (örneğin Tekniki Meslek Lisesi, Ticaret Akademisi) 
7 Ustalık/ustabaşı sınavı
8 Kolej, üniversite, yüksek okul programı 
9 Üniversite, Mesleki yüksek okulu, akademi

V33 Babanızın tamamladı ğı en yüksek e ğitim nedir? 

Anketör: Cevapları şıklara yerleştirin -  yerleştirilmesi mümkün olmayan spontane cevap vermezse, lütfen şıkları okuyun! 
Baba olarak kişinin çoğunlukla yanında büyüdüğü kişi kabul edilmektedir (üvey baba).

1 en fazal zorunlu eğitim (temel eğitim okulu, genel eğitim veren üst dereceli okul 1ci seviye, 8 yıllık ilk okul) 
2 Meslek eğitim okulu üzerinden meslek eğitimi 
3 Meslek veya ticaret okulu 2 yıldan kısa 
4 Meslek veya ticaret okulu 2 yıl ve daha uzun
5 Genel eğitim veren üst dereceli okul (örneğin Gymnasium)
6 Mesleki eğitim veren üst dereceli okul (örneğin Tekniki Meslek Lisesi, Ticaret Akademisi) 
7 Ustalık/ustabaşı sınavı
8 Kolej, üniversite, yüksek okul programı 
9 Üniversite, Mesleki yüksek okulu, akademi

Çok te şekkür ederiz! - ANKETIN SONU
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