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Öz
Bu çalı manın amacı Van iline göç eden ailelerin çocuklarının e itim-ö renim hakları ve
sorunlarının belirlenmesidir. Çalı ma nitel ara tırma yöntemini esas alan, genel tarama modelinde
yapılandırılmı tır. Ara tırmanın çalı ma grubunu, Van’da bulunan yedi ilkö retim okulunda görev
yapan 7 sınıf ö retmeni, 9 bran ö retmeni ve 11 okul yöneticisi olmak üzere toplamda 27 katılımcı
olu turmaktadır. Veri toplama aracı olarak görü me tekni inin kullanıldı ı bu ara tırmada,
verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz tekni i kullanılmı tır. Ula ılan bulgular,
uygun görülen ve gerekli olan yerlerde nicel anlatımlarda desteklenerek sunulmu tur. Ara tırma
sonucunda her üç gruptaki katılımcıların (yönetici, sınıf ve bran ö retmenleri) genel olarak göç eden
ailelerin çocuklarının e itim e itli inden, e itimde imkân ve fırsat e itli inden yeterince
yararlanamadıkları; e itim hakkına sahip bulundukları, ancak genel olarak bu haktan yeterince
faydalanamadıkları; çocukların okula uyum sa lama sorununun bulundu unu; çocuklarının göç
sonucunda ehir kültürünün etkisinde kaldıkları ve aileden uzakla tıkları gibi dü ünceler etrafında
birle tikleri tespit edilmi tir. Bununla birlikte e itimde yöneltme konusunda katılımcı gruplar
arasında görü ayrılı ı bulunmaktadır. Sınıf ve bran ö retmenlerin aksine yöneticiler, e itimde
yöneltme konusunda ö rencilerin sorunlarının oldu unu; göç eden ailelerin çocuklarının farklı
kültürden olan arkada larıyla kültür çatı ması içine girdiklerini, arkada grupları ile iyi ili kiler
kuramadıklarını; çocuklarının çevre ile uyum sorunundan kaynaklanan kültür çatı ması ya adıklarını
ifade ederken; sınıf ve bran ö retmenleri ise göç eden ailelerin çocuklarının ailelerinin
ilgilenmemelerinden dolayı çevre ile çatı ma içine girdiklerini belirtmi lerdir.
Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, E itim – Ö renim Hakkı, Van.

Abstract
The purpose of this study is to determine educational rights and problems of children of
families who immigrated to city of Van. The study is designed as a general survey based on
qualitative research method. The study group of the research consists of 7 classroom teachers who are
employed in seven elementary schools in Van, 9 subject matter teachers, and 11 school administrators,
as 27 participants in total. In this study with interview as data collection tool, content analysis and
descriptive analyses techniques were used to analyze the data. Obtained findings are presented as
appropriate supported with quantitative explanations. The results of the study showed that
participants in the three groups (administrator, classroom, and subject matter teachers) had consensus
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- 547 on the following: in general, children of immigrant families do not adequately benefit from equality,
equal possibilities and opportunities in education; they have the right to education, however, they
generally do not adequately benefit from this right; children suffer from adaptation problem at
school; as a result of immigration, children are influenced by the city culture and become distant to
their own families. However, there are conflicting views of orientation in education among
participants. Contrary to classroom and subject matter teachers, administrators stated that children
have problems of orientation in education; children of immigrant families coming from different
cultures experience culture conflicts with their friends; they cannot form good relationships with their
friend groups; they also experience culture conflicts due to adaptation problems in the environment.
Classroom and subject matter teachers, on the other hand, stated that children of the immigrant
families experience conflicts with the environment due to the fact that families do not pay attention.
Keywords: Family, Immigration, Children, Education – Right to education, Van.

GR
Çocuk” kavramı mensup oldu u toplumların yapılarına, kültürlerine, inançlarına,
ekonomilerine göre de i en bir kavramdır ( nan, 1968). “Çocuk kavramı, toplumdan topluma,
zamandan zamana de i en dinamik bir kavram oldu u için, bugün bile herkesin üzerinde
görü birli ine vardı ı, çocu un net bir tanımı yapılabilmi de ildir” (Polat, 2007). Bunun temel
nedeni sosyal bilimlerce ‘çocukluk ya ının’ nerede ba layıp nerede bitti iyle ilgili farklı
görü lerin ortaya atılmasıdır. Çocuk hakları ise kanunen ve toplumsal normlara ba lı olarak,
dünya üzerindeki tüm çocukların do u tan sahip oldu u fiziksel, psikolojik, sosyolojik ve
politik açıdan nitelendirilen hakların hepsini birden içine alan evrensel bir kavramdır (Wald,
1987). Bu nedenle sözle mede, çocu un haklarının fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki
güvenli in korunması ayrıntılı olarak ele alınmı , bunların eksiksiz bir ekilde sözle meyi
onaylanan devletlerce gerçekle tirilmesi istenmi tir (Akyüz, 1999). Sözle me’de çocuk hakları
farklı baslıklar altında ifade edilse de sözü edilen çocuk hakları; ya amsal haklar, katılma
hakları, korunma hakları ve geli me hakları, olmak üzere dört grupta incelenmektedir (Akyüz,
2000; Karaman - Kepenekçi, 2010; Karaman - Kepenekçi ve Aslan, 2011).
Çocu un kendini en üst düzeyde gerçekle tirebilmesi için gerekli olan e itim hakkını,
yukarıda ifade edilen geli me hakları arasında de erlendirmek mümkündür. E itim hakkı,
temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılmasında ki inin toplumdan ve devletten isteyebilece i
haklar olarak tanımlanan isteme hakları sınıfına dâhildir. Di er bir sınıflandırma ekli olan
birinci, ikinci ve üçüncü ku ak hakları tasnifi çerçevesinde ise e itim hakkı ikinci ku ak bir hak
olmakla birlikte belki de üç ku a ın çe itli yönlerini kapsayan tek haktır. E itimin kültürlerin
olu umu, ara tırılması, korunması, a ılanması, ku aktan ku a a aktarılarak ya atılması,
geli tirilmesi gibi sosyal görevlerinin ve kültürlerin de e itimi etkilemesinden ötürü e itim ve
kültür kayna mı , bütünle mi ve e itim hakkı, kültürel haklar kategorisinde yerini almı tır.
Ayrıca kolektif-bireysel hak ayrımı çerçevesinde yapılan de erlendirmede ise; e itim hakkı ve
özgürlü ünü talep etmenin ki inin hakkı oldu una; ancak ki inin ço u kez kendi çabası ile
hakkın konusunu gerçekle tiremeyece ine, e itim hakkının ancak örgütlü ve kurumsalla mı
yapılar içinde kullanılabilece ine, bu nedenle de e itim hakkının bireysel oldu u kadar kolektif
yönünün de oldu una dikkat çekilmektedir (Terzio lu, 2006 akt: Günaydın, 2008).
E itim hakkı, Birle mi Milletler Örgütü, Birle mi Milletler E itim, Bilim ve Kültür
Örgütü, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve birli i Te kilatı gibi örgütlerce kabul edilen
belgelerde tanımlanmı , bildirge, sözle me, tavsiye, karar, ilke, vb. nitelikte çok sayıda
uluslararası ve bölgesel insan hakları belgesinde güvenceye alınmı tır (Gülmez, 2000). E itim
hakkı ile ilgili evrensel düzeyde ilk düzenlemenin nsan Hakları Evrensel Bildirisinde yer
alması, Birle mi Milletlerin sosyal, ekonomik ve kültürel hakları, medeni hakları, medeni ve
siyasal haklarla uyumlu olarak geli tirme yönündeki kapsamlı çabalarının ba langıcı
olu turmu tur. Bu hakların bölünmezli ini 20 Kasım 1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair
Sözle mede güvence altına alınmı tır (Akyüz, 2001). nsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin e itim
hakkı ile ilgili olan 26. maddesinde; herkesin e itim hakkına sahip oldu u, ilk e itimin zorunlu
oldu u ve parasız olması gerekti i, teknik ve mesleki e itimden herkesin yararlanabilmesi ve
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Maddenin ikinci fıkrasında; insan ki ili inin tam geli mesi, insan hak ve özgürlüklerine saygının
güçlenmesi, bütün uluslar, ırklar ve dini topluluklar arasında anlayı , ho görü ve dostlu u güçlenmesi ve
BM’ın barı ın sürdürülmesi yolundaki çalı malarını geli tirilmesi e itimin amaçları olarak belirtilmi tir
(Terzio lu, 2006). Çocuk Hakları Sözle mesi’nin 42. Maddesine göre: Taraf devletler, Sözle me
ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yeti kinler kadar çocuklar tarafından da yaygın
biçimde ö renilmesini sa lamayı taahhüt etmi lerdir. Sözle me’nin 28. maddesi ile hiçbir ayrım
gözetilmeksizin bütün çocukların e itim hakkına sahip oldu u belirtilmekte; e itimin kalitesini
belirleyen bir çerçeve sunulmaktadır. 29. madde çocuk merkezli bir ö retme ve ö renme
modelini öngörerek; ö rencilerin e itim sürecine aktif biçimde katılacakları, kendi ba larına
sorunlarını çözebilecekleri, ya am boyu ö renerek do ru kararlar verebilecek özgüveni
kazanacakları bir yapıyı gündeme getirmektedir (Karaman - Kepenekçi, 2000).
Çocu un e itim haklarının yerine getirilmesi günümüzün en önemli ve ivedilikle
çözüme kavu turulması gereken sorunlarından birisidir. Çocu un e itim hakkını
gerçekle tirme yükümlülükleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ba ta olmak üzere ilgili
mevzuatta yer almaktadır. E itim hakkına ili kin düzenlemeler hiç ku kusuz öncelikle
Anayasal ilkelere ba lanmı tır. Cumhuriyetin laik ve sosyal karakteri e itim hakkının ana
kurallarını belirlemi , Cumhuriyetin demokratik ve hukuk devleti olma arayı ı, bu hakkın
kullanımı konusunda gerek devletin gerekse ki ilerin birbirlerinden beklentilerini, kar ılıklı
sorumluluklarını ve bunların sınırlarını tespit etmeye yardımcı olacak esasları i aret etmi tir. Bu
konudaki en temel hüküm, 1982 Anayasası’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler ba lıklı
Üçüncü Bölümde E itim ve Ö renim Hakkı ve Ödevi adı altındaki 42. maddesidir. Anayasanın
42.maddesi: “Kimse, e itim ve ö retim hakkından yoksun bırakılamaz. Ö renim hakkının
kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. lkö retim, kız ve erkek bütün vatanda lar için
zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddi imkânlardan yoksun ba arılı
ö rencilerin ö renimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve ba ka yollarla gerekli
yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel e itime ihtiyacı olanları topluma yararlı
kılacak tedbirleri alır. E itim ve ö retim kurumlarında sadece e itim, ö retim, ara tırma ve
inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez
(Ya ar, 2000, akt: Günaydın, 2008). Anayasada bu temel hüküm dı ında; din ve ahlak e itimini
düzenleyen 24/4. madde; bilim ve sanat özgürlü ünü düzenleyen 27/1. madde; yüksekö retim
kurumları ve üst kurulu larını düzenleyen 130, 131, 132. maddeler; inkılâp kanunlarının ve bu
arada Tevhid-i Tedrisat Kanununun korunmasını düzenleyen 174. madde de e itim hakkı ile
ilgili düzenlemeler içermektedir (Terzio lu, 2006; Altunya, 1990, 51)
nsanlar arasında en çaresiz ve en incinebilir durumda olan çocukların hakları
konusunda, uygulamada, öteden beri korunma ve beslenme hakları ön planda tutulmaktadır
(Akyüz, 2001). üphesiz bu haklar, çocu un ya aması ve geli mesi için ön ko ullardır; ancak
tüm potansiyellerini gerçekle tirecek biçimde geli ebilmesi için çocu un en temel haklarından
biri olan e itim hakkı da ön planda tutulmalıdır. E itim hakkı; cinsiyet, renk, dil, din, soy,
köken vb. özelliklerin yanı sıra, özellikle ya yönünden de bir ayrım gözetmeksizin tüm
insanlara tanınmı olan bir haktır. (Gülmez, 2000) Çocuk e itimi günlük ya amda önemli yere
sahiptir. Çocu un e itim-ö retiminin sa lanması ise bireylerin ve insan hakları üzerinde
koruyucu egemenli e sahip kamu otoritesinin ba ta gelen ödevleri arasında yer almaktadır
(Ya ar, 2000).
Çocukların e itimi hakkı siyasi, kültürel, ekonomik vb. birçok toplumsal olay
sonucunda ulusal ve uluslararası yasalarda dile getirilen düzeyde yerine getirilmemektedir.
Ülkemizde çocukların e itim hakkının sa lıklı bir ekilde yerine getirilmesini engelleyen
etmenlerin ba ında göç hareketleri gelmektedir. Bu hareketler sonucunda toplumun gerek
sosyal yapısı, gerekse e itim yapısı olumsuz yönde etkilenmektedir.
Göç, nüfusun belirli bir bölümünün çe itli nedenlerle bulundu u yerden ayrılıp ba ka
bir yere yerle mek amacıyla gitmesidir (Ba ol, 1995, 209 akt: ahin, 2012). Göç, belirli bir sosyal
yapı içindeki birey ve grupların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel nedenlerden dolayı bir
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genel olarak bireylerin ya da ailelerin ya adıkları yerlerden ba ka yerlere çe itli sebeplere dayalı
olarak yer de i tirme olarak kendisini göstermektedir. Göç ailelerin ya am alanlarında
sorunları beraberinde getirmekle birlikte, okullarda özellikle ilkö retim okullarındaki
ö rencilerin e itim-ö retiminde bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Göçle birlikte
okulların alaca ı ö renci sayısı artmakta ve buna ba lı olarak bir sınıfa dü en ö renci sayısında
artı
meydana
gelmektedir.
Ayrıca
ö renciler
e itim
araçlarından
yeterince
yararlanamamaktadırlar. Göçle birlikte okulların oyun alanları, okul çalı anları ve yardımcı
personeli yetersizle mekte, sınıf içi ö renci sorunları artmakta, sınıf içi demokrasi
i letilememekte ve disiplin sorunları ortaya çıkmaktadır (Karaku , 2006: 12). Göç eden ailelerin
çocuklarının e itimi için önemli bir sorun olmakla birlikte göç, ülke kalkınması ve milli e itim
için de oldukça önemli bir sorundur. Ekonomik de eri olan i lerde çalı maya alı mı çocukların
göç ettikleri yeni çevrede de aynı amaçla fakat de i ik i lerde çalı mak durumunda kalmaları
ve okulu daima ikinci plana atmaları, göçün bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden
olmaktadır (Aslan, 2001:3).
Literatür incelendi inde, göç olgusunun e itim üzerindeki etkilerine ili kin birçok
çalı ma yapıldı ı görülmektedir (Birinci, 2003; Han, 2010; Karaku , 2006; Sevim, 2001; Tok, 2010;
çli, 1999; Uluocak, 2009; Nar, 2008; Tezcan, 1985; 1994; Uygar, 2008; Yıldız, 2010). Bu
ara tırmalardan bazıları u ekilde özetlenebilir:
Sevim (2001). Terör nedeniyle Elâzı ’a göç eden ailelerin çocuklarının e itim durumu”
isimli çalı masında göçün çocukların e itimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini
ara tırmı tır. Ara tırmaya katılan hane halkı ba kanları ekonomik olarak dü ük seviyede bir
gelire sahip olduklarını, bunun neticesinde çocuklarına daha fazla e itim imkânı
sa layamadıklarını dile getirmi lerdir. Ayrıca ara tırma sonucunda göç eden çocukların bir
kısmının göçün etkisiyle okula devamlarının aksadı ı dile getirilmektedir.
Uluocak (2009), “ ç göç ya amı ve ya amı çocukların okulda uyumu” çalı masında göç
ya amı çocuklarda problemlerin da ılımı ile ilgili olarak, birinci sırada okul ba arısızlı ını
(%30) belirttiklerini dile getirmektedir. Göç çocukların yeni bir çevreye uyumlarında zaman
aldı ı birçok disiplinsiz davranı lara yol açmaktadır.
Tok (2010), “Göç alan okullarda ilkö retim 4. ve 5. sınıf ö rencilerinin rehber ö retmen ve
sınıf ö retmenlerinin görü lerine göre ö renme güçlüklerinin incelenmesi” isimli çalı masında sözlü
anlatım güçlü ü çeken ö renciler için sözcükleri söylemede, anlatmak istediklerini tam olarak
ifade etmede, metinle ilgili sorulara cevap vermede, okudukları metni özetlemede ve ba lık
bulmada, noktalama i aretlerinin kullanımında zorluk çektikleri ifade edilmektedir.
Karaku (2006), “Göç olgusu ve e itime olumsuz etkileri (Sultanbeyli örne i)” göç ile gelen
çocu un okula uyum sa layamadı ını, herkesin ona kar ıymı dü üncesine kapıldı ını
belirtmi tir. Bu durum çocuk ve aile arasında problemlere yol açtı ını ve sınıf ortamında birçok
disiplinsiz davranı lara yol açtı ını tespit etmi tir.
Han (2010), Göç eden ailelerin çocuklarının e itim ve ö retimde kar ıla tıkları uyum
sorunları çalı masında, Büyük ehir’e göç eden ailelerin çocuklarının okula uyum sürecinde
önemli sorunlar ya adıkları, arkada ve çevre edinmede güçlüklerle kar ıla tı ı, ileti im
sorunları ya adı ı, çevrelerinde danı abilecekleri veya bilgi alabilecekleri ki i ya da kurumların
az oldu u ifade edilmektedir.
çli (1999) ise, “Denizli’ye göç eden ailelerin e itime bakı açıları” isimli çalı masında göç
eden ailelerin e itim ve meslek düzeyleri dü ük olmasına ra men e itimi önemsedikleri
çocukları için iyi bir e itim istedikleri görülmü tür. Ayrıca e itimi ekonomik olarak sınırlı bir
meslek olana ı olarak görseler de çocukların okuldaki ba arıları için gerekli tedbirleri
almadıkları ifade edilmektedir.
Tezcan’a (1994) Ülkemizde göç ve e itim sorunları”, göçler e itimin niteli ini olumsuz
etkilemektedir. Kalabalık sınıflarda e itimin niteli i dü mektedir. Hızlı göçler nedeniyle kırsal
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ö retmen, araç-gereç sayısının yetersizli ine ve ö rencilerin ba arısızlı ına yol açmaktadır.
Yukarıdaki çalı malarda da görüldü ü üzere göç sonucunda ö renimlerini ba ka
okullarda devam eden çocuklar ile ilgili olarak farklı de i kenler açısında göçün çocuklar
üzerindeki olumsuz etkilerini inceleyen birçok çalı ma mevcuttur. Ancak alanla ilgili literatür
tarandı ında, göçün çocukların e itim hakkını nasıl etkiledi i ile ilgili olarak do rudan
herhangi bir çalı ma ile kar ıla ılmamı tır. Bu nedenle, bu ara tırma göçün çocukların e itim
hakkını nasıl etkiledi ini belirleyerek bu alandaki bulunan eksikli in giderilmesine katkı
sa layaca ına inanılmaktadır.
YÖNTEM
Bu çalı ma nitel ara tırma yöntemini esas alan,
genel tarama modelinde
yapılandırılmı tır. Tarama modelleri, geçmi teki ya da u andaki bir durumu var oldu u
biçimiyle betimlemeyi amaçlayan bir ara tırma yakla ımıdır. Ara tırmaya konu olan olay, birey
ya da nesne kendi ko ulları içerisinde var oldu u biçimiyle tanımlanmaya çalı ılır. Onları
herhangi bir ekilde de i tirme ya da etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2007: 77). Nitel
ara tırmalar, gözlem, görü me ve doküman inceleme gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldı ı, algıların ve olayların do al ortamında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmasına yönelik sürecin izlendi i ara tırmalardır (Yıldırım ve im ek, 2006: 39). Nitel
ara tırmalarda elde edilen sonuçlar evrene genellenememekle birlikte, elde edilen sonuçlar,
konuya ili kin bir bakı açısı sa laması bakımından önemlidir. Nitel ara tırma yönteminin
kullanıldı ı bu ara tırmada; karma ık ki isel ve duygusal sorunların ortaya çıkarılmasına
yardımcı olması, istenilen bilginin eksiksiz olarak ve derinlemesine elde edilebilmesi, alınan
cevaplara anında dönüt vermeye imkân sa laması, de i ik ve anında de i ebilen ko ullara
uyabilme esnekli ine sahip olması, soruların sayısı ve sırasını de i tirme serbestli i tanıması
gibi özelliklerinden dolayı yarı yapılandırılmı görü me yöntemi kullanılmı tır (Ekiz, 2003;
Çepni, 2005; Yıldırım ve im ek, 2006; Karasar, 2007).
Çalı ma Grubu
Ara tırmanın çalı ma grubunu, Van’da bulunan yedi ilkö retim okulunda görev yapan
7 sınıf ö retmeni, 9 bran ö retmeni ve 11 okul yöneticisi olmak üzere toplamda 27 katılımcı
olu turmaktadır. Ara tırmaya katılan ö retmen ve idareciler, kritik durum örneklemesi olarak
nitelendirilen örneklem türü yardımıyla belirlenmi tir. Kritik durum örneklemesinde, kritik bir
durum veya durumların varlı ına i aret eden en önemli gösterge “bu, burada oluyorsa, ba ka
benzer durumlarda kesinlikle olur” veya tam tersine “bu, burada olmuyorsa, ba ka benzer
durumlarda kesinlikle olmaz” eklinde bir ifadededir. Patton (1987)’a göre bu durumun ba ka
bir göstergesi “bu grup belirli bir problemle kar ıla ıyorsa, di er bütün gruplar kesinlikle bu
problemle kar ı kar ıya kalır” eklinde bir yargının varlı ı veya yoklu udur. Di er taraftan bir
veya birkaç kritik durumun çalı ılması, benzer bütün durumlara ili kin belirli genellemelerin
yapılmasına olanak vermez. Buna ra men ara tırma sonucunda elde edilen veriye dayalı
sonuçların zenginli i ve inandırıcılı ı sınırlı ölçüde genellemeler yapılmasını olanaklı kılabilir
(akt. Yıldırım ve im ek, 2006: 111).

Katılımcı Adı
A
B
C
Ç
D
E
F

Tablo 1. Çalı ma Grubundaki Katılımcılara li kin Demografik Bilgiler
Görevi
Görev Yaptı ı Okul
Sınıf Ö retmeni
Bostaniçi Vali A. Cevdet Bey .Ö.O.
Sınıf Ö retmeni
Kerim Tuncer .Ö.O.
Sınıf Ö retmeni
Beyüzümü .Ö.O.
Sınıf Ö retmeni
. Hakkı Tonguç .Ö.O.
Sınıf Ö retmeni
TOBB .Ö.O.
Sınıf Ö retmeni
emsi Bey .Ö.O.
Sınıf Ö retmeni
Beyüzümü .Ö.O.
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H
I
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
T
U
Ü
V

Bran Ö retmeni
Bran Ö retmeni
Bran Ö retmeni
Bran Ö retmeni
Bran Ö retmeni
Bran Ö retmeni
Bran Ö retmeni
Bran Ö retmeni
Bran Ö retmeni
Okul Müdürü
Okul Müdürü
Okul Müdürü
Okul Müdürü
Okul Müdürü
Okul Müdür Yardımcısı
Okul Müdür Yardımcısı
Okul Müdür Yardımcısı
Okul Müdür Yardımcısı
Okul Müdür Yardımcısı
Okul Müdür Yardımcısı

emsi Bey .Ö.O.
Kerim Tuncer .Ö.O.
Mustafa Cengiz .Ö.O.
Beyüzümü .Ö.O.
Beyüzümü .Ö.O.
TOBB .Ö.O.
Kerim Tuncer .Ö.O.
. Hakkı Tonguç .Ö.O.
Bostaniçi Vali A. Cevdet Bey .Ö.O.
Bostaniçi Vali A. Cevdet Bey .Ö.O.
emsi Bey .Ö.O.
Kerim Tuncer .Ö.O.
TOBB .Ö.O.
. Hakkı Tonguç .Ö.O.
emsi Bey .Ö.O.
Mustafa Cengiz .Ö.O.
TOBB .Ö.O.
Beyüzümü .Ö.O.
Kerim Tuncer .Ö.O.
Bostaniçi Vali A. Cevdet Bey .Ö.O.

Veri Toplama Aracının Geli tirilmesi
Ara tırmanın ilk a amasında e itim hakkı nedir? Nasıl kullanılır? Bir ehirden ba ka bir
ehre göç eden aileler ne gibi problemlerle kar ıla ırlar? gibi sorulara cevap aramak amacıyla
literatür taraması yapılmı tır. Buna ba lı olarak ara tırmada kullanılacak olan veri toplama
aracı geli tirilmi tir. Ara tırmada yarı yapılandırılmı
görü me kullanılmı tır. Yarı
yapılandırılmı görü me; verilerin hızlı kodlanmasına ve analiz edilmesine imkan tanıması,
katılımcıların verdikleri bilgiler arasında benzerlik ve farklılıkları kar ıla tırmaya yardımcı
olması gibi özellikleri nedeniyle kullanılmı tır (Çepni, 2005; Büyüköztürk ve di ., 2008).
Ö retmen ve idarecilerin göç eden ailelerin çocuklarının e itim hakkına ili kin görü lerini
belirlemek amacıyla 3 temel soru ve bunlara ait alt sorular olmak üzere toplam da 9 soru
maddesinden olu an yarı yapılandırılmı görü me formu kullanılmı tır.
Konuyla ilgili olarak e itim uzmanlarından görü me formundaki soruların açık ve
anla ılır olup olmaması, ara tırılan konuyu kapsayıp kapsamaması, ara tırılan verileri sa layıp
sa lamaması açılarından kontrol etmeleri istenmi tir. Sonuçta uzmanlar tarafından soru
maddelerinin geçerlili i saptanmı ve yeterli görülmü tür.
Verilerin Toplanması
Ara tırmaya ili kin veriler, ara tırmacılar tarafından 2010-2011 e itim-ö retim yılında
Van il merkezindeki 7 farklı ilkö retim okulunda görev yapan 27 katılımcı (7 sınıf ö retmeni, 9
bran ö retmeni, 11 okul yöneticisi) ile yüz yüze ileti im kurmak suretiyle toplanmı tır.
Ara tırmacılar ö retmen ve idarecilere, yapılan çalı manın amacı ve içeri i hakkında bilgiler
vermi ve yapılan çalı manın bilimsel bir çalı ma oldu u tamamen bilimsel amaçlar için
kullanılaca ı ve katılımcıların kimliklerinin açıklanmayaca ı belirtilmi tir.
Verilerin Analizi
Görü me tekni i kullanılarak verilere ula ılması planlanan bu ara tırmada verilerinin
çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz tekni i kullanılmı , bulgular uygun görülen
ve gerekli olan yerlerde nicelle tirilerek (sayı kullanılarak) sunulmu tur. Nitel bulgular analize
açıklık getirmek, güvenirli i arttırmak için nicel ifadeler kullanılarak belirtilebilir (Yıldırım ve
im ek, 2006: 178). Verilerin içerik analiziyle incelenmesinin nedenleri:
•
•

Temel amacının toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ili kilere ula mak
olması,
çeriklerle ilgili ortak ve sistematik verilere ula mayı öngörmesi,
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Mevcut metinlerin nitel ve nicel boyutlarından hareketle bilinmeyen sosyal gerçe e
yönelik çıkarım yapmak istemesi,

•

Esas olarak birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir
araya getirerek bunları okuyucunun anlayabilece i bir biçimde düzenleyecek
yorumlamaya fırsat vermesi,

•

Verileri daha derin bir i leme tabi tutması gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır
(Yıldırım ve im ek, 2005; Gökçe, 2006).
Görü melerde katılımcıların dile getirdi i ifadeler do rudan alıntı olarak kullanılmı tır.
Tablo 1’de görüldü ü üzere ki ilerin gerçek ismi yerine takma isimler kullanılmı tır.
BULGULAR VE YORUM

Van iline göç eden ailelerin çocuklarının e itim hakkına ili kin katılımcıların görü leri
a a ıda yer almaktadır. Bu a amada sırayla her bir soru ve buna ili kin görü ler açıklanacaktır.
1)

Göç eden ailelerin çocukları e itim ile ilgili olarak;

a)

Katılımcıların e itim e itli i konusundaki görü leri:

Her üç gruptaki katılımcıların görü leri incelendi inde genel olarak göç eden ailelerin
çocuklarının e itim hakkından yeterince yararlandıklarını dü ünmedikleri anla ılmaktadır.
Kültürel uyumsuzluk ya andı ı, çocukların çalı tırılmak için okula gönderilmedi i (ekonomik
zorluklar), özellikle kız ö rencilerin okula gönderilmedi i görü ü hakimdir. K kodlu ö retmen:
“Bu bölgemizde e itim e itli inden söz etmek do ru olmaz. Çocukların ço u kalabalık sınıflarda e itim
görmesi ve imkânların e it olmamasından e itim e itli i yoktur.” Yine kodlu katılımcı: okulların
fiziksel ve akademik açıdan yetersiz oldu u görü ünü savunmakla birlikte fakir kesimin devlet
okulunda elit kesimin ise özel okullarda ö renim gördü ü görü ünü ifade etmektedir. Di er
taraftan e itim e itli inin sa landı ını öne süren katılımcıların sayısının ise 7 oldu u
görülmektedir. Bu grup ise devletin her okula e it ekilde yardım yaptı ını, her ö renciye aynı
kitabı verdi ini, her ö renciye parasız kitap verdi ini vs. dile getirmektedir. Örne in: C kodlu
katılımcı: “E itim e itli i konusunda Talim Terbiye Kurulu çalı maları, geli tirilen programlar,
müfredatlar genelde e it ko ullarda sunulur.” A kodlu ö retmen ise: “E itim e itli inden
yararlanmaktadırlar. Ancak göç etmenin olumsuz etkisi ö renci üzerinde büyük sorunlara sebep oldu u
için di er çocuklardan geri kalacaklardır” diyerek olaya göç sorunlu yakla maktadır.
b)

Fırsat ve imkân e itli i konusundaki katılımcı görü leri:

Fırsat ve imkân e itli i konusunda katılımcılar yukarıdaki dü üncelerini yinelemekte
ayrıca fırsat ve imkânların üst seviyede olması için ailenin maddi ve manevi (sosyo-kültürel)
özelliklerinin yeterli seviyede olması gerekti i görü ünde birle tikleri görülmektedir. U kodlu
ö retmen: “Her bireyin buldu u fırsat aynı de ildir. Bazıları çalı ması gerekirken bazılarının böyle bir
ihtiyacı yok” sözleriyle ailenin maddi durumuna i aret etmekte oldu u anla ılmaktadır. Yine F
kodlu ö retmenin görü leri: “Çocukların aile durumu yeterli olmayı ından ve ailedeki fert sayısının
fazlalı ından fırsat ve imkân e itli inden söz etmek do ru olmaz” eklinde oldu u görülmekle
birlikte benzer görü teki katılımcıların görü lerini anlamamızda yeterli olacaktır. Sınıf
ö retmeni olan D ve F kodlu ö retmenler ise fırsat ve imkân e itli inden en üst düzeyde
yararlanıldı ı görü ünü savunan katılımcılardır. F’nin dile getirdi i “Ö renciler bilgisayar, fen
laboratuarı ve kütüphane gibi kullanım alanlarından yararlanabilmektedirler” görü ü savunulan
görü ü örnekler niteliktedir.
c)

Katılımcıların e itim hakkı konusundaki görü leri

Ö retmenler ve idareciler genel olarak her ö rencinin e itim hakkına sahip oldu unu
belirtmekte; ancak idareciler Van iline göç eden ailelerin genelde “varo ” ( ehir merkezine uzak,
dar gelirli insanların ya adı ı yer) diye tabir edilen yerlerde ya amaları ve ö rencilerin
ailelerinden
kaynaklanan
nedenlerle
(ekonomik
zorluklar)
bu
haklarından
faydalanamadıklarını dile getirmi lerdir. Özellikle de kız ö rencilerin okula gönderilmedi ine
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ko ullar bakımından yetersiz olması, ö retmen açı ının bulunması ve tecrübesiz genç ö retmenlerin
bulunmasından kaynaklanan nedenlerle de göç eden ö rencilerin e itim hakkından yeterince
yararlanamadıkları belirtilmi tir. kod adlı bran ö retmeni “Devlet tarafından e itim hakkı
verilmesine ra men; ailelerin maddi sıkıntısı ve bazı ailelerin çocuklarını okula göndermemesi, bazı
çocukların e itim hakkını ellerinden almı tır” cümleleriyle dü üncesini açıklaması di er
ö retmenlerin de görü lerini örnekler niteliktedir. Sınıf ö retmenlerinden C kodlu ö retmen ise
göç eden ö rencilerin e itim hakkından di er ö rencilere nispeten daha az yararlanmalarını
ailelerdeki birey sayısının fazla olması ba larken; A kod adlı sınıf ö retmeninin ise tüm
ö rencilerin e itim hakkından eksiksiz bir ekilde faydalandıkları yönünde görü bildirdi i
gözlenmi tir.
d)

Katılımcıların e itimde yöneltme ile ilgili görü leri:

darecilerin tamamının e itimde yöneltme konusunda ö rencilerin sorunları oldu u
dü üncesi üzerinde birle tikleri görülmü tür. darecilerden bir kısmının tüm ö rencilere
rehberlik edilmesinde problem gördükleri ve bunu da okullarda yeterli sayıda rehberlik ve
psikolojik danı man ö retmeni bulunmamasına ba ladıkları anla ılmaktadır. Di er taraftan
yalnızca göç eden çocuklara rehberlik edilmesinde problem gören idareciler ise bu durumu
ailelerin sosyo-kültürel düzeylerinin dü ük olmasına, ailelerin bu konuyla ilgilenmemesine
ba lamakta dolayısıyla bu a amada okulun tek ba ına rehberlik yapmasının da istenilen ölçüde
verimli olamayaca ı görü ünü dile getirdikleri görülmü tür. M kodlu idarecinin dü ünceleri
durumu örnekler niteliktedir: “Çevrenin ekonomik ve kültürel imkânları yöneltmeye çok fazla olanak
sa lamamaktadır.” Görü melere katılan sınıf ö retmenli i ise e itimde yöneltme konusunda göç
eden ailelerin çocukları da dahil olmak üzere tüm ö rencilerin en verimli ekliyle bu hizmetten
yararlandıkları yönünde görü bildirdikleri gözlenmi tir. Ancak B kodlu sınıf ö retmeni:
“Ailelerin bu konuda herhangi bir e itim bilgisine sahip olmadıkları için yöneltme konusunda yeterli
de illerdir” sözleri yöneltme konusundaki problemlerin kayna ını ö renci ailelerinde arayan bir
dü üncenin yansıması eklinde yorumlanabilir. Konuyla ilgili olarak bran ö retmenleri ise
e itimde yöneltme hizmetinin istenildi i ölçüde yerine getirilemedi ini, okullardaki PDR ö retmeninin
yeterli olmamasından dolayı yöneltmenin eksik kaldı ını, ailelerin çocuklarıyla ilgilenmemesi nedeniyle
rehberlik faaliyetlerinde ba arısız olundu unu dile getirmi lerdir. Bu a amada bran
ö retmenlerinin ö rencilere rehberlik etme sorumlulu unu yalnızca PDR uzmanının bir görevi
varsayarak bu konuda sorumlulu u PDR uzmanlara yüklemelerinin bir yanlı ve yanılgı
oldu u dü ünülmektedir. Çünkü ö rencilere rehberlik etmek, tüm ö retmenlerin görevidir ve
PDR uzmanının olmadı ı okullarda tüm ö retmenler birer PDR uzmanı gibi ö rencilerin
sorunlarına çözümler arama gayreti içinde olmalıdırlar eklide bir dü ünce öne sürülebilir.
2)

Göç Eden Ailelerin çocuklarının problemleri ile ilgili olarak;

a)

Ö rencilerin okulla ilgili ne gibi problemleri oldu una ili kin katılımcı görü leri

darecilerin tamamı, göç eden ö rencilerin okula uyum sa lamaları noktasında zorluk
çektiklerini belirttikleri görülmektedir. Ö rencilerin yeni bir ile gelmesi, yeni arkada larla ve
ö retmenlerle tanı ılmasında ö rencilerin bu durumlara kolay adapte olamadıklarını belirtmekteler
bunun sonucunda da içedönük bir ki ilik özelli i kazanarak yalnızla tıklarını belirtmektedirler. Ü
kodlu idarecinin ifadeleri di er katılımcıların da görü lerine örnek olabilecek bir açıklamaya
sahiptir: “Okula adapte olma, farklı sosyal ortama ayak uydurma, kültürel çatı ma, geldi i köy kültürü
ve ehir kültürü ya ama ikilemi içinde bo ulmakta ki ilik çatı ması ya amakta.” Bran ö retmenleri ve
sınıf ö retmenleri ise göçle gelen ö rencilerin ya adı ı en büyük problemin dil, okulun-sınıfın
kurallarına uymakta zorlanma ve okula geç adaptasyon olma neticesinde derslere de geç ba lama ve
dolayısıyla derslerde ba arısız oldukları ortak fikri üzerinde birle tikleri görülmektedir. Göç etmi
aile çocuklarının okulda kar ıla tıkları en büyük sorun dil problemidir. H kodlu ö retmenin
görü leri u ekildedir: “Ana dilinden farklı bir dil ile e itime ba lamaları ba langıçta okula duyulan
sevgi ve güveni zedelemektedir. Arkada ları arasında özgüven ve kimlik sorunu ya amalarına yol
açmaktadır.”
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görü leri:

Ö rencilerin aileleriyle ilgili ne gibi problemler ya adıklarına ili kin katılımcı

Tüm katılımcılara göre göç eden ailelerin çocukları aile dı ındaki ehir kültürünün
etkisine girmekte ve aileden uzakla maktadırlar. Yine katılımcılar tarafından, ailedeki birey
sayısının fazla olması nedeniyle ebeveynler çocuklarıyla ilgilenmemekte ayrıca anne-babalarının e itim
seviyelerinin dü ük olması hatta okuma-yazma bilmemeleri anne-babaların çocuklarının e itimine
yardımcı olmalarını engelledi i dü üncesinden hareketle ö rencilerin aileleriyle problemler ya adıklarına
i aret edilmektedir.
c)

Arkada ları ile ilgili ne gibi problemler ya adıklarına ili kin katılımcı görü leri:

Okul idarecilerine göre, göç eden ö rencilerin arkada larına ili kin kar ıla tıkları en
büyük problem farklı kültürden olan arkada ları ile aralarında kültür çatı ması çıkmakta ve yeni
tanı tıkları arkada grupları ile iyi ili kiler kurmakta zorlanmaktadırlar. Yine ö rencilerin konu ma
dillerinden kaynaklanan farklılık farklı aile ve ya am tarzı nedeniyle arkada larına kar ı yabancılık
hissettikleri de katılımcılar tarafından dile getirilen görü ler arasındadır. darecilerden biri
di erlerinden farklı olarak, göçle gelen ö rencilerin okulda birle ip çete oldukları, huzuru
bozmaya yönelik giri imlerde bulunduklarına dikkat çekmektedir. Hem bran ö retmenlerinin
hem de sınıf ö retmenlerinin bu konudaki görü lerinin ise dil problemi üzerinde odaklandı ı
görülmektedir. Göçle gelen ö rencilerin ilk zamanlar arkada larıyla uyum problemi
ya adıklarını, arkada gruplarının yeni gelen ö rencileri benimseyemediklerini ancak sınıf
içinde onları kayna tırarak birlikte hareket edebilmelerini sa lamaya çalı tıklarını ve en
nihayetinde bu problemin ortadan kalktı ını belirttikleri görülmektedir. kodlu ö retmenin
görü leri di er katılımcıların görü lerini de örnekler niteliktedir: “Bu çocuklar farklı bir kültürden
geldiklerinden yeni arkada larıyla uyum problemi ya arlar. Bu genelde davranı lar düzeyinde oldu u
gibi, bölgemiz genelinde dil önemli bir faktör olarak ortaya çıkar.”
d)

Çevreyle ilgili ne gibi problemlerle kar ıla tıklarına ili kin katılımcı görü leri:

Bu konuya ili kin okul idarecilerinin görü leri u noktada yo unluk kazanmaktadır:
“göçle gelen aileler kırsal kesimden ehre göç etmekte dolayısıyla ehir kültürüne ö renci alı amamakta,
kültür çatı ması ya amaktadır.” U kodlu okul idarecisinin görevi ise di er katılımcıların
görü lerini örnekler niteliktedir: “Genelde göç eden aileler köyden veya kırsal kesimden geliyor.
Dolayısıyla farklı bir ortama geldiklerinde hemen uyum sa layamıyorlar. ehir hayatına alı maları biraz
zaman alıyor. Bu zaman içerisinde alı ana kadar sıkıntı olabiliyor. Bu da e itimi etkiliyor derslerinde geri
kalmalarına neden oluyor.” Bran ö retmenlerinin ve sınıf ö retmenlerinin üzerinde durdukları
problem ise ailelerinin çocuklarıyla ilgilenmemelerinden dolayı ö rencilerin ba ıbo ekilde
yeti meleri ve çevredeki olumsuz örneklerden etkilenerek çevre ile çatı ma içine girdikleridir.
Arkada larıyla uyum sorunu ya ayan ö rencilerin dersleriyle de ilgilenemedi i ve kendi içine
kapanık bir birey oldu u da ö retmenlerce dile getirilen bir di er noktadır. Ancak göçle gelen
ö renciler arasında kendini sınıfa kabul ettiren ve derslerinde de ba arıyı yakalayan olumlu
örneklerin de oldu unu belirtmektedirler.
3) Birinci ve kinci Bölümdeki Problemlere li kin Katılımcıların Çözüm Önerileri
a)

darecilerin Çözüm Önerileri

Göçle gelen ailelere devlet i imkânı sunmalı
Ö rencilerin daha iyi e itim alabilmeleri için derslik ve ö retmen sayısı arttırılmalı.
Y BO ların sayısı arttırılmalı.
Aileler çocuklarının e itimleri ve sa lıklı okul ya antıları geçirmeleri için
bilgilendirilmelidirler.
Yoksul çocukların e itimle ilgili ihtiyaçlarını kar ılayabilmek için okullara ek ödenek
verilmeli.
b) Sınıf Ö retmenlerinin Önerileri
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ortadan kaldırılmasına yönelik giri imlerde bulunulmalı
Ailelerin sorunlarını payla mak amacıyla aile ziyaretlere yapılabilir.
Ailelerin okuldaki sosyal etkinliklere katılı sa lanabilir.
Ö rencilerin sosyal etkinliklerde bulunabilmeleri için kültürel faaliyetlerin yapıldı ı
mekanlar (okuma salonları gibi) açılabilir.
Rehberlik servisi üzerine dü en görevi tam olarak yapabilmelidir.
Göçle gelen ö rencilerin özel bir uyum programına dâhil edilmeleri dü ünülebilir.
Aileler arasında etkile im ve yardımseverli in geli tirilmesi amacıyla yoksul ailelerin
ihtiyaçlarını giderecek yardımda bulunulmalıdır.
Ö rencilere burslar verilerek e itime destek olunabilir.
Ö rencilerin e itimlerine de destek olunması için dershanelere gönderilebilirler ya da
kurslar açılabilir.
TARTI MA
Bulgulardan ortaya çıkan en önemli tartı ma konularından biri Van’a göç eden ailelerin
ve çocuklarının yeni çevreye uyumu sorunudur. Bilindi i gibi göçler do al, siyasal, sosyal ve
iktisadi nedenlerin sonucunda meydana gelebilir ( ener, 1991). Van’a göç eden ailelerin göç
etmelerinin temel nedenleri siyasi ve ekonomiktir. Do u ve Güneydo u’da yıllardır süren terör
olaylarından en çok bu yörelerin insanları, aileleri ma dur olmu tur. Kurulu düzenleri
bozulmu , ya amlarını sürdürdükleri, do dukları yerleri, baba ocaklarını, geçimini sa ladıkları
toprakları terk ederek genelde zorunlu (güvenlik nedeniyle köylerin bo altılması), kimi
zamanda istekli (ekonomik nedenler) göçe maruz kalmı lardır. Hakkâri, ırnak ve Van’ın
ilçelerinden iç göç eklinde gelen aileler, beraberinde birçok siyasi, ekonomik ve psikolojik
problemler getirmektedir ( ener, 1991). Ekonomik yönden normal ya ayan aileler, birden
yoksullu a dü mekte, i i olan aileler birden bire i siz kalmaktadır. Kendilerine göç ile ilgili
herhangi bir programın uygulanmaması sonucu, kendi ba larına kalmakta, bocalamakta, uyum
sorunu ya amaktadırlar. Barınma-ev, beslenme-geçim, i ve çocukların e itimi konuları ile
mücadele etmek durumunda kalmaktadırlar.
Van’a göç eden ailelerin dezavantajlı aileler oldu u belirtilebilir. Ailelerde “aile
Planlaması”nın olmadı ı bilinen bir gerçektir. Ailede çocuk sayısı çok fazladır ve Türkiye
ortalamasının çok üzerindedir (Bizzat ara tırmacılar tarafından yapılan gözlemde ve
mülakatlarda çocuk sayıları 7 ve yukarı oldu u tespit edilmi tir). Yapılan ba ka bir
ara tırmada, çocukların evde kendi çalı ma odaları bulunmamaktadır, ortak alanlarda ders
çalı ılmaktadır (Topsakal ve Ayyürek, 2012). Van’a göç eden ailelerin çocuklarını okula
göndermekte isteksiz olu u hatta çocuklarını, özellikle kız çocuklarını göndermemeleri önemli
bir sorundur. Bu durum ilkö retime devam zorunlulu u getiren, bu konuda sorumlulu u
ailelere ve kamu görevlilerine veren lkö retim ve E itim Kanunu’na ve Milli E itim Temel
Kanunu’na aykırılık te kil etmektedir (Topsakal, 2011). Okula gitmeyen ya da gittikten sonra
kalan zamanlarda çalı tırılan çocuklar bulunmaktadır. Bilindi i gibi çocukların çalı tırılması
Anayasa, ilgili kanunlar ve Çocuk Hakları Sözle mesi’ne göre bazı sınırlamalar getirilmi tir.
lkokul-ortaokul (ilkö retim) dönemi çocuklarının çalı ması yasaktır (Resmi Gazete, 1995;
Akyüz, 2010; Serozan, 2000; Unutkan, 2008). Buna ra men hem ekonomik nedenler hem de
ailelerin bilinç düzeyinin dü ük olu u yüzünden çocukların bir kısmı okula gönderilmeyip
çalı maya gönderilmekte ya da okul saatleri dı ında çalı tırılmaktadır (Çocuklar genelde kâ ıt
mendil, tarak, tırnak makası, kalem, çakmak, sakız türü küçük ihtiyaç malzemeleri satmakta,
tartı aleti ile insanları tartmaktadır. Son zamanlarda daha çok kaçak sigara satan, trafik
ı ıklarında araba camı temizlemeye çalı an çocuklar da görülmektedir). Evde olan kız çocukları
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bu bulguları desteklemekte, yıllar geçse de sorunlar devam etmektedir (Tunç, 1969).
Ailede, evde bu sorunları ya ayan çocukların okula ve çevreye uyumunda da sorunlar
bulunmaktadır. Yeni çevreye uyum sa layamama, kültür farklılıkları nedeniyle kültür
çatı ması, arkada larınca benimsenememe, yabancılık hissetme, içine kapanarak yalnızla ma,
okul kurallarına uyamama, dönem ortalarında gelme durumlarında derslerden geri kalma ve
okulda ba arısızlık önemli sorunlar arasındadır. Burada en önemli temel problem dil
problemidir. Van’a göç eden ailelerin çocuklarının ana dili, resmi ö retim dilinden farklıdır.
Anayasa’ya göre “Türkçeden ba ka hiçbir dil, e itim ve ö retim kurumlarında Türk
vatanda larına ana dilleri olarak okutulamaz ve ö retilemez” (42/9) hükmü yer almaktadır.
Van’a göç eden ailelerin çocukları Türkçe ile daha çok ilkokula ba ladıklarında kar ıla makta,
bu da onların normal programdan geri kalmalarına neden olmaktadır. Çocukların kullandıkları
dili, 6-7 ya larına geldiklerinde bir kenara bırakarak yeni bir dili ba tan ba layıp ö renmesi,
onunla yeni bilgiler ö renip dünyaya yeni ba tan bakması büyük bir sorundur (Altunya, 2003).
Ailelerin çocuklarına ana dillerini ö retmeleri en do al haklarıdır (Altunya, 2003). Ancak resmi
e itim-ö retim dili olan Türkçeyi ö retmeme nedenleri ara tırılmalı, bu nedenler ortadan
kaldırılmalıdır. Bu durumda olan çocuklar için özel programlar örne in bir yıllık Türkçe dil
e itim-ö retimi programı düzenlenmelidir. Okul öncesi e itimin zorunlu olması, bu sorunu
ortadan kaldıracak en önemli uygulamalardan biri olarak görünmektedir. Özellikle bu bölgede
milli birlik bilincinin zayıflamasını (Öztürk ve Co kun, 2004) önlemek ve güçlendirmek için,
vatanda lık e itimi politikaları yeniden gözden geçirilmeli, Milli E itim Temel Kanunu’nda yer
alan genel amaçların birincisi olan vatanda yeti me (Akyüz, 2006, 2012, Karaman - Kepenekçi,
2008), e itim sisteminin en alt aracı kurumları olan okullarda fonksiyonel bir biçimde
gerçekle tirilmelidir.
Ba ka bir tartı ma konusu ise Van’a göç eden ailelerin çocuklarının Anayasa’da yer alan
e itim ve ö renim haklarının gerçekle me durumudur. E itim ve ö renim hakkının tüm haklar
içinde ayrı bir önemi ve rolü vardır (Akyüz, 2010; Karaman - Kepenekçi, 2008). Bireysel açıdan
di er hakların bilinmesi, kullanılması, geli tirilmesi ve korunmasında anahtar rol oynar.
Örne in; sa lık hakkının, seçme ve seçilme hakkının ya da mülkiyet hakkının bilinmesi ve
nitelikli bir biçimde kullanılması, e itim ve ö renim hakkından en iyi biçimde yararlanma ile
yakından ilgilidir. Hem bireyin, hem toplumun geli mesi, herkese ilgi ve yetene i
do rultusunda e itim ve ö renim görme hakkının sa lanmasıyla yakından ili kilidir (Akyüz,
2006, 2012, Karaman - Kepenekçi, 2008). Anayasa’da 42.maddede e itim ve ö renim hakkı ve
ödevi düzenlenmi tir. Kimsenin e itim ve ö renim hakkından yoksun bırakılamayaca ı,
ilkö retimin kız ve erkek bütün vatanda lar için zorunlu, Devlet okullarında parasız olaca ı,
maddi imkânlardan yoksun ba arılı ö rencilerin ö renimlerini sürdürebilmeleri amacıyla
burslar ve ba ka yollarla gerekli yardımları yapaca ı ilkeleri do rudan Van’a göç eden ailelerin
çocukları ile ilgilidir. Ayrıca e itim hizmetlerinden ayırım gözetmeksizin herkesin e it bir
ekilde yararlanaca ı 10.madde ile düzenlenmi tir. Bu madde e itim e itli i olarak da ele
alınmaktadır (Akyüz, 2006, 2012, Karaman - Kepenekçi, 2008). Adı geçen haklar Milli E itim
Temel Kanunu’nda e itimin temel ilkeleri arasında sıralanmı tır. Bulgularda Van’a göç eden
ailelerin çocuklarının anayasal haklarını ve Milli E itim Temel Kanunu’nda yer alan e itimin
temel ilkelerini tam anlamıyla kullanamadıkları ve yararlanamadıkları açık bir eklide
görülmektedir. Çocukların aileleri tarafından okula gönderilmemesi, çocukların çalı tırılması,
e itim ve ö retim dilinin farklı olu u, ailelerin ilgisizli i, uyum sorunu, kültür çatı ması,
okulların fiziksel ve akademik açıdan yetersiz olu u, kalabalık sınıflar en ba ta gelen sorunlar
arasında yer almaktadır. Ayrıca ö retmen açı ının olu u, ö retmenlerin genç-tecrübesiz olu u
önemli faktörler arasında yer almaktadır. Van’da ö retmen sorunları u ekilde sıralanabilir
(Van’da E itim Çalı tayı, 2012): Van ilinde yo un bir ö retmen sirkilasyonu (ö retmen
tayinlerinin yo un bir biçimde ya anması) çok yüksektir. Van’da özellikle son yıllarda her yıl
yakla ık ikibinden fazla ö retmen tayini ya anmakta, tecrübeli ö retmenler ba ka illere tayin
istemekte (bu konu üzerinde ciddi ara tırma ve çalı ma yapılması gereken bir konudur),
binlerce ö retmenin ilk tayin yeri Van olmaktadır. Son yıllarda sayıları azaltılan “ücretli
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aleyhinedir. Bütün bu sorunları çözmeden Van’a göç eden ailelerin çocuklarının e itim ve
ö renim haklarını kullanmalarından söz edemeyiz. Ancak bulgularda, bazı ö retmenlerin
kayna tırma e itimi vererek çocukların uyum sorununu çözmesi memnuniyet vericidir, bu
olumlu deneyimlerden tüm ö retmenler yararlanmalıdır. Bir di er konu da Anayasa ve Milli
E itim Temel Kanunu’na göre imkân ve fırsat e itli inden “ba arılı” ö rencilerin
yararlanmasıdır. Bu konu literatürde ele tirilmektedir ve Devletin az yetenekli olanları
destekleyip onları da ba arılı kılması önerilmektedir (Altunya, 2003).
Milli E itim Temel Kanunu’nda yer alan e itimde yöneltme ilkesi, bulgularda üç farklı
görü ün ortaya çıkması sonucu tartı ılması gereken bir konudur. Yöneltme Milli E itim Temel
Kanunu’nda yer alan Türk milli e itiminin temel ilkelerindendir. Bireyler e itimleri süresince,
ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve do rultusunda çe itli programlara ya da okullara
yöneltilerek yeti tirilirler. Yöneltme ve ba arının ölçülmesinde rehberlik ilkesinden ve objektif
ölçme ve de erlendirme yöntemlerinden yararlanılır (MEB, 2012). Yöneticilerin tamamı
e itimde yöneltme konusunda ö rencilerin sorunlarının oldu u dü üncesindedirler. Sınıf
ö retmenlerinin tamamına yakını ise e itimde yöneltme hizmetlerinden göç eden ailelerin ve
çocuklarının en verimli biçimde yararlandıkları görü ündedirler. Bran ö retmenlerinin
tamamı okullarda yeteri kadar psikolojik danı ma ve rehber ö retmeninin bulunmaması ve göç
eden ailelerin çocuklarıyla ilgilenmemeleri nedeniyle e itimde yöneltmenin eksik oldu unu
dü ünmektedirler. Bu üç farklı görü u eklide açıklanabilir: Okulda yeterli sayıda psikolojik
danı ma ve rehber ö retmenin bulunmayı ı en önemli problemdir. Bu sorun sadece o bölgedeki
okulların de il, tüm Türkiye e itim sisteminin genel bir sorunudur. Bu sorunun çözümü süreç
içinde/ zaman içinde çözülecektir. Sınıf ö retmenleri ise bu i i yaptıkları görü ündedirler,
yöneltme görevini yapmaktadırlar. Bran ö retmenleri ise, bu görevin psikolojik danı ma ve
rehber ö retmenlerin görevi oldu unu dü ünmekte, konunun kendi sorumlulukları dı ında
oldu unu belirtmektedirler. te burada bran ö retmenlerine yönelik bir çalı ma yapılması
gerekmektedir. Yönlendirmede tüm ö retmenler sürecin bir parçası olabilirler, bran
ö retmenlerinin görevi sadece ders i lemek de ildir. Onlar sınıf rehber ö retmeni olarak ta
görev almaktadırlar. Bu nedenle yöneltme onların da görevi olmaktadır. E er bu konuda
yetersiz olduklarını dü ünüyorlarsa, hizmet içi e itim kursları, seminerler, konferanslar v.s.
alabilir, okullar ve l Milli E itim Müdürlü ü bu konuda çalı malar yapabilirler.
SONUÇLAR
Van iline göç eden ailelerin çocuklarının e itim-ö renim hakları ve sorunlarının
belirlenmesi amacıyla yapılan ara tırmada a a ıdaki sonuçlara ula ılmı tır:
1- Van’a göç eden ailelerin çocuklarının e itim-ö renim haklarına ili kin sonuçlar:
a) Her üç gruptaki katılımcılar genel olarak göç eden ailelerin çocuklarının e itim
e itli inden yeterince yararlanamadıkları görü ündedirler. Bunun temel nedenleri; çocukların
özellikle kız çocuklarının okula gönderilmemesi, kalabalık sınıflarda ö renim görmeleri,
okulların fiziksel ve akademik açıdan yetersiz olmasıdır. Buna kar ın ö retmenlerden bazıları
e itim e itli inin sa landı ını dü ünmektedirler. Bunun temel gerekçeleri; devletin okullara
maddi yardımlarda bulunması, e itim programlarının tüm ülkede e it olması, devletin
ö rencilere ücretsiz kitap da ıtımı uygulamasıdır.
b) Her üç gruptaki katılımcılar, genel olarak göç eden ailelerin çocuklarının e itimde
imkân ve fırsat e itli inden yeterince yararlanamadıkları görü ündedirler. mkân ve fırsat
e itli i için öncelikle göç eden ailelerin maddi ve manevi (ekonomik - sosyo-e itimsel)
yönlerden desteklemesi dü üncesindedirler. mkân ve fırsat e itli inin olmamasının nedenleri
arasında ailelerin maddi durumlarının yetersiz olu u ve ailede birey sayısının çok fazla olu u
yer almaktadır. Bunun yanı sıra sınıf ö retmenlerinden bazıları, ö rencilerin tamamının
bilgisayar, fen laboratuarı ve kütüphane gibi kullanım alanlarından yararlanmalarından dolayı,
imkân ve fırsat e itli inden en üst düzeyde yararlanıldı ı görü ündedirler.
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olduklarını, ancak genel olarak bu haktan yeterince faydalanamadıklarını belirtmi lerdir.
Bunun nedenleri ise, göç eden ailelerin varo larda ya amaları, bu tür mahallelerde okulların
fiziki özellikler açısından yetersiz olu u, ö retmen açı ının bulunması, çok sayıda tecrübesiz
genç ö retmenlerin olması, bazı ailelerin çocuklarını okula göndermemesi, ailedeki birey
sayısının çok fazla olmasıdır. Tüm katılımcılar bu yönde görü bildirirken sadece bir sınıf
ö retmeni tüm ö rencilerin e itim hakkından eksiksiz bir ekilde yararlandı ını belirtmi tir.
d) E itimde yöneltme konusunda katılımcı gruplar arasında görü ayrılı ı
bulunmaktadır. Yöneticilerin tamamı e itimde yöneltme konusunda ö rencilerin sorunlarının
oldu u dü üncesindedirler. Bunun nedenleri ise okulda yeteri kadar rehber ö retmenlerin
bulunmaması ve göç eden ailelerin bu konuyla ilgilenmemesidir. Sınıf ö retmenlerinin
tamamına yakını ise e itimde yöneltme hizmetlerinden göç eden ailelerin ve çocuklarının en
verimli biçimde yararlandıkları görü ündedirler. Sadece bir sınıf ö retmeni göç eden ailelerin
e itim düzeylerinin dü ük olmasından dolayı çocuklarına yöneltme konusunda yetersiz
olduklarını, yardım edemediklerini belirtmi tir. Bran ö retmenlerinin tamamı okullarda yeteri
kadar psikolojik danı ma ve rehber ö retmeninin bulunmaması ve göç eden ailelerin
çocuklarıyla
ilgilenmemeleri
nedeniyle
e itimde
yöneltmenin
eksik
oldu unu
dü ünmektedirler.
2- Van’a göç eden ailelerin çocuklarının problemlerine ili kin sonuçlar:
a) Yöneticilerin tamamı göç eden ailelerin çocukların okula uyum sa lama sorununun
bulundu u görü ündedir. Yeni bir l’e gelinmesi, yeni okul, yeni ö retmenler, yeni arkada lara
uyum sa lanamaması sonucu kültür ve ki ilik çatı ması ya anmakta, göç eden ö renci
yalnızla maktadır. Bran ve sınıf ö retmenlerine göre göçle gelen çocukların, Türkçeyi düzgün
olarak konu amadıkları için derslerde ba arısız olmaları, okul-sınıf kurallarına uymakta
zorlanmaları, okula geç uyum sa lama sonucu derslerde geri kalma ve buna ba lı olarak
okulda ba arısız olmaları ba lıca problemler arasında yer almaktadır.
b) Tüm katılımcılar göç eden ailelerin çocuklarının göç sonucunda ehir kültürünün
etkisine girdi i ve aileden uzakla tıklarını belirtmi tirler. Ailelerinin sosyo-ekonomik ve e itim
düzeylerinin dü ük olması bunda en önemli etken olarak yer almaktadır.
c) Yöneticilere göre göç eden ailelerin çocukları farklı kültürden olan arkada larıyla
kültür çatı ması içine girmekte, arkada grupları ile iyi ili kiler kuramamaktadır. Ayrıca göç
eden ailelerin çocuklarının resmi dili bilmemeleri, farklı ya am tarzları da bu durumu olumsuz
etkilemektedir. Yöneticilerden yalnızca biri göç eden ailelerin çocuklarının okulda birle ip çete
oldukları ve huzuru bozdukları görü ündedir. Sınıf ve bran ö retmenlerine göre göç eden
ailelerin çocuklarının arkada larıyla ya adıkları en önemli problem dil sorunudur (anadil-resmi
dil farklılı ı). Göç eden ailelerin çocukları ilk zamanlar arkada larıyla uyum sorunu ya amakta,
ö retmenlerin kayna tırma uygulamaları sonucu problem ortadan kalkmaktadır.
d) Yöneticiler göçle gelen çocukların çevre ile uyum sorunu ya adı ı ve kültür çatı ması
ya adıkları görü ündedir. Sınıf ve bran ö retmenleri tarafından göçle gelen çocukların aile
ilgisinden yoksun oldu u, dolayısıyla çevre ile çatı ma içine girdiklerini belirtmi lerdir. Uyum
sorunu ya ayan bu çocukların, içine kapanık bir birey haline gelmeleri bir sorundur. Ancak göç
eden ailelerin çocukları arasında kendini sınıfa kabul ettiren ve derslerinde ba arılı olan olumlu
örnekler de bulunmaktadır.
3- Göçle gelen çocukların e itim-ö renim hakkı ve sorunlarına yönelik katılımcıların
çözüm önerilerine ili kin sonuçlar:
a) Okul yöneticilerine göre; göçle gelen ailelere devlet i imkânı sunmalı, göç eden
ailelere aile e itimi programları uygulanmalı, ö rencilerin daha iyi e itim alabilmeleri için
derslik ve ö retmen ve yatılı bölge ilkö retim okullarının (Y BO) sayısı arttırılmalı, yoksul
çocukların e itimle ilgili ihtiyaçlarını kar ılayabilmek için okullara ek ödenek verilmeli.
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aile ziyaretleri yapılmalı ve aileler maddi-manevi desteklenmeli, ailelerin okuldaki sosyal
etkinliklere katılımı sa lanmalı, göç eden aile çocuklarına özel uyum programı uygulanmalı,
rehberlik servisi daha etkin olmalı, onların katılabilece i sosyo-kültürel mekanlar açılmalı, burs
ve ücretsiz kurslar açılmalı ya da ücretsiz dershanelere gönderilmeli.
ÖNER LER
1- Göç eden aile çocuklarının e itim e itli i, imkân ve fırsat e itli i ve e itim haklarının
gerçekle mesi konusunda tüm aktörler i birli i yapmalıdır. Van’a göç eden aileler mercek altına
alınmalı, çok yönlü incelenip analiz edilmeli ve de erlendirme yapılmalıdır. Bu konuda genel
(Valilik) ve yerel (Belediye) yönetimler, l Milli E itim Müdürlü ü, okul yöneticileri,
ö retmenler, Üniversite, sivil toplum kurulu ları, aileler ortak bir plan çerçevesinde hareket
ederek soruna çözüm getirecek çaba içinde olmalıdırlar.
2- Göç eden aile çocuklarının e itimde yöneltme konusundan tam anlamıyla
yararlanabilmeleri için yöneticilere, ö retmenlere hizmetiçi e itim verilmeli, aileler ve
ö renciler bu konuda bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.
3- Göç eden ailelere ve çocuklarına özel uyum programları düzenlenmeli ve
uygulanmalıdır. Bu konuda Rehberlik Ara tırma Merkezi (RAM), Aile ve Sosyal Politikalar l
Müdürlü ü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden destek alınmalıdır.
4- Göç eden aile ve çocuklarına yönelik daha geni ara tırmalar yapılmalı, ara tırmaya
katılan katılımcıların çözüm önerilerinden yararlanılmalıdır.
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