
D2.  Temel Göstergeler 

Katılımcı 

7  ❑ kadın  ❑ erkek 

8  Katılımcı henüz 25 yaşında değil.  

❑ evet  ❑ hayır 

9  Katılımcı henüz 27 yaşında değil.  

❑ evet  ❑ hayır

10  Katılımcı 54 yaşından büyük. 

❑ evet  ❑ hayır

11 Katılımcı İş Ajansı’ndan işsizlik parası veya Jobcen-
ter’dan işsizlik parası II alıyor. 

11.1 ❑ hayır 

11.2 ❑ evet, İş Ajansı’ndan (işsizlik parası) 

11.3 ❑ evet, Jobcenter’dan (işsizlik parası II/Hartz IV)  

12 Katılımcı İş Ajansı’nda veya Jobcenter’da işsiz olarak 
kayıtlı: 

 6 aydan kısa bir süre

12.1 ❑ evet ❑ hayır

6 ila 12 ay arası

12.2 ❑ evet ❑ hayır 

12 ay veya daha uzun bir süre 

12.3 ❑ evet ❑ hayır 

Şayet soru 12.3 „evet“ olarak yanıtlandıysa: 

Katılımcı son 12 aydan beri ya: 
 İş Ajansı/Jobcenter tarafından desteklenen 3 

aydan uzun süreli bir teşvik programına katıldı, 
 İş Ajansı/Jobcenter tarafından desteklenen bir 

işe başladı,  
 haftalık 15 saat veya daha fazla bir işe başladı, 
 ya da 6 aydan uzun bir süre iş göremez 

durumda hastaydı. 

12.4 ❑ evet ❑ hayır  
(burada uzun süreli şşsizlik tanımı ile ilgili bilgiler ile 
karşılaştırın) 

13  Katılımcı İş Ajansı/Jobcenter’da iş arayan olarak 
kayıtlı.  

❑ evet  ❑ hayır 

14 Katılımcı programa katılmadan önce doğrudan: 

14.1 Zorunlu sosyal sigortalı olarak tam ya da yarı zamanlı  
çalışan 

❑ evet  ❑ hayır 

14.2 Düşük gelirli çalışan („Mini-Job“ dahil) 

❑ evet  ❑ hayır 

14.3 Kendi iş yeri var 

❑ evet  ❑ hayır 

14.4 Genel eğitim veren bir okula gidiyor 

❑ evet  ❑ hayır 

14.5 İş yerinde eğitim görüyor 

❑ evet  ❑ hayır 

14.6 Okulda ya da iş yeri dışı meslek eğitiminde (Meslek 
dal okulu, stajın da dahil olduğu sadece okulda 
meslek eğitimi) 

❑ evet  ❑ hayır 

14.7 Tam zamanlı yüksek okul öğrencisi 

❑ evet  ❑ hayır 

14.8  Şu anda bunlar dışında bir meslek eğitimi veya 
meslek içi eğitimi tamamlıyor; örneğin İş 
Ajansı/Jobcenter tarafından desteklenen bir kalifi-
kasyon programı ya da bir staj 

❑ evet  ❑ hayır 

14.9 Çalışmıyor; örneğin ev erkeği/ev kadını, ebeveyn 
süresinden faydalanıyor  (Elternzeit)

❑ evet  ❑ hayır 

15 Katılımcının en yüksek eğitim diploması (birden 
fazla seçim mümkün değil) 

15.1 ❑ Destek okul diploması (Förderschule) 

15.2 ❑ Temel okul diploması 

15.3 ❑ Orta öğretim diploması  
(Realschulabschluss, Fachoberschulreife) 

15.4  ❑ Mesleğe hazırlanma yılı /Mesleki yönelim yılı 
/Meslek eğitimine hazırlanma yılı v.b. (1. 
meslek eğitim yılı olarak tanınmıyor ancak, te-
mel okul diplomasını sonradan edinmek 
mümkün) 



15.5  ❑ Mesleki temel eğitim yılı (1. meslek eğitim yılı 
olarak tanınma mümkün) 

15.6 ❑ Lise diploması (Abitur)/ Fachhochschulreife  

a ❑ 1. eğitim yoluyla edinilmiştir (örneğin; (Te-
knik)-Lise, Gesamtschule, Fachoberschule) 

b ❑ 2. eğitim yoluyla edinilmiştir (örneğin; Kol-
legschule, akşam lisesi) 

15.7  ❑ Katılımcının (henüz) bir okul diploması yok  

   a ❑ ve en az 4 yıl bir okula devam etti 

   b ❑ ve 4 yıldan az bir süre okula devam etti  

16 Katılımcının en yüksek meslek diploması (birden 
fazla cevap mümkün değildir):

16.1 ❑ işyeri (dışı) öğrenim/meslek eğitimi, meslek dal 
okulu, diğer bir okulda meslek eğitimi 

16.2  ❑ Dal yüksek okulu diploması Bakelorya/Diploma, 
Ustalık belgesi veya eşdeğer bir Sertifika 

16.3  ❑ (Dal) Yüksek okul(u) yüksek lisans diplo-
ması(Master), Alman üniversite mezuniyet de-
recesi “Diplom” 

16.4  ❑ Doktora 

16.5  ❑ Katılımcı (henüz) tamamlanmış bir meslek 
eğitimine sahip değil  

Şayet okul ya da meslek diploması yurtdışında alındıysa: 
Lütfen listeden eşdeğer bir diploma türü seçin. 

17 Katılımcı ile aynı hanede 25 yaşından küçük ve 
nafaka hakkı olan veya ekonomik olarak bağımlı 
en az bir çocuk yaşıyor (Bu kişi Katılımcı’nın kendisi 
de olabilir.) 

❑ evet  ❑ hayır  

18 Katılımcı aynı hanede sadece bir yetişkin ve 25 
yaşın altında ve nafaka hakkı olan veya ekonomik 
olarak bağımlı en az bir çocukla yaşıyor

❑ evet  ❑ hayır 
(18. maddeye ait doldurma bilgisi: 18 yaşın üzerinde olan 
ama nafaka hakkı olan kişiler çocuk olarak sayılır.) 

19  Katılımcı ile aynı hanede, çalışan en az bir kişi daha 
yaşıyor.  

❑ evet ❑ hayır 
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20 Katılımcı Alman vatandaşlığına sahiptir 

❑ evet ❑ hayır 

Şayet 20. soru „evet“ olarak cevaplandıysa: 

21 Katılımcı Almanya’da resmi olarak tanınan bir 
azınlık grubuna aittir (tanınan azınlıklar = 
Sinti, Roma; Danimarkalı (sadece Schleswig-
Holstein’da); Frizler (sadece Schleswig-
Holstein ve Aşağı Saksonya’da); Sorblar 
(sadece Saksonya ve Brandenburg’da)) 

❑evet  ❑ hayır  

22 Katılımcı veya anne babası ya da anne ba-
basından biri Almanya’da doğmamış ve 
1950’de veya daha sonra Almanya’ya göç 
etmiş veya yabancı kökenlidir  

❑ evet  ❑ hayır   

23 Katılımcı bir ağır engelli kimliğine veya eşdeğer 
resmi bir belgeye sahiptir 

❑ evet  ❑ hayır   

24 Katılımcının sabit bir ikametgahı vardır ve evsiz 
kalma tehdidiyle karşı karşıya değildir 

❑ evet  ❑ hayır 

25 Katılımcı başka insanlara oranla diğer bir özelliğin-
den dolayı dezavantajlıdır (örneğin; cezaevinden 
çıkmış, okuma yazması olmayan, oturum durumu, 
uyuşturucu bağımlılığı) 

❑ evet ❑ hayır  


