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1. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER:  Proje başlığı, özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Özette konunun tarihçesi 

ve literatürdeki yeri çok kısa belirtildikten sonra projenin özgün değeri ve beklenen sonucunun etkileri vurgulanmalıdır. Ayrıca nasıl yürütüleceği 

(deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve zaman) özetlenmelidir. Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir. 

 

 

Proje Başlığı : KAYNAŞTIRMA UYGULANAN BİR ORTAOKULDA İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNİN BETİMLENMESİ VE 

GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI 

Özet 

 

Kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması özel gereksinimli öğrencilerin gereksinim duyduğu eğitim hizmetlerini yeterli düzeyde 

alabilmeleriyle mümkündür. Eğitim hizmetlerinin gereğince sunulabilmesi ise bu süreçte yer alan pek çok unsura bağlıdır. Bu unsurlar 

öğretmenler, normal gelişim gösteren öğrenciler, kaynaştırma öğrencileri, okul yöneticileri, kaynaştırma öğrencilerinin aileleri, normal 

gelişim gösteren öğrencilerin aileleri, fiziksel ortam, destek özel eğitim hizmetleri ve ek hizmetler olarak ifade edilebilir. Günümüzde oldukça 

yaygınlaşan kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması pek çok farklı paydaş grubun süreç içerisinde etkileşimli bir biçimde bir arada 

olmasını gerektirmektedir. Kaynaştırma uygulamalarının yaygınlaşması özellikle özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerinin başrolünde 

yer alan öğretmenlerin süreç içerisinde yaşadıkları tek başlarına çözemeyecekleri sorunların artmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan bu 

sorunların giderilmesinin sürece dahil olan herkesin işbirliği içerisinde çalışmasını gerektirmesi işbirliği kavramının önemi artmaktadır. İşbirliği 

kavramı tanı süreçlerinden eğitim süreçlerine kadar özel eğitimin tüm aşamalarında karşımıza çıkan ve sürdürülmesi gereken bir olgudur. 

Alanyazında kaynaştırma uygulamalarında sürecin pek çok aşamasında paydaşlar arasında işbirliğinin sağlanamadığı yönünde çokça 

araştırma bulgusu mevcuttur. Gerçekleştirilmesi planlanan araştırmada kaynaştırma uygulamalarında işbirliği süreçlerinin betimlenmesi ve 

kaynaştırma uygulanan bir ortaokulda bu süreçlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle 

gerçekleştirilmesi planlanan araştırmaya gereksinim olduğu düşünülmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçların var olan sorunların 

ortadan kaldırılmasına hizmet ederek kaynaştırma uygulamalarının başarısının artmasına ve alanyazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.    

Araştırmanın katılımcıları sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, okul yöneticileri, okul rehber öğretmenleri, özel gereksinimli öğrencilerin 

aileleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) personeli, normal gelişim gösteren ebeveynler ve aileleridir. Araştırma eylem araştırması 

olarak desenlenmiştir. Araştırmada veri çeşitlemesi sağlamak adına verilerin gözlem, görüşme, katılımcı bilgi formu, doküman incelemesi ve 

yansıtmalı günlükler ile toplanması planlanmaktadır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, kaynaştırmada işbirliği, destek hizmetler, özel gereksinimli çocuklar 
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Project Title : THE IMPLEMENTATION OF COOPERATION PROCESSES AND THE DEVELOPMENT OF PROCESSES IN A SECONDARY SCHOOL: 

AN ACTION RESEARCH 

 

Abstract 

 

The success of inclusive education is possible with the special needs of the students with the necessary education services. The provision of 

training services as required depends on many elements involved in this process. These elements can be expressed as teachers, normal 

development students, mainstreaming students, school administrators, families of mainstreaming students, families of normal development 

students, physical environment, support special education services and additional services. The success of inclusive education practices, 

which are now becoming widespread, requires many different stakeholder groups to interact together in an interactive manner. The 

prevalence of inclusion education has led to an increase in the problems that the teachers who have a leading role in the educational 

processes of individuals with special needs cannot solve on their own. The importance of the concept of cooperation necessitates that the 

elimination of these problems requires the cooperation of all involved. The concept of cooperation is a phenomenon that must be pursued 

and sustained at all stages of special education, from diagnostic processes to educational processes. There is a lot of research findings that 

there is no cooperation between stakeholders in many stages of the process. The purpose of this study is to describe the processes of 

cooperation in inclusion practices and to examine the studies on the development of these processes in a secondary school that involves 

inclusion. Therefore, it is thought that there is a need for research. It is thought that the results obtained from the research will contribute 

to increase the success of the inclusive education and to contribute to the literature by serving to eliminate the existing problems. 

Participants of the study were classroom teachers, branch teachers, school administrators, school guidance teachers, families with special 

needs students, guidance and research center (RAM) personnel, parents and families who showed normal development. The research was 

designed as an action research. The data are planned to be collected through observation, interview, participant information form, 

document review and reflective diaries to provide data variation. 

 

 

Keywords: Inclusive education, cooperation in inclusive education, support services, children with special needs 

 

 

2. AMAÇ: Önerilen projenin amacı ve erişilmek istenen sonuç açık olarak yazılmalıdır. 

 

 

Bu araştırmanın amacı, kaynaştırma uygulamalarında işbirliği süreçlerinin betimlenmesi ve kaynaştırma uygulanan bir ortaokulda bu 

süreçlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

1. Durum saptama sürecinde: 

1.1.  Paydaşlar okullarında kaynaştırmada işbirliği süreçlerine ilişkin ne tür uygulamalar gerçekleştirmektedirler? 

1.2.  Paydaşların kaynaştırma uygulamasındaki işbirliğine ilişkin görüşleri nelerdir? 

1.3.  Paydaşların kaynaştırma uygulamasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin önerileri nelerdir? 

2. Uygulama sürecinde: 

2.1.  Paydaş görüş ve önerileri doğrultusunda kaynaştırma uygulamalarında işbirliği süreci nasıl iyileştirilebilir? 

2.2.  Paydaşların kaynaştırma uygulamalarında işbirliği sürecinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları kullanma durumları 

nasıldır? 

3. Uygulama süreci sonrasında: 

3.1. Kaynaştırmada işbirliği sürecini geliştirmeye yönelik iyileştirme çalışmaları, kaynaştırmada işbirliğine ilişkin ne tür 

değişikliklere neden olmuştur? 

3.2. Paydaşların kaynaştırmada işbirliğini iyileştirme çalışmalarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

3.3. Paydaşların uygulamanın sosyal geçerliğine ilişkin görüşleri nasıldır? 
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3. KONU ve KAPSAM: Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır. 

 

Kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması özel gereksinimli öğrencilerin gereksinim duyduğu eğitim hizmetlerini yeterli düzeyde 

alabilmeleriyle mümkündür. Eğitim hizmetlerinin gereğince sunulabilmesi ise bu süreçte yer alan pek çok unsura bağlıdır. Bu unsurlar 

öğretmenler, normal gelişim gösteren öğrenciler, kaynaştırma öğrencileri, okul yöneticileri, kaynaştırma öğrencilerinin aileleri, normal gelişim 

gösteren öğrencilerin aileleri, fiziksel ortam, destek özel eğitim hizmetleri ve ek hizmetler olarak ifade edilebilir (Batu ve Kırcaali-İftar, 2016). 

Kaynaştırma uygulamalarının başarılı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi paydaşlara bağlı olan unsurların yanı sıra eğitsel düzenlemeleri de 

içeren fiziksel ortam düzenlemeleri ile de ilişkilidir (Kırcaali-İftar, 1998). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencisi ve normal gelişim 

gösteren öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak biçimde eğitsel ve fiziksel düzenlemeleri kaynaştırma uygulamalarının başarısını 

arttıracaktır (Sucuoğlu ve Kargın, 2006). Kaynaştırma uygulamalarının başarı ile yürütülebilmesi her bir unsura ilişkin değişkenlerin yanı sıra 

bu unsurların süreç içerisinde işbirliği ile çalışabilmesi ile mümkündür. 

Günümüzde oldukça yaygınlaşan kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması pek çok farklı paydaş grubun süreç içerisinde 

etkileşimli bir biçimde bir arada olmasını gerektirmektedir. Kaynaştırma uygulamalarının yaygınlaşması özellikle özel gereksinimli bireylerin 

eğitim süreçlerinin başrolünde yer alan öğretmenlerin süreç içerisinde yaşadıkları tek başlarına çözemeyecekleri sorunların artmasına neden 

olmuştur (Gürgür, 2015). Ortaya çıkan bu sorunların giderilmesinin sürece dahil olan herkesin işbirliği içerisinde çalışmasını gerektirmesi 

işbirliği kavramının önemini arttırmaktadır. İşbirliği kavramı tanı süreçlerinden eğitim süreçlerine kadar özel eğitimin tüm aşamalarında 

karşımıza çıkan ve sürdürülmesi gereken bir olgudur (Lindsay ve Dockrell, 2002). İşbirliği kavramı alanyazında eğitim sürecinde yer alan tüm 

paydaşların gereksinimlerinin karşılanmasının yolu olarak ifade edilmektedir (Gürgür, 2008). Cook ve Friend (2010), işbirliğini ortak bir amaç 

çevresinde bir araya gelen paydaşların ortak kararlar alarak uygulaması olarak ifade etmektedirler. 

Alanyazında kaynaştırma uygulamalarında işbirliğine ilişkin gerçekleştirilen araştırmaları, önemi ifade edilen işbirliğinin sistematik ve 

nitelikli bir şekilde gerçekleştirilemediğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda bu araştırmada kaynaştırma uygulamalarında işbirliği 

süreçlerinin betimlenmesi ve kaynaştırma uygulanan bir ortaokulda bu süreçlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

 

4. LİTERATÜR ÖZETİ: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, ham bir literatür listesi değil, kısa bir literatür 

analizi verilmelidir. Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu ortaya koymalıdır. 

 

 

Kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması pek çok unsurla ilişkilidir. Bu bağlamda önem arz eden noktalardan birisi de 

kaynaştırma sürecine dahil olan paydaşların süreç içerisinde birbirleriyle işbirliği içerisinde olmasıdır. Alanyazın ve halihazırdaki uygulamalar 

incelendiğinde kaynaştırma sürecinde yer alan paydaşların kaynaştırma sınıf öğretmeni, okul yöneticileri, okul rehber öğretmenleri, branş 

öğretmenleri, RAM personeli, özel gereksinimli öğrenciler, özel gereksinimli öğrencilerin ebeveynleri, normal gelişim gösteren öğrenciler ve 

normal gelişim gösteren öğrencilerin ebeveynleri olduğunu söylemek mümkündür.  

Alanyazında kaynaştırma eğitimine ilişkin gerçekleştirilen araştırmaların büyük oranda kaynaştırma sınıf öğretmenleri ile yürütüldüğü 

görülmektedir (Yaman, 2017; Kartal, 2016, Pamuk, 2016, Ceylan, 2015, Gündüz 2015, Güzel, 2014, Akcan, 2013, Gök, 2009, Güven, 2009, 

Özengi, 2009, Bilen, 2007). Bunun yanı sıra branş öğretmenleri (Üzümcü, 2016, Balo, 2015, Denizli, 2015, Demir, 2014, İlk, 2014, Akkoyun, 

2007), okul ve RAM yöneticileri (Çerezci, 2015, Aydın, 2009, Uzun, 2009, Akkoyun, 2009),  kaynaştırma öğrencilerinin ebeveynleri (Şahin, 

2017, Çerezci, 2015, Gündüz, 2015, Hasanoğlu, 2013), kaynaştırma öğrencileri (Çerezci, 2015, Gündüz, 2015, Hasanoğlu, 2013) ve normal 

gelişim gösteren öğrenciler ve ebeveynleriyle gerçekleştirilen araştırmalar mevcuttur (Hasanoğlu, 2013, Öncül, 2013).  

Alanyazında paydaşlara ilişkin gerçekleştirilen çok sayıda araştırma bulgusu mevcuttur. Araştırmalarda en yoğun ortaya konulan 

sorunların başında öğretmenlerin kaynaştırma sürecinde yalnız bırakılması gelmektedir (Kartal, 2016, Pamuk, 2016, Şen, 2016, Çerezci, 2015, 

Aker, 2014, Güzel, 2014, Güven, 2009). Ancak öğretmenlerin bu süreçte yalnız kaldıklarının bulgulandığı araştırmalarda, bu yalnızlığın detaylı 

gerekçelerine ilişkin bulgulara rastlanmamıştır. Bu durum pek çok paydaşın işbirliği içerisinde çalışmasını gerektiren kaynaştırma 

uygulamalarının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilecektir. Öğretmenlerin süreçte gereksinim duyduğu desteklerin sağlanması işbirliği 

süreçlerinin işlerliğinin arttırılmasıyla mümkün olacaktır. Bu noktada işbirliği sürecinde var olan sorunların belirlenmesi önem kazanmaktadır.  

Bunun yanı sıra alanyazında kaynaştırma sürecinde yaşanan olumsuzlukların ülkemizde kaynaştırma uygulamalarının başarı ile 

uygulanamamasına neden olabildiği ifade edilmektedir (İzci, 2005, Ala, Yazlık ve Yılmaz, 2004, Uysal, 1995).  

Alanyazında yoğunlukla üzerinde durulan bir diğer sorun ise kaynaştırma sürecinde öğretmen-aile iletişiminin olmamasıdır (Yaman, 

2017, Üzümcü, 2016, Çerezci, 2015, Güzel, 2014, Akcan, 2013, Hasanoğlu, 2013, Aydın, 2009, Bilen, 2007, Yıkmış, 2006). Kaynaştırma 

öğrencilerini en iyi tanıyan kişiler olan ebeveynlerin çocuklarının eğitim yaşamındaki temel kaynak olan öğretmenlerle iletişim sürecinde 

yaşadıkları problemlerin, özel gereksinimli bireylerin eğitim yaşantılarını olumsuz etkilemesi ne yazık ki kaçınılmazdır. Bu bağlamda aile 

öğretmen iletişiminin iyileştirilmesi, iletişim sürecinin önündeki engellerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması ile mümkündür.  

Kaynaştırma sürecinin değerlendirildiği araştırmalarda sıklıkla üzerinde durulan bir diğer konu da süreçte paydaşlar arasında 

işbirliğinin gerçekleşmemesidir (Şahin, 2017, Denizli, 2015, Demir, 2014, İlk, 2014, Gök, 2009, Öncül, 2003). Buna karşın işbirliğinin 

gerçekleştirilememe gerekçelerine ilişkin yeterli araştırma bulgularına ulaşılamamıştır. Başarısı pek çok faktöre bağlı olan kaynaştırma 
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uygulamalarının, paydaşları bir arada tutan bağlar olarak nitelendirilebilecek işbirliği sürecinin gerçekleşmeden başarıya ulaşması ne yazık ki 

beklenemez. Bu bağlamda kaynaştırma uygulamalarında işbirliğinin neden gerçekleşmediği ve nasıl gerçekleşebileceğine odaklanma 

gereksinimi ortaya çıkmaktadır.  

Alanyazında kaynaştırma sürecinde yaşanan sorunlar bağlamında sıklıkla üzerinde durulan bir diğer konu da kaynaştırma sürecinde 

kurumlar arasında işbirliğinin gerçekleştirilmemesi ve işbirliğinin sağlayacak personel eksikliğidir (Şahin, 2017, Yanık, 2016, Denizli, 2015, 

Gündüz, 2015, Aker, 2014, Akcan, 2013, Sadioğlu, 2011, Akkoyun, 2007, Kaya, 2005). Okul yöneticilerinin işbirliğini sağlama görevinin 

okul rehber öğretmenlerinde olduğu yönünde görüş bildirdiği araştırma bulgularına karşın, okul rehber öğretmenlerinin resmiyette işbirliğini 

sağlama görevi bulunmamaktadır (Uzun, 2009). Bu noktada kaynaştırma sürecinde kurumlar arasında işbirliğinin neden sağlanamadığının 

üzerinde durmak gerekmektedir.  

İfade edilen gerekçeler doğrultusunda alanyazında kaynaştırma sürecinin başarıya ulaşması için önemli bir unsur olan işbirliği sürecine ilişkin 

var olan durumun ve olası sorunların belirlenmesi ve sürecin iyileştirilmesine yönelik iyileştirmelerin gerçekleştirilmesine gereksinimi olduğu 

düşünülmektedir. 

 

 

5. ÖZGÜN DEĞER: Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve özgün değeri belirgin bir biçimde vurgulanmalıdır.  

Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl bir katkısı olacağı açıklanmalıdır. 

 

Gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ile kaynaştırmanın temel yapıtaşlarından olan işbirliği sürecinin paydaşlar gözüyle incelenmesi, 

sürecin iyileştirilmesi için paydaş önerileri doğrultusunda kaynaştırmada işbirliğini iyileştirme modelinin oluşturularak uygulanması 

hedeflenmektedir. Kaynaştırma uygulamalarının değerlendirilmesine ilişkin gerçekleştirilen araştırmalarda yoğun bir biçimde öğretmenlerin 

kaynaştırma sürecinde “yalnız bırakıldığı”, öğretmen-aile iletişiminin olmadığı, paydaşlar arasında işbirliğinin gerçekleşmediği, kaynaştırma 

sürecinde kurumlar arasında işbirliğinin gerçekleşmediği ve işbirliğinin sağlayacak personel bulunmadığı ifade edilmektedir. Bu sorunların 

devam etmesi gerçekleştirilen kaynaştırma uygulamalarının başarısızlıkla sonuçlanma olasılığını arttırmaktadır. Bu bağlamda 

gerçekleştirilmesi planlanan araştırmanın en temel özgün değerinin ifade edilen sorunların nedenlerinin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasına 

yönelik paydaş önerileri ile bir iyileştirme çalışmasının gerçekleştirilmesinin kaynaştırma uygulamalarının başarısının arttırılması olacağı 

düşünülmektedir.  

Araştırmanın özgün değerini temel sorunlar bazında irdeleyecek olursak işbirliği sürecinin işlerliğinin arttırılması öğretmenlerin 

kaynaştırma sürecinde yalnız kalmalarının önlenmesine hizmet edecektir. Dolayısıyla bu süreçte öğretmenlerin üzerine yüklenen 

sorumlulukların azalacağı, öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin iyileşeceği ve kaynaştırma uygulamalarına bakış açılarının olumlu yönde 

değişeceği düşünülmektedir.  

Öğretmen-aile iletişiminin önündeki engellerin ve çözüm önerilerinin belirlenmesi, kaynaştırma sürecinin en temel paydaşları olan 

öğretmen-aile iletişiminin iyileşmesine hizmet edecektir. Bu iyileşmenin kaynaştırma uygulamalarının başarısına doğrudan olumlu etkileri 

olacağı düşünülmektedir. 

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ve okullar kaynaştırma öğrencilerinin eğitim yaşamında önemli bir role sahiptir. Birbirine bağlı bu 

kurumlar arasında işbirliğinin gerçekleştirilmemesi kaynaştırma öğrencisinin eğitim yaşamını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu bağlamda 

gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ile kaynaştırma eğitimine taraf olan kurum ve personelleri arasındaki işbirliği sorunlarının belirlenmesi 

ve muhtemel sorunların önlenmesinin kaynaştırma öğrencisinin eğitim yaşamına katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Öte yandan ülkemizde kaynaştırma sürecinde işbirliği ne yazık ki mevzuatta yer alan birkaç cümleden ve paydaşların bireysel 

çabalarından öteye gidememektedir. Gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ile kaynaştırma işbirliğinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine 

yönelik hazırlanacak olan işbirliği modelinin işbirliği kavramını daha somut ve uygulanabilir bir kavrama dönüştüreceği düşünülmektedir.  

Alanyazın bağlamında incelendiğinde ise gerçekleştirilmesi planlanan araştırmada hedeflenen amaçların alanyazında gereksinim 

olarak görüldüğü ancak henüz detaylı bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Bu bağlamda planlanan araştırma ile gereksinim duyulan bir 

konuya ilişkin bilimsel veri toplanarak alanyazına katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. 

 

 

 

(*)Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir. 
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6. YÖNTEM: Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Amaç ve kapsamla 

uyumlu olması da gereken bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal net bir biçimde tanımlanmalıdır.  

Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır. 

 

 

Gerçekleştirilmesi planlanan araştırmanın kaynaştırma uygulamalarında işbirliği süreçlerinin betimlenmesi ve kaynaştırma uygulanan 

bir ortaokulda bu süreçlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların incelenmesi amacıyla eylem araştırması olarak desenlenmesi 

planlanmaktadır.  

2.1. Araştırma Modeli 

Eylem araştırmasına dair izlerin eski filozoflardan Aristoteles, Galileo ve Newton’a kadar dayandığı ifade edilmektedir. Eğitim 

araştırmalarında kullanımı ise John Dewey’e dayanmaktadır (1933). Dewey uygulamalı araştırmaları vurgulamasına karşım çalışmaları daha 

çok nicel araştırma metodolojisine benzemektedir. Bu nedenle pek çok araştırmacı eylem araştırmasının temelini Kurt Lewin’e 

dayandırmaktadır (French ve Bell, 1905). Eylem araştırmalarında verilerin genellenebilirliği kaygısının taşınmadığı odak noktanın okulda ya 

da sınıfta nelerin olduğu ve nasıl iyileştirilebileceğini anlamak olduğu ifade edilmektedir. Eylem araştırmasını diğer araştırma yöntemlerinden 

ayıran özelliklerden bir diğeri de hipotez geliştirmeye dayalı değil problemi tanımlama, veri toplama ve problemi çözmeye yönelik harekete 

geçmeye dayalı olmasıdır. Eylem araştırmalarının bir diğer özelliğinin ise işbirlikçi doğasıdır. Araştırma süreci çalışmanın yürütüldüğü 

bağlamda bir iş birliği gerektirmektedir (Tomal, 2010). Eylem araştırmaları eğitim alanında kullanılmadan önce iş dünyasında yaygın olarak 

kullanılmıştır.  

Gerçekleştirilmesi planlanan araştırmanın amacı, kaynaştırma uygulamalarında işbirliği süreçlerinin betimlenmesi ve kaynaştırma 

uygulanan bir ortaokulda bu süreçlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların incelenmesidir. Araştırma gereksinimde de ifade edildiği üzere 

alanyazında sıklıkla kaynaştırma sürecinde işbirliğinin gerçekleştirilemediği vurgulanmaktadır. Araştırma süresince ifade edilen bu sorunun 

nedenlerinin belirlenmesi ve üstesinden gelinmesi amacıyla bir işbirliği modelinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma 

amacı ve sürecinin eylem araştırmasına uygun olduğu düşünülmüştür.  

2.2. Ortam 

2.2.1. Araştırmanın Gerçekleştirileceği Okulun Belirlenmesi 

Araştırmanın Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yer alan, ortaokul düzeyinde eğitim veren ve kaynaştırma öğrencisi bulunan bir okulda 

yürütülmesi planlanmaktadır. Araştırmada yer alacak olan okulun belirlenmesi sürecinde öncelikle Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

ile ön görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu görüşmelerde araştırma amacına ilişkin temel bilgiler verilip kaynaştırma sürecinde işbirliğine 

ilişkin en yoğun sorun yaşayan ortaokul düzeyindeki okulların isimleri istenecektir. Ardından oluşturulan okul listelerindeki okulların 

yöneticileri ile iletişime geçilerek araştırmaya ilişkin temel bilgiler olan araştırma amacı ve veri toplama araçlarına ilişkin bilgiler paylaşılarak 

araştırmaya dahil olmak isteyip istemedikleri teyit edilecektir. Ardından veri toplama sürecine geçilecektir. Araştırmada yer okulun 

belirlenmesinde kullanılacak olan ölçütler şunlardır; 

 Okulun kaynaştırma eğitimi veren bir ortaokul olması. 

 Okulun kadrosunda rehber öğretmen bulunması. 

 Okulun kadrosunda branş öğretmeni bulunması. 

 Şehir merkezine 20km mesafe içerisinde olması.  

Tablo 2.1.’de yer alan kaynaştırma öğrencisi sayıları incelendiğinde ülkemizde kaynaştırma eğitimi alan özel gereksinimli öğrencilerin 

ilkokul ve ortaokul düzeyinde neredeyse eşit dağılım gösterdiği görülmektedir. Öğrencilerin yaşları göz önüne alındığında ortaokul 

düzeyindeki kaynaştırma eğitimi sürecinde işbirliğine ilişkin daha çok sorunun ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada 

ortaokul düzeyinde bir okulun yer alması planlanmaktadır.  

Tablo 2.1. Kaynaştırma Öğrencisi Sayıları  

Okul 

Türü 

Öğrenci Sayısı 

Toplam Erkek Kadın 

Kaynaştırma Eğitimi (İlkokul) 105098 67544 37554 

Kaynaştırma Eğitimi (Ortaokul) 108753 68210 40543 

Kaynaştırma Eğitimi (Lise) 41318 26197 15121 

Kaynak: Örgün Eğitim İstatistikleri (2017) 

Okulun belirlenmesinde kullanılacak olan diğer ölçütler okulun kadrosunda rehber öğretmen ve branş öğretmeninin bulunmasıdır. 

Katılımcılar başlığında da detaylı biçimde açıklandığı üzere rehber öğretmenler ve branş öğretmenleri kaynaştırma eğitimi sürecinde aktif 



 

6 
 

biçimde rol oynamaktadır. Bu öğretmenlerden alınacak veriler işbirliği sürecinin var olan durumunun betimlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin 

etkili bir modelin ortaya konabilmesi açısından önem taşımaktadır.  

Araştırmanın gerçekleştirileceği okulun belirlenmesinde kullanılacak olan son ölçüt ise okulun şehir merkezine 20 km mesafe 

içerisinde olmasıdır. Bu ölçüt okulun ulaşılabilirliğini sağlamak ve araştırmacının ulaşımını gerçekleştirebilmesi amacıyla belirlenmiştir.  

Araştırmanın durum saptama sürecinin ardından geliştirilmesi planlanan Kaynaştırmada İşbirliğini İyileştirme Modeli’nin yine durum 

saptama sürecinin gerçekleştirildiği ortaokulda uygulanması planlanmaktadır.  

2.2.2. Görüşmelerin Gerçekleştirileceği Ortamların Belirlenmesi 

Durum saptama sürecinde kaynaştırma sınıf öğretmeni, okul rehber öğretmeni, branş öğretmenleri, okul yöneticileri, normal gelişim 

gösteren öğrenciler ve velileri ile gerçekleştirilecek olan odak grup görüşmelerinin ortak paydaları olan araştırma okulunun görüşme yapmaya 

uygun bir odasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ancak katılımcıların başka bir ortam tercih etmesi durumunda ise istenilen ortamın 

görüşme için uygunluğu değerlendirilerek katılımcı tercihi dikkate alınacaktır. Rehberlik ve Araştırma Merkezi personeli ile gerçekleştirilecek 

olan odak grup görüşmesinin ise işyerleri olan RAM’ın görüşmeye uygun bir ortamında olması planlanmaktadır.  

2.3.  Katılımcılar  

Bu araştırmanın katılımcıları paydaşlar, araştırmacı, tez izleme komitesi üyeleri ve geçerlik komitesi üyeleridir. İzleyen başlıklarda 

her bir katılımcı gruba ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

2.3.1. Paydaşlar 

Araştırmada araştırma amacına ilişkin sürece taraf olan her bir paydaş grubun görüş ve önerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

nedenle gerçekleştirilmesi planlanan araştırmada kaynaştırma sınıf öğretmenleri, kaynaştırma okul yöneticileri, kaynaştırma okulu rehber 

öğretmenleri,  kaynaştırma okulu branş öğretmenleri, kaynaştırma öğrencilerinin ebeveynleri, normal gelişim gösteren öğrenciler, normal 

gelişim gösteren öğrencilerin ebeveynleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi personelinin yer alması planlanmaktadır. Araştırmada yer alması 

planlanan katılımcı sayısına ilişkin bilgiler Tablo 2.2. de yer almaktadır. 

Tablo 2.2. Araştırmada Yer Alması Planlanan Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

 Katılımcı Sayısı 

Kaynaştırma sınıf öğretmeni 4 

Kaynaştırma okul yöneticisi 3 

Kaynaştırma okulu rehber öğretmeni  1 

Kaynaştırma okulu branş öğretmeni 4 

Özel gereksinimli öğrenci ebeveyni 4 

Normal gelişim gösteren öğrenciler 4 

Normal gelişim gösteren öğrencilerin ebeveyni 4 

RAM personeli 4 

Toplam 28 

 

2.3.1.1.  Paydaşların Belirlenmesi 

Nitel araştırmaların büyük gruplarla gerçekleştirilmemesi ve araştırma bulgularını genelleme kaygısı olmaması, bu araştırmalarda yer 

alacak katılımcıların rasgele seçimini gerektirmemektedir (Patton, 2002). Bu nedenle nitel araştırmalarda katılımcıların belirlenmesi sürecinde 

ağırlıklı olarak amaçlı örnekleme yönteminin kullanıldığını söylemek mümkündür. Gerçekleştirilmesi planlanan araştırmada da katılımcıların 

belirlenmesi sürecinde kaynaştırma uygulamalarında işbirliğine ilişkin zengin bilgi sahibi kişilerin yer alması amacıyla amaçlı örnekleme 

yönteminin kullanılması planlanmaktadır.  

Paydaşların belirlenmesi sürecince öncelikli olarak Bozüyük’te yer alan Rehberlik ve Araştırma Merkezinden yararlanılacaktır. RAM 

yöneticileri ile iletişime geçilerek kaynaştırma sürecinde işbirliğine ilişkin yoğun olarak sorun yaşanan okulların belirlenmesine çalışılacaktır. 

Amaçlı örnekleme gereği oluşturulması planlanan modele ilişkin daha geniş çaplı bilgi toplayabilmek hedeflenmektedir. Yoğun sorun yaşanan 

okulların belirlenmesinin ardından bu okulların yöneticileri ile iletişime geçilerek araştırmaya ilişkin bilgiler paylaşılacak ve planlanan 
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araştırmanın gönüllülük esasına dayalı olarak araştırmada yer almak isteyip istemedikleri belirlenecektir. Araştırmanın gerçekleştirileceği 

okulun belirlenmesinin ardından uygulama sürecine geçilecektir. 

2.3.1.2. Kaynaştırma Sınıf Öğretmenleri 

Kaynaştırma sınıf öğretmenleri öğretmenin rolü ve birlikte geçirdikleri süre göz önüne alındığında kaynaştırma eğitimi alan özel 

gereksinimli öğrencilerin eğitim yaşamlarında büyük bir öneme sahiptir. Kaynaştırma uygulamasının en temel paydaşlarından olan sınıf 

öğretmenlerinin süreçte işbirliği bağlamında yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlara ve bu sorunların nasıl önlenebileceğine ilişkin detaylı 

bilgi sahibi olduğu düşünülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu bu rol onları gerçekleştirilmesi planlanan araştırma için vazgeçilmez 

katılımcılar kılmaktadır. 

2.3.1.3. Kaynaştırma Okul Yöneticileri 

Okul yöneticileri yasal çerçevenin uygulanmasını sağlayarak kaynaştırma sürecinin idari kısmında yer almakla birlikte paydaşlar 

arasında bir köprü görevi görerek sürecin işlerliğini doğrudan etkilemektir. Bu bağlamda kaynaştırma eğitimi sürecine aktif olarak dahil 

olduklarını ve sürece yön verdiklerini söylemek mümkündür. Tüm paydaşlarla iletişim halinde olan okul yöneticilerinin araştırmada yer alması 

araştırma amacı olan işbirliğine ilişkin sorunlara ve önerilere yönelik detaylı bilgi elde edilmesine hizmet edeceği düşünülmektedir. 

2.3.1.4. Kaynaştırma Okulu Rehber Öğretmenleri 

Okul rehber öğretmenleri kaynaştırma öğrencilerin uygun sınıflara yerleştirilmesi, gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan desteklerin 

sağlanması, sınıf öğretmenlerine ve öğrencilere rehberlik edilmesi vb. görevleri yerine getiren öğretmenlerdir. Bunun yanı sıra rehber 

öğretmenler MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde ifade edildiği üzere pek çok paydaşla işbirliği 

gerçekleştirmekle yükümlü öğretmenlerdir. Bu sorumluluk onları araştırmanın doğal ve vazgeçilmez bir parçası kılmaktadır. Bu bağlamda 

okul rehber öğretmenlerinin de süreçte aktif olarak rol aldıklarını ve araştırma konusu olan kaynaştırma eğitiminde işbirliği sürecine ilişkin 

önemli sorumluluklar alması gereken paydaşlar olduğu düşünülmektedir. 

2.3.1.5. Kaynaştırma Okulu Branş Öğretmenleri 

Kaynaştırma eğitimi veren okullarda görev yapan branş öğretmenleri özel gereksinimli öğrencilerin okulda sınıf öğretmenlerinin 

arından en fazla zaman geçirdikleri öğretmenlerdir. Özellikle ülkemizdeki branş öğretmenlik programlarında öğrencilere özel eğitime ilişkin 

sınırlı düzeyde bilgi verildiği göz önüne alındığında bu öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerle sorunsuz bir eğitim sürdürmesi ne yazık 

ki pek mümkün görünmemektedir. Bu noktada işbirliğinin bir boyutu olan bilgi paylaşımı önem kazanmaktadır. Bilgi paylaşımı ise ancak 

sağlıklı işleyen bir işbirliği ile mümkün olacaktır. Bu nedenle kaynaştırma okullarında görev yapan branş öğretmenlerinin görüş ve önerileri 

önem kazanmaktadır. 

2.3.1.6. Kaynaştırma Öğrencilerinin Ebeveynleri 

Kaynaştırma eğitiminin başarısı, kaynaştırma eğitimi alan özel gereksinimli öğrencilerin ebeveynlerinin yaşamını doğrudan 

etkilemektedir. Bu süreçte yaşanabilecek aksaklıkları belki de en sert hissedecek olan paydaş olduklarını söylemek yerinde olacaktır.  

Alanyazında gerçekleştirilen pek çok araştırmada kaynaştırma öğrencilerinin ebeveynlerinin çocuklarının eğitim aldıkları sınıflardaki 

öğretmenler ile işbirliğinde güçlükler yaşadıkları dile getirmektedir. Bu nedenle kaynaştırma eğitiminde işbirliği noktasındaki sorunlarımızı 

ve bu sorunları nasıl aşabileceğimizi özel gereksinimli öğrenci ebeveynlerinden dinlemek araştırma verilerine zenginlik sağlayacaktır. 

2.3.1.7. Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler 

Normal gelişim gösteren öğrenciler kaynaştırma öğrencilerin eğitim yaşamında yer alan temel paydaşlardan biridir. Kaynaştırma 

eğitimi sürecinde yaşanan hemen hemen her duruma yakından tanıklık etmektedirler. Alanyazın incelendiğinde kaynaştırma ve işbirliğine 

ilişkin normal gelişim gösteren akranların görüşlerine yer verilen herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda normal gelişim 

gösteren öğrencilerin araştırmaya önemli katkıları olabileceği düşünülmektedir.  

2.3.1.8. Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Ebeveynleri 

Normal gelişim gösteren öğrencilerin ebeveynlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüş ve tutumları, bu sürecin başarısını 

etkileyebilmektedir. Özellikle bu grupta yer alan paydaşların sahip olabileceği olumsuz düşünce ve eylemler kaynaştırma uygulamalarının 

başarısını etkileyebilmektedir. Bu nedenle sürece nasıl dahil edilebileceklerinin belirlenmesi kaynaştırma eğitiminin iyileştirilmesine hizmet 

edecektir. Bu bağlamda normal gelişim gösteren öğrencilerin ebeveynlerinin kaynaştırma uygulamasında işbirliğine ilişkin görüşlerinin 

araştırma verilerinin zenginleştireceği düşünülmektedir.  
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2.3.1.9. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Personeli 

Özel gereksinimli bireylerin eğitsel tanılamalarının gerçekleştirilmesi ve uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesi Rehberlik ve 

Araştırma Merkezlerinin (RAM) görevleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra özel gereksinimli bireylerin yıllık eğitsel performanslarının 

izlenmesi de bu kurumların sorumlulukları arasında yer almaktadır. Sürece çok yakından dahil olması ve sürece yön verebilecek sınırlı 

kurumlardan olması Rehberlik ve Araştırma Merkezi personellerinin araştırmaya dahil edilmesini gerekli kılmaktadır.  

2.3.2. Araştırmacı 

Araştırmacı Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programından 2011 yılında mezun olmuştur. 2011-2013 yılları 

arasında MEB Hatay Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde zihin engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Öğretim Üyesi 

Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Harran Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Aynı yıl içerisinde Anadolu 

Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görevlendirilmiş, Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engellilerin Eğitimi alanında yüksek lisans 

eğitimine başlamıştır. 2013-2016 yılları arasında “Zihin yetersizliği olan bireylerin istihdam sürecinde yer alan paydaşların istihdam sürecine 

yönelik görüş ve önerileri” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Araştırmacı halen Anadolu Üniversitesi Zihin Engellilerin 

Eğitimi Anabilim Dalında doktora eğitimini sürdürmektedir.  

2.3.2.1. Araştırmacının Rolü 

Gerçekleştirilmesi planlanan araştırmanın ilk aşaması olan durum saptama aşamasında araştırmacı, görüşmeci rolüyle süreçte yer 

alacaktır. Araştırmacı, araştırma amacına ilişkin durum saptamak amacıyla 12 farklı ildeki katılımcılarla yarı yapılandırılmış ve odak grup 

görüşmeleri gerçekleştirecektir. Bu süreçte araştırma günlükleri tutulacaktır. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından araştırmacı yapılan 

görüşmelerin dökümü ve analizini gerçekleştirecektir. Ardından elde edilen veriler kullanılarak Kaynaştırmada İşbirliğini İyileştirme Modeli 

hazırlanacaktır.  

Araştırmanın ikinci evresi araştırmacının hazırladığı modeli, Eskişehir ilinde belirlenen okulda uygulamasıyla gerçekleştirilecektir. Bu 

süreçte araştırmacı belirlenen okula giderek süreçte yer alan tüm paydaşlarla gerçekleştireceği toplantılarla hazırlanan modeli tanıtacak, her 

bir paydaşa düşen görev ve sorumlulukları açıklayacaktır. Daha sonra modelin uygulanması sürecinde değişimleri ve süreçte ortaya çıkabilecek 

sorunları belirlemek amacıyla paydaşlarla belirli aralıklarla kayıt altına alınan görüşmeler gerçekleştirecektir. Bu süreçte araştırmacı günlük 

tutmaya devam edecektir.  

2.3.3. Tez İzleme Komitesi Üyeleri 

Araştırmanın tez izleme komitesinde tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Funda AKSOY, Prof. Dr. Emine Sema BATU, ve Dr. Öğr. Üyesi 

Nuray ÖNCÜL yer almaktadır. Prof. Dr. Emine Sema BATU Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünde görev yapmaktadır. Dr. 

Öğr. Üyesi Funda AKSOY ve Dr. Öğr. Üyesi Nuray ÖNCÜL ise Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin 

Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmaktadır.  

2.3.4. Geçerlik Komitesi Üyeleri 

Araştırmanın son katılımcı grubu geçerlik komitesi üyeleridir. Geçerlik komitesinin amacı yapıcı eleştirilerle araştırmacıya araştırma 

süresince yol göstermek, onun göremediklerini göstermek ve araştırmanın daha iyi bir biçimde ilerlemesine katkıda bulunmaktır. Geçerlik 

komitesi üyeleri belirlendiğinde üyelere ilişkin bilgilere yer verilecektir.  

2.4. Veri Toplama 

İzleyen başlıklarda veri toplama araçları, verilerin toplanması, verilerin analizi ve verilerin geçerlik ve güvenirliğinin sağlanmasına 

ilişkin bilgilere yer verilecektir. 

2.4.1. Veri Toplama Araçları 

2.4.1.1. Katılımcı Bilgi Formu 

Araştırmada yer alacak katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki tecrübe vb. demografik özelliklerinin belirlenebilmesi 

amacıyla katılımcı bilgi formlarından yararlanılacaktır. Gerçekleştirilmesi planlanan yarı yapılandırılmış ve odak grup görüşmelerin hemen 

öncesinde katılımcılardan katılımcı bilgi formlarını doldurmaları istenecektir.  

2.4.1.2. Görüşme 

Gözlemler, görüşmeler,  dokümanlar, sesli ve görsel materyaller nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan veri toplama yöntemleridir 

(Creswell, 2013; McMilan, 2004; Yıldırım, 1999). Kullanılan bu veri toplama yöntemleri kendi içerisinde çeşitli avantaj ve dezavantajlar 

barındırmaktadır (Creswell, 2013). Nitel çalışmalarda veri toplama sürecinde sıklıkla tercih edilen görüşme, katılımcıların gerçekleştirilen 

araştırmanın konusuna ilişkin tecrübelerini, bilgilerini, duygu ve algılarını ortaya koyma avantajlarına sahiptir (King ve Horrocks, 2010). 
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Alanyazında görüşmenin çeşitli biçimlerde sınıflandırılabildiği görülmektedir. Bu sınıflamalar gerçekleştirilen görüşmenin amacı, katılımcı 

sayısı, görüşme kurallarının katılığı ve görüşülen kişiye göre gerçekleştirilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).  

 Görüşme türlerinin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi planlanan araştırmada nitel veri toplama 

yöntemlerinden odak grup görüşmelerinden yararlanılması planlanmaktadır. Katılımcılarda ifade edilen sekiz paydaş grupta yer alan bireylerle 

odak grup görüşmeleri gerçekleştirilecektir.  

2.4.1.2.1. Görüşme Sorularının Oluşturulması 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelere yönelik soru formlarının oluşturulması sürecinde ilk aşama olarak 

alanyazında benzer amaçlar ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen araştırmalarda kullanılan görüşme formları incelenecektir. Ardından 

her bir paydaş grubun kaynaştırma uygulamalarında işbirliğine ilişkin görüş ve önerilerinin belirlenmesine hizmet edecek kapsamlı taslak 

görüşme soruları hazırlanacaktır. Taslaklar her bir paydaş grubun kendi içerisinde gerçekleştirilecek olan odak grup görüşmelerine yönelik 

olarak hazırlanacaktır. Hazırlanan bu taslak sorular çeşitli üniversitelerde görev yapmakta olan beş uzmana e-posta yolu ile gönderilerek uzman 

görüşü alınacaktır. Ardından uzmanların dönütlerine göz önünde bulundurularak hazırlanan taslak görüşme sorularına son hali verilecektir.  

2.4.1.2.2. Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler 

Araştırmanın durum saptama sürecinde yarı yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılması planlanmaktadır. Her bir paydaş grupta yer 

alan bireylerle ayrı görüşmeler gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde her bir paydaş gruptan yer alacak katılımcı sayısının 4 ila 10 arasında olması 

planlanmaktadır. Araştırmanın uygulama sürecinin ardından ilerlemelerin değerlendirilmesi amacıyla yine her bir paydaş grupta yer alan 

bireylerle yarı yapılandırılmış görüşmelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Görüşmelerin gerçekleştirilmesi süreci izleyen başlıklar olan 

görüşme ilkeleri ve görüşme takviminde açıklanacaktır.  

2.4.1.2.3. Görüşme İlkeleri 

Görüşmelerin gerçekleştirilmesi sürecinde göz önünde bulundurulacak etik kuralların ilki gönüllü katılım olacaktır. Araştırmada yer 

alacak her bir katılımcıdan okuması ve imzalaması istenen Gönüllü Katılımcı Formu (Ek-1) ile süreçte gönüllü yer aldıkları imza altına 

alınacaktır. Görüşmelerin gerçekleştirilmesi, verilerin analizi ve bulguların yazılması süreçlerinde hiçbir katılımcının gerçek ismine yer 

verilmeyecektir. Bunun yerine katılımcılara atanan kod isimler ile kullanılacaktır. Ayrıca katılımcıların veri toplama sürecinde ya da sonrasında 

araştırmadan çekilme haklarının bulunduğu ifade edilerek bu hakkını kullanmak isteyen katılımcıların verileri kullanılmadan imha edilecektir.  

2.4.1.2.4. Görüşme Takvimi 

Görüşme takvimi gönüllü olarak çalışmada yer almak isteyen katılımcıların belirlenmesinin ardından planlanacaktır. Görüşme 

takviminin belirlenmesi sürecinde katılımcıların talep ettikleri gün, tarih ve saatler göz önünde bulundurulacaktır. Ardından görüşmeler 

takvimde planlanan biçimde gerçekleştirilecektir.  

2.4.1.3.  Saha Notları 

Bunun yanı sıra nitel araştırmalarda kullanılan diğer bir veri toplama yöntemi de dokümanlar, sesli ve görsel materyallerin incelenmesidir 

(Creswell, 2013). Belge incelemesi olarak da adlandırılan doküman analizi araştırma konusu ile ilgili günlük, anı defterleri vb. notların analiz 

edilmesi süreci olarak ifade edilebilir (Bailey, 1994). Araştırma süresince araştırmacı tarafından tutulacak olan günlük, verilerin analizi 

sürecinde katılımcılarla yapılacak olan görüşmeler ile elde edilecek bilgilere çeşitli katkılar sağlayabilir. Bu nedenler verilerin analizi sürecinde 

araştırmacının tutacak olduğu günlük de araştırma verilerine dâhil edilecek analiz edilecektir. 

2.4.2. Verilerin Analizi 

Yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla araştırma verilerinin toplanmasının ardından veri analizi sürecinde geçilecektir. Eylem 

araştırmalarında veri analizi süreç içerisinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilmektedir (Stringer, 2008). Eşzamanlı analizin gerekçesi süreç 

içerisinde ortaya çıkması muhtemel durumları göz önünde bulundurarak uygulamayı yönetmektir (Mills, 2011).  Durum saptama sürecinde 

gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelerin içerik analizi ile analiz edilmesi planlanmaktadır. İçerik analizi yönteminde verilerin kodlanması, 

temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamaları gerçekleştirilmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 1999-2016). 

2.4.2.1. Verilerin Kodlanması 

Verilerin içerik analizi yöntemiyle analiz edileceği bu süreçte ilk olarak verilerin kodlanması gerçekleştirilecektir. Verilerin 

kodlanması sürecinde NVİVO 11 veri analiz programından yararlanılacaktır. Bu aşamada elde edilen veriler NVİVO 11 programına 

yüklenerek detaylı bir biçimde incelenecek ardından anlamlı bölümlere ayırma ve her bölümün kavramsal açıdan ne ifade ettiğini ortaya 

koymak amacıyla kodların atanması işlemi gerçekleştirilecektir. Bu süreçte kodlama türlerinden verilerden çıkarılan kavrama göre yapılan 

kodlama yaklaşımı benimsenecektir.  
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2.4.2.2. Temaların Bulunması 

Ham verilerin kodlanmasının ardından temaların ve gerekli durumlarda alt temaların oluşturulması aşamasına geçilecektir. Bu aşamada 

oluşturulan kodların benzerlikleri ve farklılıkları incelenecek ve ortak yönleri bulunmaya çalışılacak, diğer bir deyişle kodlar kategorize 

edilmeye çalışılacaktır.   

2.4.2.3. Verilerin Kodlara ve Temalara Göre Düzenlenmesi ve Tanımlanması  

Bu aşamada ilk aşamada gerçekleştirilen verilerin kodlanması ile ortaya konulan kodlar, ikinci aşamada oluşturulan temaların altına 

birbirleri ile ilişkili biçimde yerleştirilerek okuyucu için net bir genel çerçevenin ortaya konması sağlanacaktır.  

2.4.2.4. Bulguların Yorumlanması 

Veri analiz sürecinin bu son aşamasında toplanan ve anlamlı bölümlere ayrılan araştırma verilerinin okuyucuya aktarılmak üzere 

yorumlanması gerçekleştirilecektir. Bu süreçte araştırmada kullanılan veri kaynakları olan görüşme verileri ve günlüklerden yararlanılacaktır. 

2.4.2.5. Sonuç Raporunun Hazırlanması 

Araştırma sürecinin tamamlanmasının ardından katılımcı görüşleri, önerileri ve alanyazın bilgileri sentezlenerek Türkiye’de 

kaynaştırma uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik sonuç raporunun hazırlanması planlanmaktadır. Planlanan bu rapor ile elde edilen 

araştırma bulgularının kaynaştırma konusunda yetkili kurum ve kuruluşlarla doğrudan paylaşımı ve önerilerin sunulması yoluyla muhtemel 

önerilerin uygulamaya aktarım olasılıklarının arttırılması hedeflenmektedir.  
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uygulamasına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. 

Yanık, Ş. (2016). İşitme yetersizliği olan ilkokul öğrencilerinin kaynaştırma ortamlarına yönlendirme ve yerleştirme süreçlerinin 

incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

Yıkmış, N. (2006). İl Milli Eğitim yöneticilerinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüş ve önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans 

tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. 

 

 

 

7. ARAŞTIRMA OLANAKLARI: Bu bölümde öneren birim/alt birimde var olup da projede kullanılacak olan altyapı/ekipman olanakları 

belirtilmelidir. 

       

 

Araştırmada bilgisayar, yazıcı ve kamera araştırmacının kendi kişisel olanakları ile temin edilecektir.  
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Projede Kullanılacak Mevcut Makine – Teçhizat Listesi (*) 

Adı/Modeli Projede Kullanım Amacı 

Dizüstü Bilgisayar Projenin tüm aşamalarında verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlaştırılması 

amacıyla kullanılacaktır. 

Yazıcı Proje süresince geliştirilecek olan veri toplama araçlarının ve proje sonunda oluşturulacak 

raporların yazılı biçime dönüştürülmesi için kullanılacaktır.   

Video Kamera Gözlem yoluyla veri toplama sürecinde verilerin inandırıcılığını sağlamak adına video 

kaydı alınacaktır. Video görüntülerinin alınması amacıyla kullanılacaktır. 

Ses Kayıt Cihazı Projede var olan durumu belirlemek ve katılımcı önerilerini belirlemek üzere araştırmaya 

katılacak öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve ailelerle görüşmeler yapılacak, ayrıca 

iyileştirme çalışmalarına ilişkin sosyal geçerlik verileri de yarı-yapılandırılmış görüşmeler 

yoluyla toplanacaktır. Bu görüşmeler sırasında veriler, ses kayıt cihazı kullanılarak 

toplanacaktır. 

Harici Taşınabilir Bellek Projede toplanan tüm verilerin depolanabilmesi ve en az 5 yıl süreyle saklanabilmesi, 

araştırmacılar tarafından üzerinde çalışılan kayıtların farklı çalışma ortamlarına 

taşınabilmesi için kullanılacaktır.   

(*)Bu bölümde sadece, öneren birim/alt birimde var olup projede kullanılacak olan makine-teçhizat belirtilmeli, proje bütçesinden talep 

edilenler yazılmamalıdır. 

 

8. YAYGIN ETKİ/KATMA DEĞER: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel birikime 

yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı ve elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği 

belirtilmelidir. 

 

Gerçekleştirilmesi planlanan araştırmanın en temel etkisinin kaynaştırma uygulamalarında işbirliğinin iyileştirilmesine ilişkin bir 

iyileştirme modeli geliştirilmesi ve kaynaştırma uygulamalarının başarısının arttırılması olacağı düşünülmektedir. Bu iyileştirme 

çalışmalarının süreçte yer alan paydaşlar olan sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, özel gereksinimli öğrenciler, ebeveynleri, okul 

yöneticileri, okul rehber öğretmenleri, normal gelişim gösteren öğrenciler ve ebeveynlerinin her birine çeşitli düzeylerde katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ülkemizde kaynaştırma sürecinde işbirliği ne yazık ki mevzuatta yer alan birkaç cümleden ve paydaşların bireysel 

çabalarından öteye gidememektedir. Gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ile kaynaştırma işbirliğinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine 

yönelik hazırlanacak olan işbirliği modelinin işbirliği kavramını daha somut ve uygulanabilir bir kavrama dönüştüreceği düşünülmektedir. 

Alanyazın bağlamında incelendiğinde ise gerçekleştirilmesi planlanan araştırmada hedeflenen amaçların alanyazında gereksinim olarak 

görüldüğü ancak henüz detaylı bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Bu bağlamda planlanan araştırma ile gereksinim duyulan bir konuya 

ilişkin bilimsel veri toplanarak alanyazına katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, araştırmanının sosyal, politik ve ulusal 

düzeyde etkiye sahip olduğu söylenebilir.  

 

(*)Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir 
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9. ÇALIŞMA TAKVİMİ: Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve bunlar için önerilen zamanlama, İş-Zaman Çizelgesi halinde verilmelidir. Ayrıca, projenin belli başlı aşamaları ve bunlardan herbirinin ne zaman 

gerçekleşeceği, bu aşamalarda görev alacak proje personeli ve iş tanımları aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır. Personelin niteliği (yönetici, araştırmacı ve danışman) belirtilmelidir. Gelişme ve sonuç 

raporu hazırlama aşamaları proje çalışmalarına paralel olarak yürütülmeli ve ayrı bir iş paketi olarak gösterilmemelidir. 

 

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ 

İş Paketi Ad/Tanım AYLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Durum Saptama Süreci 

 
                                    

Projenin gerçekleştirileceği 

okulunun belirlenmesi 

 

X                                    

Projenin gerçekleştirilmesine 

ilişkin yazılı izinlerin alınması 

 

 X X                                  

Gözlem yoluyla veri toplanacak 

günlerin ve ortamın belirlenmesi 

 

   X                                 

Gözlem yoluyla verilerin 

toplanması 

 

    X X X                              

Görüşme yoluyla verilerin 

toplanması 

 

      X X X                            

Verilerin analiz edilmesi 

 
       X X X                           

Uygulama Süreci 

 
                                    

İyileştirme çalışmalarının 

planlanması 

 

          X X X X                       

İyileştirme çalışmalarının 

uygulanması 

 

            X X X X X X X X X                

Verilerin analiz edilmesi                      X X X             

Uygulama Sonrası Süreç 

 
                                    

Toplanan verilere ilişkin 

güvenirlik verilerinin toplanması 
                        X X           

Analiz sonuçlarının 

yorumlanması ve 

raporlaştırılması 

                          X X X X X      

Sonuçların birleştirilmesi 

 
                              X X X X X X 
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Proje Personelinin Adı Personelin Niteliği Detaylı Görev Tanımı 

Dr. Öğr. Üyesi Funda Aksoy Proje Yöneticisi Projenin yürütülmesinde öncülük etmek   

Araştırmanın tasarlanmasında araştırmacıya 

danışmanlık yapmak  

Verileri analiz etme ve yorumlamada araştırmacıya 

danışmanlık yapmak  

Arş. Gör. Ahmet Serhat Uçar Araştırmacı Araştırmayı tasarlamak  

Katılımcıları belirlemek  

Araştırma uygulamasını yapmak  

Uygulama verilerini toplamak  

Araştırmanın etkililik verilerini analiz etmek  

Araştırmayı raporlaştırmak  

Araştırmayı yayın haline getirmek 

 

 

 

10. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ: Projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabilmesi için hangi iş ve işlemlerin ne ölçüde gerçekleşmesi gerektiği 

Çalışma Takvimi bölümündeki İş-Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi için ayrı ayrı belirtilmelidir. Her bir iş paketinin önem derecesi 

açıklanmalı ve projenin başarısına yapacağı katkı ifade edilmelidir.   

 

       B PLANI: Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek ne gibi durumların/risklerin ortaya çıkabileceği ve bu durumlarda 

projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için nelerin yapılacağı, ne tür tedbirlerin alınacağı, yani devreye sokulacak “B Planı” İş Zaman 

Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi de dikkate alınarak ortaya konulmalıdır. 

 

 

Başarı Ölçütleri: 

 

 Uygulama yapılacak bir okulun belirlenmiş olması projenin gerçekleşmesi açısından önemlidir.  

 Uygulama yapılacak okula ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yazılı izin alınması gereklidir. 

 Araştırmada planlanan her bir paydaş gruptan bireylerin yer alması önemlidir.  

 Gerekli izinlerin alınmasının ardından belirlenen okulda gözlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

 Her bir paydaş grupta yer alan katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

 Güvenirlik verilerinin toplanmış olması, araştırmanın inandırıcılığı açısından önemlidir.  

 Katılımcı önerileri ile ortaya konacak olan işbirliği geliştirme çalışmasının uygulanabilmesi gerekmektedir.  

 Verilerin analiz edilmesi okulda var olan problemlerin belirlenip buna yönelik önlemler alınması açısından önemlidir.  

 Analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlaştırılmış olması birinci aşamanın tamamlanması için hedeflenen bir ölçüttür. 

 Güvenirlik verilerinin toplanmış olması, araştırmanın inandırıcılığı açısından önemlidir.  

 Araştırma verilerinin tamamının analiz edilmesi, araştırma bulgularının elde edilmesi açısından gereklidir.   

 Son aşamada toplanan verilerin yorumlanarak birleştirilmesi ve rapor haline getirilmesi araştırmanın tamamlanması açısından 

önemlidir.  

 B Planı: 
 

 Eskişehir ilindeki tüm okulların bir listesi hazırlanıp çalışmaya uygun olan diğer okullar da belirlenecektir.  

 Uygulama yapılacak en az iki okul için izin işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.  

 Katılımcı kaybını önlemek adına araştırmanın başında araştırma sürecine ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak katılımcılara aktarılacaktır.  

 Aynı zamanda araştırmaya katılmaya gönüllü olan yedek katılımcılar belirlenecektir.   

 Birden fazla kaynaktan ve farklı veri toplama yöntemleri kullanılarak veriler toplanacaktır. 

 Analiz sonuçları yorumlanıp raporlaştırılırken komitede bulunan danışmanlardan görüş ve danışmanlık talep edilecektir. 

 Görüşmelere yönelik ek veriye ihtiyaç olması durumunda katılımcılara görüşme sırasında tekrar görüşme yapılabileceği bilgisi 

verilerek izinleri alınacaktır.  
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11. PROJE YÖNETİCİSİNİN DİĞER PROJELERİ: Proje yöneticisinin son beş yılda; üniversite ya da diğer kurum/kuruluşların desteği ile 

tamamlamış olduğu projeler ile şu sırada yürütmekte olduğu veya destek almak için başvurduğu projeler hakkında aşağıdaki tablolarda yer alan 

bilgiler verilmelidir. 

 

Proje Yöneticisinin Anadolu Üniversitesi Destekli Projeleri 

Proje No Projedeki Görevi Proje Adı Başlama/Bitiş Tarihi Destek Miktarı (TL) 

1302E042 Araştırmacı Kosova Projesi: Kosova’da Özel Eğitime 

Yönelik Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi 

Sürecinin İncelenmesi 

2013-2014  

1006E124 Araştırmacı Görsel Destek İle Öğretilen Eşzamanlı 

İpucuyla Öğretim Sürecinin Ebeveynlerin 

Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarına 

Zincirleme Becerileri Öğretmelerindeki 

Etkililiği. 

2011-2012  

092740 Araştırmacı Bilgisayar Destekli Etkinlik Çizelgeleri 

ile Sunulan Öğretim Sürecinin Otistik 

Özellikler Gösteren Çocukların Çizelge 

İzleme ve Rol Oyun Becerileri 

Üzerindeki Etkililiği. 

2009-2010  

020527 Araştırmacı Gelişimsel Gerilik Gösteren Öğrencilere 

Eş Zamanlı İpucuyla Öğretimin Küçük 

Grup Düzenlemesiyle Sunulmasının 

Etkililiği. 

2003-2004  

 

Proje Yöneticisinin Diğer Projeleri (TÜBİTAK, DPT, SANTEZ, FP7 vb.)  

Proje No Projedeki Görevi Proje Adı Başlama/Bitiş Tarihi Destek Miktarı (TL) 

Avrupa Birliği 

2011-1-TR1-

LE 

Araştırmacı European Competence Initiative - Early 

Childhood Intervention 2.0. Europen 

Union, Lifelong Learning Programme, 

Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation 

Program, Project number:2011-1-TR1-LE 

01/11/2011-30/10/2013  

TÜBİTAK 

Projesi 

110K274 

Araştırmacı PROJE BİA-AV: Okulöncesi Dönemde 

Antisosyal Davranışları Erken Önlemeye 

Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim 

Programı Anaokulu Versiyonunun 

Uyarlanması ve Etkililiği. 

2010-2012  

TÜBİTAK 

Projesi 

206K165 

Araştırmacı Proje ADYEP: Anasınıfı, İlköğretim 

Birinci ve İkinci Sınıflarında Antisosyal 

Davranışları Önlemeye Yönelik Bir Erken 

Müdahale Programının Etkililiği. 

2007-2010  

DİĞER 

 

Araştırmacı Destek Özel Eğitim Programlarının 

Etkililik ve Verimliliğinin 

Değerlendirilmesi Projesi. 

Nisan, 2013-Kasım, 

2013 

 

 

Proje Yöneticisinin Son 5 Yılda Yapmış Olduğu Yayınlar 

Yazar(lar) Makale Başlığı Dergi Cilt/Sayı/Sayfa Tarih 

Aksoy, F.  Severity levels of autism, social 

ınteraction behaviours and school 

Journal of Early 

Childhood Special 

Education (INT-JECSE),  
10(1), 01-10. 2018 
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adjustment of pre-school children with 

autism spectrum disorder  

Aksoy, F.  

Okul öncesi dönemdeki gelişimsel 

yetersizliği olan öğrencilerin sosyal 

beceri düzeyleri okula uyumlarını 

yordar mı?.  

Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi 
37(2), 91-105. 2018 

Çelik S, Diken İ., H., 

Çolak A., Arıkan A., 

Aksoy F., Tomris G. 

Effectiveness of the Preschool Version 

of the First Stepto Success Early 

Intervention Program for 

PreventingAntisocial Behaviors 

Kuram ve Uygulamada 

Eğitim Bilimleri 16 (2), 511 - 535 2016 

Ülke-Kürkçüoğlu B., 

Aksoy F., Çuhadar S. 

Effectiveness of instruction performed 

through computer assisted activity 

schedules on on schedule and role   

play skills of children with autism 

spectrum disorder 

Kuram ve Uygulamada 

Egitim Bilimleri 15 (3), 671 - 689 2015 

Çolak A., Tomris G., 

Diken İ ., H., Arıkan A., 

Aksoy F., Çelik S. 

Views of teachers parents and 

counselors toward the Preschool 

Version of First Step to Success Early 

Intervention Program FSS PSV in 

preventing antisocial behaviors 

Eğitim ve Bilim 
15 (3), 691 - 708 2015 

Batu E., S., Aksoy F., 

Öncül N. 

Görsel Destek ile Öğretilen Eşzamanlı 

İpucuyla Öğretimin Annelerin Otizmli 

Çocuklarına Beceri Öğretmelerindeki 

Etkililiği 

Eğitim ve Bilim 
39 (174), 91 - 104 2014 

(*) Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir. 

 

12. PROJE EKİBİNİN ÖNERİLEN PROJE KONUSU İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERİ:  Proje ekibinin, Anadolu Üniversitesi’ne, 

herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlara sunulmuş olup  

öneri durumunda olan, yürüyen veya sonuçlanmış benzer konudaki projelerinin  bu projeden farkını belirtiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BÜTÇE ve GEREKÇESİ: Aşağıdaki Genel Bütçe tablosu ve Anadolu Üniversitesi’nden talep edilen Bütçe Tablosu eksiksiz olarak 

doldurulmalıdır. Genel Bütçe Tablosu’nun Üniversite katkısı kısmındaki toplamlarla Anadolu Üniversitesi’nden talep edilen bütçe tablosundaki 

ana toplamlar aynı olmalıdır. Üniversiteden talep edilen desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmeli, istenen makine-teçhizatla ilgili 

teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu, hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu, sarf malzemeleri ile ilgili 

proforma fatura eklenmelidir. Eğer varsa, öneren ve destekleyen diğer kuruluş katkıları ve kuruluş yetkililerinin niteliği ve miktarı açıkça 

belirtilmiş olan destek mektupları da eklenmelidir. 
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GENEL BÜTÇE TABLOSU (TL) 

 

Katkı Kaynağı 

Personel 

Giderleri 

(01.2 + 01.3) 

Makine 

Teçhizat 

(06.1 + 06.2+ 

06.3+ 06.5) 

Sarf 

Malzemesi 

(03.2) 

Hizmet 

Alımı 

(03.5) 

Seyahat 

(03.3) 
TOPLAM 

Üniversite Katkısı 
- 

1.197.00 857,67 7.275,00 8.900,00 17.033,86 

Destekleyen  

Kuruluş Katkısı (*) 

 

- - - - - - 

TOPLAM 

 

1.197.00 857,67 7.275,00 8.900,00 17.033,86 

 

 (*) Destekleyen Kuruluş sayısı birden fazla ise tabloya yeni satırlar eklenerek bu destekler belirtilmelidir. 

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN TALEP EDİLEN BÜTÇE TABLOSU 

 

(Bu tabloda sadece Anadolu Üniversitesi’nden talep edilen desteklerin nitelikleri ve miktarları ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmelidir. 

             Lütfen ilgili açıklamalara dikkat ediniz. Tablodaki satırlar ihtiyaç duyuldukça çoğaltılabilir ve yazım alanları genişletilebilir.) 

 

Alınması Önerilen Makine – Teçhizat 

Adı / Modeli Alım Türü Kullanım Gerekçesi Bedeli (TL) 

Sony ICD-PX240 4GB Ses Kayıt Cihazı  

(2 Adet) 
 Yurt içi    Yurt dışı 

Araştırmada birincil veri toplama 

aracı yarı yapılandırılmış 

görüşmelerdir. Ses kayıt cihazları 

bu görüşmelerin kayıt altına 

alınabilmesi için kullanılacaktır. 

Olası sorunların önüne geçmek 

amacıyla her görüşmenin iki 

cihaz ile kayıt altına alınması 

planlanmaktadır.  

638,00 

WD My Passport 2TB 2.5" USB 3.0 Siyah 

Taşınabilir Disk WDBS4B0020BBK-WESN  Yurt içi    Yurt dışı 

Araştırma verilerinin 

depolanması amacıyla 

kullanılacaktır.  

559,00 

Türkiye temsilcisi aracılığıyla yapılmayan alımlar için alım türü “Yurt dışı” işaretlenmeli ve tüm masraflar dahil (gümrük bedeli, vergiler, nakliye) bedeli 

yazılmalıdır. Yurt içi alımlarda KDV dahil bedeli yazılmalıdır. Döviz cinsinden alınan proforma faturaların TL cinsinden karşılığı hesaplanırken fatura 

tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınmalı ve öneride mutlaka belirtilmelidir. 

 

Alınması Önerilen Sarf Malzemesi 

Adı  Alım Türü Kullanım Gerekçesi Bedeli (TL) 

A4 Fotokopi Kağıdı 5’li (3 Koli)  Yurt içi    Yurt dışı 

Araştırma süresince kullanılacak 

belgelerin, formların ve 

katılımcılarla paylaşılacak olan 

yazılı materyallerin 

hazırlanmasında kullanılacaktır.  

278,67 

Baskı ve Cilt Giderleri  Yurt içi    Yurt dışı 

Araştırma raporunun gerekli kişi 

ve birimlere dağıtılmasında 

kullanılacaktır. 

500,00 

Hp Uyumlu Siyah Mürekkep 1Litre 

 
 Yurt içi    Yurt dışı 

Araştırma süresince kullanılacak 

belgelerin, formların ve 

katılımcılarla paylaşılacak olan 

79,00 
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yazılı materyallerin 

hazırlanmasında kullanılacaktır. 

Türkiye temsilcisi aracılığıyla yapılmayan alımlar için alım türü “Yurt dışı” işaretlenmeli ve tüm masraflar dahil (gümrük bedeli, vergiler, nakliye) bedeli 

yazılmalıdır. Yurt içi alımlarda KDV dahil bedeli yazılmalıdır. 

 

 

 

Hizmet Alımı 

Mahiyeti Nereden/Kimden Alınacağı Gerekçesi Bedeli (TL) 

Akademik Tercüme ve Son 

Okuma Hizmeti 
Kalite Tercüme 

 
2.775,00 

Yurtiçi/Yurtdışı Kongre 

Etkinliklerine Katılım 

Yurtiçi/Yurtdışı Çeşitli Bilimsel 

Kongreler 

 
1500,00 

Güvenirlik Verilerinin 

Toplanması 

Özel Eğitim Alanında Öğrenim 

Görmekte Olan Yüksek Lisans 

ya da Doktora Öğrencisi 

 

4.000,00 

 

 

 

 

Yurt içi Saha (Arazi) Çalışması Seyahat Giderleri 

Tren, Otobüs ve Uçak  ile 

Seyahat 

Kişi Adedi Seyahat Adedi (kez) Toplam (TL) 

   

Özel /Resmi Araç ile Seyahat 

(*) 

Toplam Katedilecek Yol (km.) Toplam (TL) 

  

Araç Kirası 
Toplam Gün Ücret/Gün Toplam (TL) 

   

Gündelik ve Konaklama(**) 
Proje Yöneticisi  

Toplam kişi/gün 

Araştırmacılar  

Toplam kişi/gün 
Toplam (TL) 

Gündelik     

Konaklama     

TOPLAM  

(*)  BAP Komisyonu’ndan onay alınmak koşuluyla özel/resmi araç  ile yapılan arazi çalışması amacıyla yapılan seyahatlerde her 100 km. için 6 litre kurşunsuz 

benzin ücreti ödenir. 

(**) Gündelik ve Konaklama bedelleri için lütfen Proje Birimi’nden ya da Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nden bilgi alınız.. 

 

 

Saha Çalışması Dışındaki Faaliyetler İçin Yapılacak Olan Yurt içi / Yurt dışı Seyahat Giderleri 

(Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb.Faaliyetler)(*) 

 Toplam (TL) 

Yurt içi Seyahat 

(Yurtiçi iki kongreye katılıma ilişkin katılım ücreti, ortalama 20 günlük yol, konaklama ve günlük yevmiye) 
3000 

Yurt dışı Seyahat 

(Yurtdışı bir kongreye katılıma ilişkin yedi günlük yol, konaklama ve günlük yevmiye) 
5900 

TOPLAM 8.900,00 
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BÜTÇE GEREKÇESİ 

Makine – Teçhizat Alımlarına İlişkin Bütçe Gerekçesi 

1. Sony ICD-PX240 4GB Ses Kayıt Cihazı (2 Adet) 

Araştırmanın temel veri toplama yöntemlerinden biri yarı yapılandırılmış görüşmelerdir. Yapılması planlanan görüşmelerin kayıt 

altına alınabilmesi için ses kayıt cihazına ihtiyaç duyulmaktadır. Görüşmeler esnasında cihaz kaynaklı ortaya çıkabilecek donma, 

durma, silinme vb. olası sorunların önlenebilmesi amacıyla ses kayıt cihazının 2 adet alınması planlanmaktadır.  

2. WD My Passport 2TB 2.5" USB 3.0 Siyah Taşınabilir Disk WDBS4B0020BBK-WESN 

Araştırma süresince toplanacak olan verilerin korunması ve planlanan süre olan 5 yıl boyunca saklanabilmesi için taşınabilir 

diske ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçekleştirilmesi planlanan araştırmada gözlemler süresince video kayıt izni alınabilmesi durumunda 

önemli miktarda video kaydı yapılacaktır. Bu kayıtların arşivlenebilmesi için taşınabilir diskin 2 TB olması gerekmektedir.  

Sarf Malzemesi Alımına İlişkin Bütçe Gerekçesi 

1. A4 Fotokopi Kağıdı 5’li (2 Koli) 

Araştırma süresince kullanılacak belgelerin, formların ve katılımcılarla paylaşılacak olan yazılı materyallerin hazırlanmasında 

kullanılmak üzere 15 paket (3 koli) A4 kağıda ihtiyaç duyulmaktadır.  

2. Baskı ve Cilt Giderleri 

Önerilen araştırma kapsamında veri toplamada kullanılacak veri toplama araçlarının ve araştırma raporlarının çoğaltılması için 

fotokopi giderlerinin karşılanmasına ve sonuç raporunun ciltlenmesi için cilt giderlerinin karşılanmasına gerek duyulmaktadır. 

3. Hp Uyumlu Siyah Mürekkep 1Litre 

Araştırma sürecinde kullanılacak belgelerin yazdırılmasında gereksinim duyulmaktadır.  

Hizmet Alımına İlişkin Bütçe Gerekçesi 

1. Akademik Tercüme ve Son Okuma Hizmeti 

Önerilen projenin yayına dönüştürülebilmesi, araştırmanın yurt içinde ve yurt dışında yayın yapan dergilere önerilebilmesi ve 

bilimsel kongrelerde sunulabilmesi için Türkçeden İngilizceye tercüme edilmesine ve tercüme sonrasında anadili İngilizce olan 

editörler tarafından son okumasının yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Alınacak bu hizmetin, tercümenin yanı sıra son okuma 

(proofreading) hizmetini de kapsaması önemlidir. 

2. Yurtiçi/Yurtdışı Kongre Etkinliklerine Katılım 

Önerilen araştırma projesinden elde edilen sonuçların, ulusal ve uluslararası düzeyde bu konuda çalışmalar yürüten kişilerle 

paylaşılması için araştırmacının yurtiçinde ve yurtdışında (Amerika Birleşik Devletleri) gerçekleştirilecek kongre etkinliklerine 

katılması planlanmaktadır.  

Yurt içi / Yurt dışı Seyahat Giderlerine İlişkin Bütçe Gerekçesi 

Önerilen araştırma projesinden elde edilen sonuçların, ulusal ve uluslararası düzeyde bu konuda çalışmalar yürüten kişilerle 

paylaşılması için araştırmacının yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek kongre etkinliklerine katılması planlanmaktadır. Bu 

süreçte yolluk, yevmiye ve seyahat giderlerinin karşılanmasına gereksinim duyulmaktadır.  
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Ek-1 - Etik Kurul Kararı 
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Ek-2 MEB İzin Belgesi 

 

 



 

23 
 

 



 

24 
 

 



 

25 
 

 




