
  

 
 

  

Mülteci ve yeni göç eden çocukların okula entegrasyonu  

   

   

   

   

Sevgili ebeveynler,   

   

Önümüzdeki haftalarda çocuğunuzun sınıfı, mülteci ve yeni göç etmiş 

çocukların okula entegrasyonu (SIGN – schulische Integration geflüchteter und 

neuzugewanderter Kinder) üzerine bir araştırmaya katılacak . Çocuğunuzun 

katılmasına izin vermenizi rica ediyoruz. Çocuklarınız ile dolduracağımız 

anketlerin yanı sıra, sizlerden gelen bilgiler de bizim için önemlidir. Bu nedenle 

ekteki kısa anketi doldurmanızı rica ediyoruz. Bilgileriniz kesinlikle gizli 

tutulacaktır. Öğretmenler cevabınızın ne olduğunu bilmeyecek.  

Projeyi destekleyen ve ekteki anketi doldurup geri gönderen tüm ebeveynler, 

her biri 30 euro değerinde toplam 50 kupondan birini kazanma şansına 

sahip olacak.  

Çocuğunuzun araştırmaya katılmasına izin verirseniz, lütfen ona okulda 

çalışmaya katılabilmesi için imzalı muvafakat beyanını verin.  

Çalışma hakkında daha fazla bilgi, onay beyanı ve veri koruma aşağıdaki 

sayfalarda bulunabilir.  

   

   

Desteğiniz için teşekkür ederiz!  
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Ebeveynlere rıza beyanı  

Proje „Mülteci ve yeni göç eden çocukların okula entegrasyonu“  

Proje idaresi: Prof. Dr. Philipp Jugert,   

Psikoloji Enstitüsü, Universität Duisburg-Essen  

Tel.: 0201-183-3308   Mail: philipp.jugert@uni-due.de  

  

Araştırma bilgileri             

Projede ne yapıyoruz?  

Akademik çalışmamızda sizin ve çocuğunuzun desteğine ihtiyacımız var. Araştırmamızın konusu göçmüş 

ailelerin çocuklarının okulda en iyi şekilde nasıl ders çalışabildiği ve okulun ailelerle nasıl birlikte çalışması 

gerektiğı. Özellikle ilgilendiğimiz konu çocuğunuzun öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile geçimi ve okulun Size 

olan desteği.  

  

Bunu nasıl yapacağız?  

Sizden çocuğunuzun okulda bir anket doldurması için izin istiyoruz. Bu anketi doldurma süresi 2 ders saati 

sürecek. Çocuklar bu süre içinde mola da verebilecekler. Ek olarak, sizden çocuğunuz ve aileniz hakkında çok 

kısa bir anketi cevaplamanızı rica ediyoruz. Ayrıca sınıf öğretmenine çocuğunuzun okuldaki performansı ve 

davranışını ve öğretmenin sizinle ne kadar iyi anlaştığını soracağız. Araştırmamız 2022 şubat ayından itibaren 

başlıyacak.  Ek olarak bundan önce bazı velilerden bir telefon  görüsmesine katılmalarını rica edeceğiz.  

  

Gönüllü katılım ve iptal hakkı  

Araştırmaya katılım gönüllüdür. Siz ve çocuğunuz katılmazsanız, herhangi bir dezavantaja uğramayacaksınız. 

Katılımı istediğiniz zaman ve herhangi bir neden göstermeksizin sonlandırabilirsiniz.  

  

Anonimlik ve gizlilik politikası   

Verilerinize ve çocuğunuzun verilerine bir numara verilecek. Adınızı numaraya bağlayan, kağıt üzerinde 

(Kodlama Listesi olarak adlandırılan) korunan bir liste vardır. Bu listeyi sadece projenin başkanı ve çok az 

çalışan biliyor ve bu sebeple verilerin kime ait olduğunu yalnızca bu kişiler anlıyabilir. Liste kilitlenebilir bir 

dolapta tutulacak ve araştırmanın son kısmından sonra Kasım 2022 de imha edilecektir. Verileriniz artık hiç 

bir şekilde sizinle bağdaştırılamaz. Liste mevcut olduğu sürece verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. 

Kodlama listesi yok edildikten sonra verilerin kime ait olduğu belirlenemiyecektir. Veriler, yani çalışmanın 

sonuçları en az 10 yıl saklanacaktır.  

  

Tazminat  

Çocuğunuzun okul sınıfındaki tüm öğrenciler projeye katılabilir. Katılım için sınıf fonuna 50 euro bağışlıyoruz. 

Telefon görüşmesine katılan ebeveynlere 20 euro verilecek. Anketi doldurup geri gönderirseniz, her biri 30 

euro değerinde olan 50 kupondan birini kazanabilirsiniz. Kazanırsanız size Mail ile haber vereceğiz.  
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Çocuğunuzun katılımı için Rıza Beyanı  

Veri koruma ve güvenlilik  

Rıza beyanının bir kısmı olan dördüncü ve beşinci sayfadaki veri koruma ve gizlilik politikasını okudum.  

Araştırma sonuçlarının yayınlanması  

Araştırmanın sonuçlarının yayınlanmasına onay veriyorum. Bireysel cevaplarımızı görmenin mümkün 

olmadığını biliyorum  

Sorularım olursa  

Sorularımı Sayın Francesca Ialuna (Tel.: 0201-183-4286) cevaplayacak.  

Rıza beyanı   

Çocuğum bu araştırmaya gönüllü olarak katılıyor. Çocuğuma kaç yaşında olduğu, cinsiyetinin ne olduğu, hangi 

ülkede doğduğu ve boş zamanlarında ne yaptığı gibi soruların sorulmasına izin veriyorum. Çocuğum 

istemediği soruları cevaplamayabilir. Çocuğum herhangi bir sebep belirtmeden her an katılımı bitirebilir. 

Öğretmenlerin çocuğum hakkında sorular cevaplamasına izin veriyorum. Kasım 2022e kadar verilerin 

silinmesini talep edebilirim. Veri koruma önergesini aldım.  

____________________________________________________________  
Çocuğunuzun adı ve soyadı   

____________________________________________________________  

Adınız ve soyadınız  

____________________________________________________________  
Yer ve Tarih          İmzanız  
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Ebeveyn anketine ve telefon görüşmesine katılımınız için rıza beyanı  

Veri koruma ve güvenlilik  

Rıza beyanının bir kısmı olan dördüncü ve beşinci sayfadaki veri koruma ve gizlilik politikasını okudum.  

Araştırma sonuçlarının yayınlanması  

Araştırmanın sonuçlarının yayınlanmasına onay veriyorum. Bireysel cevaplarımızı görmenin mümkün 

olmadığını biliyorum  

Sorularım olursa  

Sorularımı Sayın Francesca Ialuna (Tel.: 0201-183-4286) cevaplayacak.  

Rıza beyanı   

Bu araştırmaya gönüllü olarak katılıyorum. Kaç yaşında olduğum, cinsiyetimin ne olduğu, hangi ülkede 

doğduğumun sorulmasına izin veriyorum. Cevaplamak istemediğim soruları atlayabilirim. Herhangi bir sebep 

belirtmeden her an katılımı bitirebilirim. Kasım 2022e  kadar verilerin silinmesini talep edebilirim. Veri koruma 

önergesini aldım.  

____________________________________________________________  

Çocuğunuzun adı ve soyadı   

____________________________________________________________  

Adınız ve soyadınız  

____________________________________________________________  
Mail Adresiniz (hediye kuponların çekilişi için)  

  

☐    EVET, telefon görüşmesine katılmak istiyorum. Görüşme Türkçe olacak. Katılırsam 20 euro 

alacağım.  

Telefon numaranız (telefon görüşme için randevu belirleyebilmemiz için):  

____________________________________________________________  

☐    HAYIR, bir telefon görüşmesine katılmak istemiyorum.  

____________________________________________________________  
Yer ve Tarih          İmzanız  
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Veri Koruma Önergesi  

Genel Veri Koruma Yönetmeliği haklarına bağlıyız (DSGVO).  

Veri işlemeden sorumlu olan kurum  Veri korumadan sorumlu görevli:  

Duisburg-Essen Ünıversitesi  

Temsil eden Rektör,  

Prof. Dr. Ulrich Radtke  

Forsthausweg 2  

47057 Duisburg  

Telefon: +49 201 183-0 Telefax: 

+49 201 183-3536 www.uni-

due.de  

Dr. Kai-Uwe Loser  

(Duisburg‐Essen Üniversitesinin resmi veri 

koruma görevlisi) Forsthausweg 2  

47057 Duisburg  

Telefon: +49 234 32 28 720  

Mail Adresi: kai-uwe.loser@uni-due.de 

www.uni-due.de/verwaltung/datenschutz  

  

Veri işlemenin amacı  

Veri işlemenin amacı, “yeni göç etmiş çocukların okula entegrasyonu” araştırma projesini yürütmektir oder 

gerçekleştirmek.  

  

Veri işlemenin yasal dayanağı  

Veri işlemenin yasal dayanağı Madde 9 paragraf 2 lit.a GDPR dir (özel kişisel veri kategorilerinin işlenmesine 

onay).  

  

Vazgeçme hakkı  

Onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.  

  

Veri saklama süresi  

Tamamlanan anketler 10 yıl süreyle saklanır ve ardından imha edilir.  

  

Verilerin üçüncü şahıslara iletilmesi  

Verileriniz üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.  

  

Haklarınız:  

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi hakkında bizden bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerin bir 

kopyasının yanısıra, bu bilgi edinme hakkı, veri işleme amaçlarını, veri alıcılarını ve saklama süresini de kapsar. 

Yanlış kişisel veri işlenmişse, bizden bu verileri derhal düzeltmemizi talep edebilirsiniz. GDPR'nin 17. veya 18. 

Maddesine göre kişisel verilerin derhal silinmesi veya işlemenin kısıtlanması gibi temel haklara da sahipsiniz. 

Ayrıca, GDPR 21. Madde koşulları altında işlemeye itiraz edebilirsiniz.  

Lütfen bilgi alma ve verileri silme haklarınızı yalnızca veriler tamamen anonim hale getirilene kadar (Kasım  

2022) kullanılabileceğinizi unutmayın. Bu zamandan sonra, sizi veya çocuğunuzu veri kaydında 

tanımlamak ve böylece verileri silmek veya bilgi sağlamak artık mümkün olmayacaktır.   

  

Yukarıda belirtilen iptal, bilgi, düzeltme, silme veya işleme kısıtlama haklarınızı kullanmak isterseniz aşağıdaki 

adres ile iletişime geçmenizi rica ediyoruz:  

  

http://www.uni-due.de/
http://www.uni-due.de/
http://www.uni-due.de/
http://www.uni-due.de/
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Prof. Dr. Philipp Jugert  

Interkültürel Psikoloji Profesörü–  

Göç ve entegrasyon  

Evonik‐Vakfı Profesörlüğü  

Duisburg‐Essen Üniversitesi  

Eğitim Bilimleri fakültesi  

Institut für Psychologie  

Psikoloji Enstitüsü  

Universitätsstr. 2, 45141 Essen  

Telefon: 0201-183-3308  

Mail Adresi: philipp.jugert@uni-due.de  

  

Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal olarak gerçekleştirilmediğini düşünüyorsanız, veri koruma için yetkili 

denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.   


