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Öz
Göçmen aileler, göç ettikleri ülkenin sosyal ve kültürel yapısına uyum sağlamak için mücadele ederler. Fakat
çocukları sadece yeni sosyokültürel yapıya değil, okul sistemine de uyum sağlamak zorunda kalmaktadır.
Dolayısıyla okullar, farklı sosyokültürel yapılardan gelen mülteci çocukların yeni sosyokültürel yaĢama uyum
sağlamalarında anahtar bir role sahiptir. Bu araĢtırma, yabancı uyruklu ortaokul öğrencilerinin görüĢlerine göre
eğitim sürecinde yaĢanan sorunları ortaya koymayı amaçlamaktadır. AraĢtırma, nitel yöntem ve durum çalıĢması
yaklaĢımı ile yapılmıĢtır. Veriler, ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak dört ortaokulda yirmi yabancı uyruklu
öğrenci ile yapılan yarı yapılandırılmıĢ görüĢmelerden elde edilmiĢtir. AraĢtırma verileri, betimsel analiz tekniği
kullanılarak çözümlenmiĢtir. Elde edilen verilere göre yabancı uyruklu öğrenciler; okula ilk kayıt sırasında
Türkçe bilmeme, onlara tercümanlık ve rehberlik edecek bir kiĢinin olmayıĢı, Türkçe öğrenmeyle ilgili kursların
yetersiz olduğu ve bu konuda gerekli desteğin verilmediği gibi sorunlarla karĢılaĢmaktadırlar. Okullardaki
faaliyetlere katılmalarında bir engel olmadığını, Türk arkadaĢları tarafından ilk geldikleri zamanlarda
dıĢlandıklarını ancak zamanla Türk arkadaĢlar edindiklerini, okulda kendilerine genellikle ayrımcılık ve
haksızlık yapıldığını düĢünmektedirler. Problem ve isteklerini yönetici ve öğretmenlere iletebildiklerini, yönetici
ve öğretmenlerin sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtmiĢlerdir. Ġlk geldikleri zamanlarda dersleri anlamakta
zorlandıklarını, ailelerinden daha çok Matematik ve Ġngilizce derslerinde yardım aldıklarını söylemiĢlerdir.
Ailelerinin maddi sorunlar yaĢadığını dolayısıyla okul ihtiyaçlarını teminde zorlandıklarını dile getirmiĢlerdir.
Ayrıca öğrencilerin çoğunluğunun gelecekte de Türkiye’de kalmak istediği ortaya çıkmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Yabancı uyruklu öğrenciler, Uyum, Okul sorunları, Eğitim süreci,
Abstract
Migrant families struggle to adapt to the social and cultural structure of the country in which they migrate.
However, their children have to adapt not only to the new sociocultural structure but also to the school system.
Therefore, schools have a key role in the adaptation of refugee children from different sociocultural structures to
sociocultural life. This research aims to reveal the problems experienced in the education process according to
the opinions of foreign secondary school students. The research was carried out with the qualitative method and
case study approach. Data were obtained from semi-structured interviews with 20 foreign students in four
secondary schools using the criterion sampling method. Research data was analyzed using descriptive analysis
technique. According to the data, foreign studentsencounter problems such as not knowing Turkish, having no
interpreters and guiding them during the first enrollment at the school, the courses related to learning Turkish are
insufficient and the necessary support is not given. They think that there is no obstacle to their participation in
the activities in schools, they are excluded by their Turkish friends when they first come, but they make Turkish
friends in time, and they are generally discriminated against and injured in school. They stated that they were
able to convey their problems and requests to managers and teachers, and that the managers and teachers were
interested in their problems.. They said that they had difficulty in understanding the lessons when they first
arrived and that they had been getting help from their families in Mathematics and English lessons. They stated
that their families had financial problems and thus had difficulties in supplying their school needs. In addition, it
has emerged that majority of the studentswant to stay in Turkey in future.
Keywords: Immigration, foreign students, adaptation, school problems, education process
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GĠRĠġ
BirleĢmiĢ Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporlarına göre; “31 milyon
çocuk doğdukları ülkenin dıĢında baĢka bir ülkede yaĢarken, doğduğu ülke dıĢında yaĢayan
her üç çocuktan biri ise mültecidir”. Yani dünyadaki yaklaĢık olarak her 200 çocuktan biri
mülteci konumundadır. BirleĢmiĢ Milletler Mülteci Örgütünün (UNHCR) yetkisi alanındaki
çocuk mülteci sayısı 2005-2015 yılı arasında iki kattan daha fazla ve toplam çocuk göçmen
sayısı da % 21 artmıĢtır. BaĢta doğdukları ülkelerin bulunduğu bölgelerde olmak üzere, bugün
dünyada barındırılan çocuk mülteci sayısı yaklaĢık 10 milyondur. Dünyadaki göçmenlerin
büyük çoğunluğu yetiĢkinken, günümüzde mültecilerin yarısını çocuklar oluĢturmaktadır. En
fazla mülteci barındıran 10 ülkenin tamamı Asya ve Afrika’dadır. Bu ülkeler arasında
UNHCR’nin yetki alanında en çok mülteci barındıran ülke ise açık ara Türkiye’dir.
Türkiye’deki mültecilerle ilgili yaĢa göre ayrıĢtırılmıĢ tam veriler bulunmamakla birlikte,
toplam mülteciler içindeki önemli payı nedeniyle Türkiye’nin günümüzde dünyada en fazla
çocuk mülteci barındıran ülke olduğu söylenebilir (UNICEF, 2016).
Gencer, (2017) göç eden çocuklar açısından bakıldığında sığınma talebinde
bulundukları ülkenin özellikleri kadar, geldikleri ülkelerdeki mevcut durum ve gelme
sebeplerinin de önem taĢıdığını vurgulamaktadır. Bu durumun ihtiyaç tespiti ve kaynak
analizi ile politika oluĢturma ve uygulama süreci için çok gerekli ve gelinen ülkenin dil, din,
ırk, etnik, kültürel, ailesel, toplumsal yapıları gibi özellikleri de sosyal kabul ve uyum
süreçleri açısından dikkat edilmesi gereken faktörler arasında olduğunu ifade etmektedir
(Gencer, 2017).
Göçmen aileler geldikleri ülkede sosyal ve kültürel çevreye uyum sağlamak için
mücadele ederken çocuklar sadece yeni sosyokültürel çevreye değil, aynı zamanda bu
çevredeki okul sistemine de uyum sağlamak zorundadır. Özellikle çocuklar için yeni baĢlayan
bu hayat Nar’a (2008) göre onların ruh sağlığında çeĢitli bozulmalara neden olabilmektedir.
Göç, çocuk ve ergen açısından çeĢitli riskler içermekte ve uyum sorunları oluĢabilmektedir.
Bu durum çocukların eğitimlerine de yansımaktadır ve dolayısıyla bu çocuklar göç ettikleri
yerlerdeki okullarda çeĢitli problemlerle karĢılaĢmaktadırlar (Nar, 2008).
BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları SözleĢmesi’ne göre her çocuğun “yaĢama, katılım,
korunma ve geliĢim” olmak üzere dört temel gereksinimi ve hakkı vardır. Her çocuğun
geliĢebilmesi için doğduğundan itibaren beslenme, uyku, hareket edebilme, korunma ihtiyacı
bulunmaktadır. Ayrıca çocuğun eğitim hakkı da temel bir hak olarak tanımlanmıĢ ve bu
anlaĢmaya taraf olan ülkelerdeki bütün çocukların bu haklardan eĢit olarak faydalanmaları
istenmiĢtir (Gencer, 2017).
Eğitim, insanın mükemmel bir varlık haline gelme/getirilme süreci olarak
değerlendirildiğinde eğitimin amacı insanı bulunduğu noktadan alıp iyi yönde geliĢmesini
sağlamaktır. Bugün yaĢanan birçok insani ve toplumsal sorun eğitimle iliĢkilendirilmektedir.
Günümüzde eğitim, sosyalleĢme süreçleriyle beraber anılmaktadır (ġiĢman, 2017). Yani
eğitimin; bir bakıma insanı sosyalleĢtiren, içinde bulunduğu topluma hazırlayan iĢlevinin
olduğu görülmektedir. Eğitim aynı zamanda hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreçteki
olaylar hem eğitimi etkilemekte hem de eğitimden etkilenmektedir. Göçler de insan hayatında
büyük etkileri olan önemli olaylardan biridir.
Göçmenlerin eğitimi, göçmenler kadar göç edilen ülkelerdeki çocukların geleceği için
de çok önemlidir. Göçten kaynaklanan eğitim sorunlarının bu bakıĢ açısıyla ele alınması,
bütün sosyal kesimlerin ve kurumların iĢbirliği içinde daha kapsamlı ve ciddi bir Ģekilde
üzerinde durması, bunun topluma iyi bir Ģekilde açıklanması gereklidir. Göç ve eğitim
konusunun sadece göçmenlere değil göç edilen ülkenin insanlarına da yarar sağlayacağı bakıĢ
açısıyla ele alınması ve buna göre çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. Çünkü göçmen
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çocukların eğitim sorunlarının çözülmemesi ve uyumlarının sağlanamaması, göç edilen
ülkeler için bir güvenlik problemi haline gelebilmektedir (Eren, 2019).
Türkiye’de mülteci çocuklar için, Geçici Eğitim Merkezlerinde ya da özel eğitim
okullarında eğitim mevcuttur ancak, 1994’te yayımlanan Salamanca Bildirisinde de
belirtildiği gibi olması gereken, çocukların ayrıĢtırılmıĢ ortamlarda değil, akranlarıyla birlikte
devlet okullarında eğitim görmesidir (Booth & Ainscow, 2002; Dede, 1996). Bu amaçla
Türkiye, 2014 yılında yayınladığı bir genelge ile mülteci çocuklara, devlet okullarında
eğitime eriĢme olanağı sağlamıĢtır. Bu geliĢme Türkiye’de bütün eğitim sisteminin ve bu
sistemin bütün unsurlarının, (okullar, öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler gibi) mülteci
öğrencilerin eğitime etkin katılımını sağlamak amacıyla daha kapsayıcı yaklaĢımlar
geliĢtirmesini zorunlu kılmıĢtır.
Ülkemizde, 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne ĠliĢkin Cenevre SözleĢmesi, 29
Ağustos 1961 tarihli 359 sayılı kanunla onaylanarak kabul edilmiĢtir. SözleĢmenin 42’nci
maddesindeki “Her devlet, imza, tasdik veya katılım esnasında sözleĢmenin 1, 2, 4, 16, 33 ve
36-46 maddeleri haricindeki maddeler hakkında kısıtlayıcı kayıtlar beyan edebilir” hükmü
çerçevesinde, bulunduğumuz bölge de göz önünde bulundurularak, mülteciliğin
belirlenmesine dair öngörülen seçme hakkı kullanılmıĢtır. Bu sözleĢme kapsamında sadece
Avrupa’dan Türkiye’ye gelerek iltica etmek isteyen yabancıların mülteci olarak kabul
edileceği 359 sayılı kanunla yayınlanan bildirgede belirtilmiĢtir. Avrupa haricindeki dünyanın
diğer bölgelerinden gelen ve 1967 Protokolündeki mültecilik tanımına uyan sığınmacılara da
1994 Ġltica Yönetmeliği ile üçüncü bir ülke tarafından mülteci olarak kabul edilinceye kadar
makul bir süre Türkiye’de ikamet etmelerine izin verilerek geçici sığınma hakkı tanınmıĢtır
(Ġltica ve Göç Ulusal Eylem Planı, 2005).
SavaĢ, çatıĢma ve göç gibi travmatik yaĢantılarla karĢılaĢan çocuklara eğitim
verilmesinin pek çok açıdan yararı vardır (Ferris & Winthrop, 2010; Nicolai & Triplehorn,
2003). Eğitim, çocukların uyum sağlama mekanizmalarını geliĢtirme iĢlevine sahiptir.
Koruyucu niteliği de olan eğitim, öğrencilerin kendilerini değerli hissetmelerini, toplumsal
iliĢkilerini geliĢtirmelerini, bir yetiĢkinin denetiminde olmalarını ve belli zamanlarda belli bir
kitleye eriĢebilmelerini sağlar (Nicolai & Triplehorn, 2003; Berry, 2003). Eğitim, eğer
nitelikli ve güvenli bir biçimde verilirse, çocukların sömürülmesi, istismar edilmesi, silahlı
gruplar tarafından istihdam edilmesi ve cinsel istismar edilmesi gibi kötülüklerden korur.
Okullar, yabancı uyruklu çocukların ve ailelerinin, göç edilen ülkede yaĢayan çocuklar ve
aileleriyle uyum sağlamasını ve bütünleĢmesini hızlandırmaktadır (Olivos & Mendoza, 2010).
AraĢtırmanın amacı ve önemi
Genelde ülkemizde özelde de Kastamonu’da yabancı uyruklu aile sayısı günden güne
çoğalmaktadır. Ġlimizde bu ailelerin çocuklarının eğitimi, okullarımızda Türk öğrencilerle
beraber yürütülmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin özellikle yoğun olduğu okullarımızda
bu durumdan kaynaklı çeĢitli sorunların olması muhtemeldir. Bu araĢtırmanın amacı yabancı
uyruklu öğrencilerin eğitim sistemine uyumunda karĢılaĢılan sorunları ve önerileri öğrenci,
görüĢlerine göre belirlemektir.
Ülkemizin her yerine hızla yayılan ve sayıları sürekli artan yabancı uyruklu ailelerin
çocuklarının eğitimi güncel bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu sorunların
çözümü için geliĢtirilecek politikaların belirlenmesine kaynak olabilecek bilimsel çalıĢmaların
yeterli olmadığı görülmektedir. Ayrıca ortaya çıkan sorunlar günden güne ve bölgeden
bölgeye değiĢiklik göstermektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullardaki
yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve eğitimin paydaĢı olan bütün çevreler bu
durumdan etkilenmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullardaki
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karĢılaĢtıkları sorunları derinlemesine görüĢmeler yoluyla belirlemek literatüre önemli
katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Kastamonu’da yabancı uyruklu öğrenciler hakkında yapılan
derinlemesine bir araĢtırmanın olmaması da yaptığımız bu çalıĢmanın önemini artırmaktadır.
Bu çalıĢma eğitim politikacılarına ve bu alandaki uygulayıcılara da ıĢık tutacaktır.
AraĢtırmanın amacına ulaĢabilmek için aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır. Yabancı
uyruklu öğrencilerin;
1. Okula ilk kayıt sırasında yaĢadıkları sorunlar nelerdir?
2. Sosyal ve sportif faaliyetlere katılımla ilgili yaĢadıkları sorunlar nelerdir?
3. Türkçe öğrenmeyle ilgili yaĢadıkları sorunlar nelerdir?
4. ArkadaĢlarıyla iliĢki ve iletiĢiminde yaĢadıkları sorunlar nelerdir?
5. Öğretmenleri ve okul yöneticileriyle iliĢki ve iletiĢiminde yaĢadıkları sorunlar
nelerdir?
6. Akademik baĢarıları ile ilgili karĢılaĢtıkları sorunlar nelerdir?
7. Ayrımcılıkla ilgili yaĢadıkları sorunlar nelerdir?
8. Okul masraflarını karĢılamada yaĢadıkları sorunlar nelerdir?
9. Gelecekle ilgili hedefler konusundaki düĢünceleri nelerdir?
Yöntem
Bu araĢtırma nitel yöntem ve durum çalıĢması yaklaĢımı ile yapılmıĢtır. Durum
çalıĢması, “güncel bir olguyu kendi gerçek yaĢam çerçevesi (içeriği) içinde çalıĢan, olgu ve
içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı durumlarda
kullanılan, görgül bir araĢtırma yöntemidir” (Yıldırım ve ġimĢek, 2016). Durum çalıĢması;
“araĢtırmacıya bir olaya müdahale etmeden derinlemesine inceleme, anlama, birey, katılımcı
veya toplum üzerindeki etkisi veya iliĢkisi konusunda çıkarımlarda bulunma” imkânı
vermektedir (Akar, 2016).
Çalışma Grubu
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Kastamonu il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı 4 ortaokuldaki 20 yabancı uyruklu öğrenci oluĢturmaktadır. Amaçlı örnekleme
yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme yöntemi ile bu çalıĢmada örneklem belirlenmiĢtir. Bu
örneklem yönteminde Yıldırım ve ġimĢek’e (2016) göre önceden belirlenmiĢ bir dizi ölçütü
karĢılayan bütün durumların çalıĢılması esastır. Burada sözü edilen ölçüt veya ölçütler
araĢtırmacı tarafından oluĢturulabilir ya da daha önceden hazırlanmıĢ bir ölçüt listesi
kullanılabilir. Bu bağlamda Kastamonu Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan verilere göre
Kastamonu ilinde ortaokul seviyesinde yabancı uyruklu öğrenciye en çok sahip olma durumu
ölçüt alınarak çalıĢma yapılacak okullar seçilmiĢtir. GörüĢme yapılacak öğrenciler seçilirken
okul idarecileri ve öğretmenlerin belirlediği öğrencilerle çalıĢılmıĢtır. Ayrıca öğrencilerin
seçiminde Türkçe bilmelerine ve değiĢik uyruklardan olmalarına dikkat edilmiĢtir.
Öğrencilerin kiĢisel özelliklerine iliĢkin bulgular Tablo 1’de gösterilmiĢtir.
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Tablo 1. Öğrencilerin kiĢisel özelliklerine iliĢkin bulgular
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Verilerin toplanması
Bu araĢtırmadaki verilerin toplanması için araĢtırmacıların hazırladığı arı
yapılandırılmıĢ görüĢme (mülakat) formları kullanılmıĢtır. GörüĢme (mülakat), sözlü iletiĢim
kurularak yapılan veri toplama (soruĢturma) tekniğidir. GörüĢme, “bireylerin çeĢitli
konulardaki bilgi, düĢünce, tutum ve davranıĢları ile bunların olası nedenlerinin
öğrenilmesinde en kestirme yol olarak kullanılagelmiĢtir” (Karasar, 2015). Büyüköztürk,
Kılıç Çakmak ve Demirel’e (2009) göre yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler, “hem basit seçenekli
cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmeyi birleĢtirir. GörüĢme yöntemi,
görüĢülene kendini ifade etme imkânı ve gerektiğinde derinlemesine bilgi sağlama gibi
avantajlar da sağlamaktadır”.
GörüĢme formunda kiĢisel özelliklerle ilgili 10, eğitim sistemine uyumda
karĢılaĢtıkları sorunlarla ilgili 13 olmak üzere toplam 23 soru vardır. GörüĢme sorularının
araĢtırmanın amacına uygun, yansız, açık ve anlaĢılır sorular olmasına dikkat edilmiĢtir. Bu
çerçevede problem cümlelerine uygun olarak soru havuzu oluĢturulmuĢ, hazırlanan taslak
görüĢme formu kapsam geçerliliği için 4 öğretim üyesinden uzman görüĢü alınmıĢtır. Uzman
görüĢlerine göre görüĢme soruları yeniden düzenlenmiĢtir. Sonrasında çalıĢma grubunda yer
almayan 2 yabancı uyruklu öğrenci ile görüĢme formlarına pilot çalıĢma uygulamaları
yapılmıĢtır.
Verileri toplama sürecine baĢlamadan önce Kastamonu Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
yapılan yazıĢmalar sonucunda gerekli izinler alınmıĢtır. Okul yönetimleri ile görüĢme
yapılarak öğrenciler için uygun zaman ve mekân belirlenmiĢ ve görüĢmeler 16- 29 Mayıs
2018 tarihleri arasında yapılmıĢtır. GörüĢmeler 4 okuldan gönüllülük esası ile belirlenen 5’er
öğrenciyle yapılmıĢtır. Bu kapsamda, her görüĢme öncesinde, görüĢmenin amacı, içeriği,
yöntemi vb. hususlarda görüĢmeciler bilgilendirilmiĢ, ses kaydı alınacağı konusu da özellikle
belirtilerek görüĢmecilerin rızaları alınmıĢ ve kimliklerinin gizli tutulacağı, araĢtırmaya iliĢkin
hiçbir raporda ve yayında kiĢi isimlerinin kullanılmayacağı ifade edilmiĢtir. GörüĢme
yapılırken her bir katılımcıya kodlar (ÖĞR1,2,3…) verilmiĢtir. GörüĢmelere ait ses kayıt
süreleri 232 dakika 19 saniye ve Microsoft Word programına aktarıldıktan sonra ortaya çıkan
sayfa sayısı ise 23’tür.
Verilerin analizi
Veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiĢtir. Betimsel analiz
yönteminde, Yıldırım ve ġimĢek’e (2016) göre, “veriler görüĢme ve gözlem süreçlerinde
kullanılan sorular veya boyutlar dikkate alınarak sunulabilir ve görüĢülen veya gözlenen
bireylerin görüĢlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak için doğrudan alıntılara yer verilir. Bu
analizle, elde edilen bulgular düzenlenmiĢ ve yorumlanmıĢ bir Ģekilde okuyucuya sunmak
amaçlanır. Bu amaç ile elde edilen veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir.
Yapılan bu betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç iliĢkileri irdelenir ve bazı
sonuçlara ulaĢılır” (Yıldırım ve ġimĢek, 2016). Bu çerçevede araĢtırma sırasında
öğrencilerden elde edilen ses kayıtları Microsoft Office Word programında yazıya
aktarılmıĢtır. GörüĢme formlarından elde edilen veriler, araĢtırma sorularına göre düzenlenmiĢ
daha sonra veriler tanımlanmıĢ ve gerekli yerlerde doğrudan alıntılara yer verilmiĢtir. Son
aĢamada ise bulguların yorumlanmasına geçilmiĢtir. Öğrenci görüĢmelerinden aktarılan
orijinal ifadelerin önünde verilen öğrenci kodları alıntıların kimden alındığını temsil
etmektedir.
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Geçerlik ve Güvenirlik
Nitel araĢtırmalarda “iç geçerlik” yerine “inandırıcılık”, “dıĢ geçerlik” yerine
“aktarılabilirlik”, “iç güvenirlik” yerine “tutarlılık” ve “dıĢ güvenirlik” yerine “teyid
edilebilirlik” kavramları kullanılmakta olup nitel araĢtırmalar nicel araĢtırmalarda kullanıldığı
Ģekliyle güvenirlik peĢinde değildir (Yıldırım ve ġimĢek, 2016). Nitel çalıĢmaların
güvenirliğinin arttırılması için araĢtırmacı izlenen süreçleri açıkça tanımlamalı, ilgili
dokümanlarla kanıt sağlamalı, araĢtırmayı sistem dâhilinde kademeli olarak gerçekleĢtirmeli
ve sunmalıdır (Paker, 2015). Bu kapsamda araĢtırmanın inandırıcılığını sağlamak için
katılımcılardan bazıları zaten öğrencilerimiz olduğundan ve daha önceden tanıdığımız için
diğerleriyle de görüĢme öncesinde yaptığımız sohbetlerle samimiyet sağlanmaya çalıĢılmıĢ,
böylece verilerin gerçeği yansıtması sağlanmıĢtır. Ayrıca veri toplama araçlarının
geliĢtirilmesi, verilerin analizi ve yorumlanması sürecinde nitel araĢtırma yöntemlerinde
uzman akademisyenlerin görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. ÇalıĢmanın aktarılabilirliğini sağlamak
için ayrıntılı betimleme yoluna gidilmiĢtir. Ayrıntılı betimleme “ham verinin ortaya çıkan
kavram ve temalara göre yeniden düzenlenmiĢ bir biçimde okuyucuya yorum katmadan ve
verinin doğasına mümkün olduğu ölçüde sadık kalınarak aktarılması” yaklaĢımıdır (Yıldırım
ve ġimĢek, 2016). Nitel araĢtırmanın tutarlılığı araĢtırma sürecinde verilerin benzer süreçlerle
toplanıp toplanmadığı; teyit edilebilirliği ise araĢtırmacının kendi konumunun ve varlığının
araĢtırmayı etkilememesi, ayrıca araĢtırma sürecindeki bütün verilerin, notların ve yapılan
kodların saklanması ve gerektiğinde incelenmeye sunulması ile iliĢkilidir (Yıldırım ve
ġimĢek, 2016). Bu araĢtırmada tutarlılık için görüĢmelerde benzer yaklaĢımla sorular
sorulmuĢ ve kayıt altına alınmıĢtır. Teyit edilebilirlik için görüĢmecilerin, araĢtırmacının
konumundan ve varlığından etkilenmemesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmiĢ, veriler
incelenebilecek Ģekilde saklanmıĢtır.
Bulgular ve Yorum
Okula ilk kayıt sırasında yaĢanan sorunlarla ilgili görüĢler
Öğrencilere okula ilk kayıt olma iĢini nasıl yaptırdıklarını ve kayıt olurken yaĢadıkları
sorunları ortaya çıkarmak için “Okula ilk kayıt iĢleminizi nasıl yaptırdınız? Ne tür zorluklarla
karĢılaĢtınız? Bu konuda size kim yardımcı oldu?” sorusu sorulmuĢtur. Alınan cevaplara göre
yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt yaptırmaya anne veya babayla (9 kiĢi), abi veya ablayla (4
kiĢi), anne baba ve tercümanla (4 kiĢi), anne baba ve daha önce Türkiye’ye gelmiĢ bir akraba
veya tanıdıkla (3 kiĢi) gittikleri ortaya çıkmıĢtır. Kayıt sırasında yaĢadıkları sorunlara
baktığımızda en çok yaĢadıkları sorunun Türkçe bilmemeleri ve buna bağlı olarak iletiĢim
kurmada yaĢadıkları güçlükler olduğu anlaĢılmaktadır. Türkiye’ye daha önce gelen akrabaları
veya tercüman sayesinde okula kayıt sırasında sorun yaĢamadıklarını belirtmiĢlerdir.
ÖĞR2: Okula ilk annemle beraber gittim. Bize yardımcı olan tercüman vardı.
Gittiğimde ilk kayıt yaptığımda orada bana kıyafet vermiĢlerdi. Sonra bana bir
soru sormuĢlardı bilememiĢtim orada. Türkçe bilmediğimiz için adımızı bile
söyleyemiyorduk. Ama bir tercüman olduğu için rahatça bize söylüyordu. Bir
zorluk yaĢamadık. Çünkü tercüman vardı.
ÖĞR17: Bizim ilk Türkiye'ye geldiğimizde akrabalarımız vardı. Onların bir tane
oğulları vardı. 17 yaĢındaydı. Annem babamla o akrabamız Milli Eğitim'e
gittiler. Daha sonra Milli Eğitim bir tane belge verdi. Adresinize en yakın okula
götürün, kayıt olabilirsiniz dediler.
Ben de gittim onlarla.
Türkçe
konuĢamıyorduk. Akrabamız bize tercüme ediyordu. Tercüman olduğu için sorun
yaĢamadık.
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ÖĞR3: Benim annem ve büyük ablam vardı. Türkçe bilmedikleri için çok
zorluklar çektik. Bir tercüman vardı Afganlı. Annem Ondan yardım istedi. O da
iĢe gidiyordu. Telefonla arayıp onunla konuĢtular. Yani nasıl yapmam gerekiyor
falan. Sonra zorlukla kaydettirdiler. Tanıdığımız bir kiĢi yardım etti.
ÖĞR4: Okula ilk babam ve babamın arkadaĢıyla gittik. Çünkü biz ilk
geldiğimizde Türkçe bilmiyorduk. Babamın arkadaĢı Türkçe biliyordu. O Milli
Eğitim'e götürdü bizi. Orada kaydımı yazdırdım. Biraz Türkçe bilmediğimiz için
zorluk yaĢadık.
ÖĞR14: Okula ilk burada baĢladım. Ġlk kaydımı babamla yaptım. Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne gittim. Sonra buraya geldim. Türkçe bilmiyorduk. Tercüman
yoktu. Ben biraz öğrendim yani biraz biliyordum.
ÖĞR9: Kayıt olmaya babamla beraber gittik biz. Kimliğimiz yoktu. Önce okula
almadılar beni. Kimlik numaram gözükmediği için almadılar yani. Daha sonra
almaya karar verdiler ama karne vermeyeceklerdi. ġu an benim altıya gitmem
lazımdı ama ben beĢe gidiyorum o yüzden. Ama ben o kayıtsız gittiğim dönemde
okuma yazma öğrendim. O zamanlar sınıf tarafından çok dıĢlandım yani. Okula
ilk gittiğimizde telefonda olan uygulama ile anlaĢtık. Arapçadan Türkçeye
Türkçeden Arapçaya tercüme yapıyor bu uygulama.
Elde edilen verilere göre görüĢ bildiren bütün öğrencilerin okula kayıt sırasında sorun
yaĢadığı anlaĢılmaktadır. En büyük sorunun iletiĢim olduğu görülmüĢtür. Bu sorunu
tercümanla halledenler olduğu gibi tercüman kullanmayanlar da vardır. AraĢtırmaya katılan
öğrenci görüĢlerinde Türkiye’ye gelen öğrenci ve ailelerinin Türkçe bilmemeleriyle ilgili
sorunu çeĢitli yöntemlerle aĢmaya çalıĢtıkları ortaya çıkmıĢtır. Daha önce Türkiye’ye gelen
akrabaları, anne veya babalarının arkadaĢları, o dili bilen öğretmenler, telefon uygulamaları,
kayıt olduğu okulda okuyan ve o dili bilen diğer öğrenciler veya daha önce yaĢadıkları yerde
öğrenmiĢ oldukları Türkçeyi kullanmaları okula kayıt sırasında yaĢadıkları iletiĢim sorununu
çözme yöntemleri olarak görülmektedir.
Sosyal ve sportif faaliyetlere katılımda yaĢanan sorunlarla ilgili görüĢler
Yabancı uyruklu öğrencilerin okullarda yapılan sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere
katılıp katılmadıkları, öğretmenler ve okul yönetimlerinin öğrencilerin bu tür faaliyetlere
katılmalarına fırsat tanıyıp tanımadıklarını belirlemek için öğrencilere “Okulda herhangi bir
spor takımına girdiniz mi? Bir sosyal faaliyete (bayram kutlaması, Ģiir okuma, gezi vb.)
katıldınız mı? Bunlar için size fırsat tanındığını düĢünüyor musun?” sorusu sorulmuĢtur.
Cevaplara (20 kiĢi) bakıldığında öğrencilerin genelde faaliyetlere katıldığı (13 kiĢi),
katılmayanların (7 kiĢi) da kendi istekleri doğrultusunda katılmadıkları görülmüĢtür.
GörüĢülen öğrencilerden biri hariç tamamı öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin kendilerini
bu tür faaliyetlere kattıklarını (19 kiĢi), bu konuda hiçbir kısıtlama olmadığını, kendilerine
Türk öğrencilerle eĢit davranıldığını söylemiĢlerdir.
ÖĞR2: Girdim hocam voleybol okul takımına girdim. Bir de koĢu yaĢına
katılmıĢtım. Evet, hocam katıldım ilkokulda Ģiir okumasına katılmıĢtım. Bir de
izcilik kampına katıldım. Bir ormana gitmiĢtik. Evet soruyorlar bize istiyor
musunuz? Ġstemiyor musunuz? diye.
ÖĞR9: Okulda voleybol takımına girdim. Ġlkokulda Ģiir ve kompozisyon
yarıĢmasına katıldım. ġimdi Beden Eğitimi kurslarına katılıyorum. Orada tüm
spor faaliyetlerini yapıyoruz. Biz yabancı öğrencilerin tüm faaliyetlere
katılmasına izin veriliyor. Herhangi bir ayrım görmedim.
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ÖĞR11: Bu tür faaliyetlere katılmadım. Biz isteyince katıyorlar. O senin seçimin
hocam. Seçim bize kalmıĢ.
ÖĞR15: Geçen sene değil de bu sene ben bisikletçiyim. Zaten bisiklet sporuna
baĢladım. Sonra bu okulda da hentbol takımına girdim. Vallahi baĢka
hatırlamıyorum katılmadım herhalde. Allah razı olsun katıyorlar. Yabancı veya
Türk fark etmiyor. Yani aynı Türk öğrenciler gibi bakıyorlar bize.
Öğrencilerden sosyal ve sportif faaliyetlere katılmadıklarını belirten öğrenciler de
vardır. Bu öğrenciler sosyal, sportif veya kültürel faaliyetlere katılmama sebepleri olarak
kendi isteklerinin olmaması (5 kiĢi), okul haricinde çalıĢıyor olmaları (1 kiĢi) gibi sebepler
söylemiĢ bir öğrenci de okul tarafından bu tür faaliyetlere katılmadığını belirtmiĢtir.
ÖĞR10: Herhangi bir spor takımına girmedim. BaĢka bir faaliyete katılmadım.
Yabancı olduğumuz için katmıyorlar.
ÖĞR12: Girmek istedim ama girmedim. Yani kardeĢlerim var bazı Ģeyler
istiyorlar. Yani onun için çalıĢmam gerekiyordu.
Elde edilen verilere göre öğrencilerin çoğunlukla sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere
katıldıkları, bazı öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda katılmadıkları, öğretmen ve
yöneticilerin bu konuda yabancı öğrencilere bir ayrında bulunmadıkları, hatta teĢvik ettikleri
görülmektedir.
Türkçe öğrenmede yaĢanılan sorunlarla ilgili görüĢler
Yabancı uyruklu öğrencilere Türkçeyi nasıl öğrendikleri ve öğrenirken karĢılaĢtıkları
sorunları ortaya çıkarmak için “Türkçe öğrenmeyle ilgili ne tür faaliyette bulundunuz? Bu
sorunu nasıl aĢtınız?” sorusu yöneltilmiĢtir. Alınan cevaplara bakıldığında (20 kiĢi)
öğrencilerin birçoğunun Türkçeyle ilgili bir kursa gitmediği (14 kiĢi), bazılarının kısa
süreliğine kurslara katıldığı (6 kiĢi) görülmektedir. Türkçeyi nasıl öğrendikleri sorulduğunda
çoğunun arkadaĢları ve çevresinden öğrendiği (8 kiĢi) anlaĢılmaktadır. Yine kitaplardan (3
kiĢi) veya televizyon internet gibi araçlardan (3 kiĢi) da yararlandıklarını söylemiĢlerdir.
ÖĞR6: Hayır kursa gitmedim. ArkadaĢlar konuĢurken onları dinleyerek
öğrendim. Sonra da kitaba bakarak falan. Yani onların dilinden duyarak
anladım.
ÖĞR8: Hayır gitmedim kursa. ArkadaĢlarla konuĢarak öğrendim.
ÖĞR11: Hayır, bir kursa gitmedim. Daha çok internetten baktım Türkçe
harflerin okunmasına yazılmasına. Sonra yani derslerde falan Türkçe hocaları
yardımcı oldular.
Yukarıda ifade edilen herhangi bir kursa gitmemeyle ilgili görüĢlerin yanında kursa
çok az gittiğini veya okullarında açılan Türkçe kursuna katıldığını belirten öğrenciler de
vardır.
ÖĞR14: Kursa bir kere gittim. Sonra gitmedim. Türkçeyi arkadaĢlarımla
konuĢarak öğrendim. Önce kaldığımız yerde Zonguldak'ta bir aile vardı. Onlar
çok iyi insanlar. Onlarla konuĢtum konuĢtum sonra okula geldim,
arkadaĢlarımla konuĢtum öğrendim yani.
ÖĞR18: Okulda açılan Türkçe kursuna gittim. Bu kursun faydası oldu. Yazmayı
öğrendim, okumayı öğrendim.
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ÖĞR7: Türkçe öğrenme ile ilgili bir kursa gitmedim. ArkadaĢlarım öğretiyordu.
Bir de hoca vardı o öğretiyordu. Hoca boĢ ders olduğunda bize Türkçe
öğretiyordu. Herhangi bir kurs Ģeklinde değil.
Elde edilen verilere bakıldığında öğrencilerin dil sorununun zamanla çevresindeki
arkadaĢları, komĢuları ve öğretmenleriyle iletiĢimleri sonucunda çözüldüğü görülmektedir. Bu
konuda düzenli Türkçe kurslarının yetersizliği, açılan kurslara ise az sayıda öğrencinin kısa
süreliğine katıldığı anlaĢılmaktadır.
Türk arkadaĢlarıyla iliĢki ve iletiĢiminde yaĢadıkları sorunlarla ilgili görüĢler
Bu konuyla ilgili öğrenci görüĢleri okul içi ve okul dıĢı olmak üzere iki baĢlık altında
verilmiĢtir.
Okul içinde yaşanan problemler
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk arkadaĢlarıyla beraber vakit geçirip
geçirmediklerini, onlarla nasıl iliĢki kurduklarını, Türk arkadaĢlarının kendilerini nasıl
karĢıladıklarını, bu konuda sorun yaĢayıp yaĢamadıklarını öğrenmek amacıyla öğrencilere
“Okulda Türk arkadaĢlarınızla oyun oynuyor musunuz? Yabancı olduğunuz için Türk
arkadaĢlarınız tarafından dıĢlandığınızı hissediyor musunuz?” sorusu yöneltilmiĢtir. Cevap
veren öğrenciler (20 kiĢi) Türk arkadaĢlarıyla beraber oyun oynadıklarını (17 kiĢi) Türk
arkadaĢlarının kendilerini oyunlara kattığını söylemiĢlerdir.
ÖĞR12: Futbol oynuyorum, basketbol oynuyorum. BaĢka Ģeyler oynuyorum da.
En çok bunlar.
ÖĞR13: Maç yapıyoruz, top oynuyorum. Mesela basketbol oynuyorum. BaĢka
oynamıyorum. Beraber oynuyoruz. Bir Ģey demiyorlar. Çağırıyorlar Muhammed
gel. Biz de diyoruz tamam. Oynuyorum.
Türk arkadaĢları tarafında dıĢlanıp dıĢlanmadıkları sorulduğunda ise öğrencilerden
bazıları (6 kiĢi) özellikle ilk geldikleri zamanlarda dıĢlandıklarını, oyunlara katılmadıklarını,
kendilerine gülündüğünü söylemiĢlerdir.
ÖĞR16: Türk arkadaĢlarım tarafından dıĢlanma ilk geldiğim zamanlar bazen
oluyordu. Mesela yanlarına gidiyordum. Benimle konuĢmuyorlardı. O zaman
ben Türkçe bilmiyordum. Birbirimizi anlamıyorduk. Daha sonra abim Türkçe
öğrenmeme yardım etti. Böyle böyle geliĢti Türkçem. Daha sonra
arkadaĢlarımla aram daha iyi olmaya baĢladı.
ÖĞR9: Türk arkadaĢlarım tarafından ara sıra dıĢlanma yaĢıyorum. Ġlk
geldiğimizde bayağı bir dıĢlanmıĢtık. Niye geldiniz dediler. Benim bir sıkıntım
yok, babama bir tehdit olmuĢtu. Babam gazetecinin Ģoför olduğu için bayağı bir
sıkıntı yaĢadık. Siz niye vatanınızı korumadınız, bizim vatanımızdan gidin
dediler. Atatürk’ü biz öldürmüĢüz falan. ġimdi bu tür Ģeyler olmuyor. Benim
Türk olduğumu söylüyorlar. KonuĢmamdan yabancı olduğum anlaĢılmıyormuĢ.
Iraklı olduğumu söylemediğim sürece bilmiyorlar ama ben yine de söylüyorum.
Artık okulda bir dıĢlanma görmüyorum ama dıĢarıda görüyorum. Çocuklarına
onunla oynama o pistir diye dıĢlamalar oluyor dıĢarıda.
Okul dışında Türk arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlarla ilgili öğrenci görüşleri
Yabancı uyruklu öğrencilerin okul dıĢında Türk arkadaĢlarıyla nasıl bir iliĢki içinde
olduklarını, dıĢarıda da okuldaki arkadaĢlıklarının devam edip etmediğini, bu konuda sorun
yaĢayıp yaĢamadıklarını öğrenmek amacıyla öğrencilere “Okul dıĢında Türk arkadaĢlarınızla
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ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? Varsa örnek verir misin?” sorusu yöneltilmiĢtir. Cevap veren
öğrenciler (20 kiĢi) okul dıĢında Türk arkadaĢlarının olduğunu (16 kiĢi), bunlarla çeĢitli
oyunlar oynadıklarını, parkta oturduklarını, gezdiklerini, hatta birbirlerinin evlerine
gittiklerini ifade etmiĢlerdir.
ÖĞR20: DıĢarıda parka gidiyoruz, birbirimizin evlerine gidiyoruz, oyun
oynuyoruz, ders çalıĢıyoruz. Yani hiç tek kaldığım zaman olmadı.
ÖĞR10: DıĢarıda Türk arkadaĢlarım var. Okul dıĢında onlarla iyi anlaĢıyoruz.
Onlar bu okuldan değil. Onlarla gezmeye gidiyoruz, yakar top oynuyoruz, piknik
yapıyoruz.
ÖĞR3: Ailelerimizle parka gidiyoruz bazen. Türk arkadaĢlar da bizle geliyor.
Bazı zamanlarda alıĢveriĢe çıkıyoruz Türk arkadaĢlarla. Ailesi ile bize
geliyorlar biz de onlara gidiyoruz. Üç kere gittik.
ÖĞR18: “Okul dıĢında hiç Türk arkadaĢım yok. Yabancı arkadaĢlarım var.”
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunluğunun
okulda ve okul dıĢında Türk arkadaĢlar edindikleri görülmüĢtür. Ġlk geldikleri zamanlarda
Türk arkadaĢları tarafından dıĢlandıklarını, oyunlara katılmadıklarını, ileriki zamanlarda ise
Türk arkadaĢlarının kendilerini kabullendiklerini, bir ayrım veya dıĢlanma yaĢamadıklarını,
bu arkadaĢlarıyla oyunlar oynadıklarını, gezdiklerini, parklarda oturduklarını, ailecek
birbirlerinin evlerine gittiklerini ifade etmiĢlerdir. Yabancı öğrencilerin büyük çoğunluğunun
çevresiyle uyum sorunlarını zamanla çözdüğü anlaĢılmaktadır.
Öğretmenler ve yöneticilerle iliĢki ve iletiĢimde yaĢanan sorunlarla ilgili görüĢler
Yabancı uyruklu öğrencilerin isteklerini ve sorunlarını öğretmen ve okul idarecilerine
iletirken sorun yaĢayıp yaĢamadıkları ve öğretmen ve okul idarecilerinin yabancı uyruklu
öğrencilerin sorunları ve istekleriyle ilgilenip ilgilenmediğini ortaya çıkarmak amacıyla
öğrencilere “Okulda karĢılaĢtığınız ne gibi sorunlar var? Bu sorunlarınızı
öğretmen/idarecilere iletebiliyor musunuz? Öğretmen ve idareciler sorunlarınızla
ilgileniyorlar mı? Nasıl?” sorusu yöneltilmiĢtir. Cevap veren öğrenciler (20 kiĢi) özellikle ilk
geldikleri zamanlarda okulda çeĢitli sorunlar yaĢadığını (16 kiĢi) söylemiĢtir. Verilen
cevaplara bakıldığında en büyük sorunun dersleri anlamada ve arkadaĢlarıyla anlaĢmazlıklar
sebebiyle yaĢandığı (13 kiĢi) görülmektedir.
ÖĞR8: Ġlk geldiğim zamanda Türkçe bilmediğim için biraz çok zorlandım. Sonra
da konuĢarak alıĢtım. Türkçe öğrendim ve dersleri anlamıyordum. ġimdi
anlıyorum.
ÖĞR4: Herhangi bir sorunum yok. Ġlk geldiğimde sadece dil bilmiyordum. Bir
de anlayamıyordum yani hoca söylüyor, konuĢuyor. Mesela ödev yap diyor ben
anlamıyordum. Ondan sonra yani mesela bir gün sonra geldiğimde ödev nerede
diyor. Ben de hiçbir Ģey anlamıyorum. ġimdi anlıyorum. Hoca ödev yap diyor
ben de eve gidince ödevimi yapıyorum. Yarın gelince ödevin nerede diyor
çıkartıyorum.
Öğrencilerin çoğu (17 kiĢi) yaĢadıkları bu sorunları öğretmenlerine ve okul
yöneticilerine söylediklerini ve öğretmen ve yöneticilerin kendi sorunlarıyla ilgilendiklerini,
bir öğrenci ise öğretmen ve yöneticilerin sorunlarıyla ilgilenmediğini ifade etmiĢlerdir.
ÖĞR3: Evet söylüyorum. Ben bir kere fen dersindeydi. Çok kolaydı fakat ben
anlamamıĢtım. Öğretmene sordum, öğretmen de bana çok açık açık anlattı.
ArkadaĢlarla iki kere sorun yaĢadık. Müdür yardımcısına hocaya söyledim ben.
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Müdür yardımcısı konuĢtu. Bir arkadaĢım vardı kötü davranıyordu. Dövüyordu
falan. Ben bir Ģey demiyordum. Ben kavga eden biri değilim. Sonra ben bir Ģey
diyemedim ona. Müdür yardımcısına söyledim. O da konuĢtu bir kere tamam
oldu. Evet, öğretmen ve idareciler bizimle ilgileniyorlar.
ÖĞR8: Problem olduğunda öğretmenlerime söylüyorum ilgileniyorlar. Mesela
satranç oynarken bir arkadaĢım rahatsızlık veriyordu bozuyordu. Onu hocaya
söyledim. Hoca geldi ona söyledi, ilgilendi.
ÖĞR2: Hayır, hocam iletemiyorum. Söylüyorum da yani olmuyor, yapmıyorlar
yani dediğimi. Ġlgilenmiyorlar. Mesela yedinci sınıftayken sınıftaydık, bir
arkadaĢımız böyle sırayı içmiĢti bana doğru. Sonra ayağıma gelmiĢ ayağım çok
acımıĢtı. Sonra hocaya söylemiĢtim. Hoca da derse devam etmiĢti. Ona hiçbir
Ģey dememiĢti. Yani defalarca söyledim, hiçbir Ģey demedi hoca. Sonra peĢini
bıraktım. Bir daha söylemedim.
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde öğrencilerin okulda çeĢitli sorunlar yaĢadığı,
bu sorunlarını öğretmen ve okul yöneticilerine söyleyebildiği, öğretmen ve okul
yöneticilerinin de öğrencilerin sorunlarıyla ilgilendiği anlaĢılmaktadır.
Akademik baĢarı konusunda karĢılaĢtığı sorunlarla ilgili görüĢler
Bu alt problemle ilgili öğrenci görüĢleri iki baĢlık altında sunulmuĢtur.
Ders başarısı ile ilgili karşılaştığı sorunlar
Yabancı uyruklu öğrencilerin derste anlatılan konuları anlamakta zorlanıp
zorlanmadıklarını ve anlamadıklarında nasıl bir çözüm ürettiklerini öğrenmek amacıyla
öğrencilere “Ġlk geldiğinizde/Ģimdi Öğretmenlerinizin derste anlattıklarını anlamakta zorluk
çektiğiniz oldu mu? (sebep nedir?). Derste anlatılan konuları anlamadığınızda ne
yapıyorsunuz/yapıyordunuz? Sorusu yöneltilmiĢtir. Alınan cevaplar incelendiğinde (20 kiĢi)
öğrencilerin tamamının ilk geldikleri zamanlarda derslerde anlatılanları anlamakta
zorlandıklarını; anlamadıklarında ise öğretmenlerine (5 kiĢi), arkadaĢlarına (5 kiĢi) ailesinden
birine (3 kiĢi) sorduklarını veya kendi çabalarıyla anlamaya çalıĢtıklarını (3 kiĢi) görüyoruz.
ÖĞR3: Ġlk geldiğinde hiçbir Ģey anlamıyordum. Aslında bir Ģey yapamıyordum.
Azıcık zaman geçince çok az öğrendim Türkçeyi. O zaman soruyordum
öğretmenlere. ġimdi anlıyorum dersleri. ġimdi problem yok.
ÖĞR4: Ġlk geldiğimde biraz zorlanıyordum ama Ģimdi zorlanmıyorum.
ArkadaĢıma soruyordum. Yabancı arkadaĢlarım sınıfta anlamadığım kelimeleri
o bana çeviriyor. Ben de anlıyorum. O dediklerini yavaĢ yavaĢ anlıyorum.
ÖĞR2: Önceden zorlanıyordum. Hem Türkçeyi bilmiyordum hem de
yazamıyordum hocanın her söylediğini. Fazla bilmediğim için dikkat
veremiyordum. O yüzden hoca da bana kızıyordu. Sonra ben konuĢamadığım
için derdimi anlatamıyordum. Hatta bir Ģey yapmak istediğimde yabancı bir
arkadaĢıma, Türkçe bilen bir arkadaĢıma yazdırıyordum hocaya veriyordum o
zaman beni anlıyordu. Hocam yani zorlanıyordum baya. Anlayamadığımda
Türkçe bilen bir arkadaĢımı getiriyordum. Onun anlatmasını istiyordum veya o
olmadığı zaman da kendim anlatmaya çalıĢıyordum. Zor da olsa anlatmaya
çalıĢıyordum. ġimdi anlatılanları anlıyorum Ģimdi bir zorluk yaĢamıyorum.
ÖĞR5: Eskiden çok güçlük çekiyordum ben. ġu an Hayır. Ama Eskiden çok
çekiyordum. Eve gidip babama söylerdim. Yardımcı oluyorlardı. Ben yine de
zorlandım.
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Elde edilen veriler değerlendirildiğinde öğrencilerin özellikle ülkemize ilk geldikleri
zamanlarda derste anlatılan konuları anlamakta zorlandıkları görülmektedir. Derste
anlatılanları anlamadıklarında ise en fazla öğretmenleri ve arkadaĢlarından yardım aldıkları
anlaĢılmaktadır.
Yabancı uyruklu öğrencilerin akademik anlamda yaĢadıkları sorunları tespit etmek
üzere öğrencilere “En baĢarılı olduğun ve baĢarmakta güçlük çektiğin dersler hangileri?
Neden? En sevdiğin ders hangisi? Neden?” Ģeklinde bir soru daha yöneltilmiĢtir. Verilen
cevaplara göre öğrencilerin baĢarılı oldukları, zorlandıkları ve sevdikleri derslerin çok faklı
olduğu belirli bir ders üzerinde yoğunlaĢmamıĢtır.
ÖĞR1: En baĢarılı olduğu ders din en zorlandığım ders Ġngilizce, Türkçe en
sevdiğim ders. Dersler güzel ismini de seviyorum.
ÖĞR2: En baĢarılı olduğum ders müzik. Notlarımın en düĢük olduğu ders
Ġngilizce. En sevdiğim ders Müzik. Yani müziğe daha çok yakınım, hoĢuma
gidiyor. Yani Ģarkı söylerken yani müzik gitar falan çalarken hoĢuma gidiyor. O
yüzden en çok sevdiğim müzik.
ÖĞR7: En baĢarılı olduğum ders Arapça. En zorlandığım ders matematik. En
sevdiğim ders fen. Çünkü fen dersi çok güzel hoca da çok iyi anlatıyor çok güzel
anlatıyor. Çok iyi anlıyorum.
ÖĞR11: En baĢarılı olduğum ders Hz Muhammed'in hayatı. En zorlandığım
ders matematik. En sevdiğim ders Hazreti Muhammed'in hayatı. Bilmem bana
daha yakın olduğu için yani.
ÖĞR14: En baĢarılı olduğum ders matematik en zorlandığım ders Sosyal.
Ġngilizce en sevdiğim ders.
ÖĞR12: En baĢarılı olduğum ders matematik en zorlandığım ders sosyal. En
sevdiğim ders fen dersi. Benim annem öldü. Yani o doktordu. Fen çalıĢıyorum ve
doktor olmak istiyorum.
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; öğrencilerin baĢarılı oldukları, baĢarmakta
zorlandıkları ve en fazla sevdikleri dersler konusunda farklı görüĢlere sahip oldukları
görülmektedir. Bu durum öğrencilerin derslere aynı mesafede olduklarını, ilgi ve isteklerine
göre bazı dersleri tercih ettiklerini göstermektedir.
Ailesinin eğitime desteğiyle ilgili karşılaştığı sorunlar
Yabancı uyruklu öğrencilerin dersler konusunda ailelerinin desteğini almakta sorun
yaĢayıp yaĢamadıklarını öğrenmek için öğrencilere “Derslerinizle ilgili ailenizden bir destek
alabiliyor musunuz? Ödevlerinizde yardımcı olabiliyorlar mı? Ne yapıyorlar?” sorusu
yöneltilmiĢtir. Alınan cevaplar incelendiğinde (20 kiĢi) öğrenci ailelerinin genelde derslere
yardımcı oldukları (13 kiĢi), özellikle Türkçe bilmeyen ailelerin ise yardımcı olamadıkları (7
kiĢi) görülmektedir. Ailelerinin yardımcı olduğunu söyleyen öğrencilerden büyük bir kısmı
(11 kiĢi) matematik ve Ġngilizce konusunda yardım aldıklarını ifade etmiĢlerdir.
ÖĞR15: Yardımcı oluyorlar hocam. Benim abimin matematiği, Ġngilizcesi iyi
hocam. Onlarda yardım ediyor bana. Ġran'da da matematik bölümünü seçmiĢti
o. O bana matematikte bayağı yardım ediyor. Bir de Ġngilizcede hocam.
ÖĞR5: Ġngilizce matematik bu derslerde yardımcı oluyorlar. Ama sosyal, tarih
derslerinde hayır. Babam üniversiteye gitmiĢ anlatıyor. Bayağı biliyor.
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Yukarıdaki görüĢlerini bildiren öğrenciler ailesinin derslerine yardımcı olduğunu ifade
ederken bazı öğrenciler ise dersler konusunda ailesinden yardım alamadıklarını
söylemiĢlerdir.
ÖĞR1: Hayır, yardım alamıyorum. Çünkü Türkçe anlamıyorlar.
ÖĞR13: Hayır. Annem çok Türkçe bilmiyor. Ben kendim ders yapıyorum. Ben
kardeĢlerime yardım ediyorum.
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde yabancı uyruklu öğrencilerin dersler
konusunda sınırlı da olsa ailelerinden destek aldıkları görülmektedir. Bu desteğin özellikle
matematik ve Ġngilizce derslerinde olması da bu derslerin evrensel bir içeriğe sahip olmasıyla
açıklanabilir.
Ayrımcılık Konusunda YaĢadıkları Sorunlarla Ġlgili Öğrenci GörüĢleri
Bu alt problemle ilgili öğrenci görüĢleri iki baĢlık altında sunulmuĢtur.
Okullarda yaşadıkları ayrımcılıkla ilgili sorunlar
Yabancı uyruklu öğrencilere okulda haksızlık yapılıp yapılmadığını, eĢit davranılıp
davranılmadığını tespit etmek ve bu konuda yaĢanan sorunları ortaya çıkarmak amacıyla
öğrencilere “Okulda size karĢı yabancı olduğunuz için yanlı davranıldığını ve haksızlık
yapıldığını düĢünüyor musunuz? (Okul idaresi, Öğretmenler veya arkadaĢları tarafından)
(Evet derse ) örnek verebilir misiniz?” sorusu yöneltilmiĢtir. Alınan cevaplara bakıldığında
(20 kiĢi); herhangi bir ayrımcılık haksızlık yapılmıyor (16 kiĢi), bazen yanlı davranmalar
oluyor (2 kiĢi), haksızlık yapılıyor (2 kiĢi) gibi cevaplar verildiği görülmüĢtür.
ÖĞR1: Hayır hocam böyle bir Ģey görmedim.” (ÖĞR6) “Yok düĢünmüyorum
farklı davranmıyorlar.
ÖĞR9: Bir haksızlık olmuyor. Adil olarak düĢünüyorlar. Haksızlıkla hiç
karĢılaĢmadım.
ÖĞR13: Hayır hayır haksızlık yapmıyorlar arkadaĢlar. Hocalar da yapmıyor.
Ben seviyorum hocaları. Ben seviyorum hayır hayır.
ÖĞR20: Yok. Burada hepimiz insanız herkes herkesin kardeĢi diye
söyleyebilirim. Hiç öyle bir Ģey görmedim de kendime de uygulanmadı yani.
ÖĞR16: Bazen yanlı davranıldığı oluyor. Geçen kavga çıktı. Ġdaredekiler bizim
yabancı arkadaĢlara bir Ģeyler demiĢ ama Türklere hiçbir Ģey dememiĢ. Sen git
oğlum biz ilgileniriz demiĢler. BaĢka bir Ģey olmuyor da bu durumlarda bizi
dıĢlıyorlar. ArkadaĢlarım dıĢlamıyor. Ġdareye gittiğimizde kavga falan edince
biz haklıysak bile bizi haksız duruma düĢürüyorlar. Öğretmenlerimiz çok iyi
davranıyorlar. Öğretmenlerin herhangi bir ayrımı olmuyor.
ÖĞR2: Evet hocam. En çok da baĢkanlıkta haksızlık yapıyorlar yani. Hocam biz
katılmak istiyoruz. Adımızı yazıyorlar ama bizi seçmiyorlar. ArkadaĢlar yani
seçmiyorlar. Biz çok oy alırsak oluyor ama yapmıyorlar onu yani. Oy
vermiyorlar. Sonra bir de bazı oyunlarda katıldığımızda sürekli diyorlar bunu
yapmayın. Siz yapamazsınız. Siz katılmayın falan diyorlar. Öğretmenlerin böyle
davranıĢları yok hocam.
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde bazı münferit olaylar yaĢansa da yabancı
uyruklu öğrencilere karĢı eĢit davranıldığı, Türk öğrencilerden farklı bir muameleye maruz
kalmadıkları görülmektedir. Ancak sayıları az da olsa yabancı uyruklu öğrencilerin
arkadaĢlarından ayrımcılık gördüklerini söylemeleri üzerinde durulması gereken bir konudur.
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Okullarda Türk öğrencilerle beraber eğitim görme
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle beraber eğitim alma konusunda ne
düĢündüklerini öğrenmek amacıyla öğrencilere “Ayrı bir okul yerine Türk çocuklarıyla
birlikte eğitim almak konusunda ne düĢünüyorsunuz? Yabancı öğrencilere ayrı bir okul
olmasını ister miydiniz? Neden” sorusu sorulmuĢtur. Alınan cevaplara bakıldığında (20 kiĢi);
beraber eğitim almak isterdim (18 kiĢi), ayrı okul isterdim (1 kiĢi), ilk geldiğim zamanlarda
ayrı olmasını isterdim (1 kiĢi) gibi cevaplar verildiği görülmektedir.
ÖĞR4: Hayır baĢka bir okul olmasını istemezdim. Adetlerini öğrenmek için, bir
de dillerini öğrenmek için. Mesela ben yabancı bir okula gitsem Türkçe
öğrenemezdim. Orada Arapça konuĢuyorlar. Ben nereden Türkçe öğreneceğim.
ÖĞR5: Bence ayrı bir okul olmasın. Çünkü hani biz Ģimdi okula geliyoruz.
Öğretmenler Siz Yabancısınız diye bakmıyorlar. Hep Türk gibi bakıyorlar.
Bence bir sorunumuz yok.
ÖĞR12: Vallahi Türkler ile beraber yani iyi insan oldukları için çok sevdiğim
için onun için yani Türklerle beraber istiyorum. Aynı okulda olmak istiyorum.
Ayrı bir okul istemezdim. Yeni insanlarla tanıĢmak istiyorum yani.
ÖĞR13: Türklerle beraber isterdim. Ayrı istemiyorum. Türklerle beraber olsun.
Çünkü hepimiz Müslüman hocam. Hiç problem yok.
Yukarıdaki görüĢlerde de görüldüğü gibi öğrenciler; Türk kültürüne, toplumuna uyum
sürecinden dolayı yaĢamıĢ oldukları zorlukları Türk öğrencilerle beraber eğitim aldıkları
okullarda çözeceklerini düĢünmektedirler. Ayrıca okullarda yabancı uyruklu öğrencilere karĢı
olumsuz bir tepkinin olmadığı, öğretmenlerin ve arkadaĢlarının bu öğrencileri kabullendiği
ifadelerden ortaya çıkmaktadır.
Bazı öğrenciler ise karĢılaĢtıkları olumsuz olaylardan dolayı veya aynı ırktan olan
öğrencilerin bir arada olmasının daha iyi olacağı düĢüncesiyle ayrı okul uygulamasını
istemektedirler.
ÖĞR9: Aslında yabancı öğrencilere ayrı bir okul olmasını isterdim ama oradaki
öğretmenlerin Türk olmasını isterdim. Çünkü böyle içlerine kapanık olacaklarını
düĢünüyorum.
Sadece
kendi
dilleri
konuĢulduğu
için
Türkçeyi
öğrenmeyebilirlerdi. Yabancıların ayrı okulu olsa sınıf tarafından dalga
geçilmezdi. Çünkü geçiyorlar Ģimdi. Bizim sınıfta Ali diye biri var. Kendisi
okuma yazma bilmiyor. Defter kitap getirmiyor, hep uyuyor. Turist Ömer adını
koydular.
ÖĞR17: Ġlk geldiklerinde yabancı okul olursa iyi olur. Ġlk geldiklerinde Türkçe
bilmiyorlar. Mesela kendi arkadaĢlarını gördükçe içleri açılıyor. Birkaç yıl
sonra Türkçe öğrendikçe Türk okullarına geçmeleri iyi olur.
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde yabancı uyruklu öğrencilerin genelde ayrı bir
okul istemediği, bazı öğrencilerin ise yaĢadıkları olumsuzluklar sebebiyle geldikleri ilk
zamanlarda da olsa ayrı okulda olmayı arzuladıkları sonucu ortaya çıkmıĢtır.
Okul Masraflarını KarĢılamada YaĢanan Sorunlarla Ġlgili GörüĢler
Yabancı uyruklu öğrencilerin okula gelirken neler için para harcadıkları, bu masrafları
nasıl karĢıladıklarını, bu konuda sorun yaĢayıp yaĢamadıklarını tespit etmek için öğrencilere
“Eğitimle ilgili masraflarınız neler? Bu masraflarını karĢılamakta güçlükler yaĢıyor
musunuz? (Masraflarınız kim tarafından karĢılanıyor?)”sorusu yöneltilmiĢtir. Alınan
cevaplar incelendiğinde (19 kiĢi); öğrenciler kırtasiye ürünleri ve okul forması gibi Ģeyler için
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harcama yaptıklarını, bu harcamalar için güçlük yaĢadıklarını (13 kiĢi), bazı öğrenciler ise bu
harcamalar için zorlanmadıklarını (6 kiĢi) belirtmiĢlerdir. Yine masraflarınız kim tarafından
karĢılanıyor sorusuna babanın, anne babanın veya ağabeyin çalıĢtıkları (10 kiĢi); babanın,
anne babanın veya ağabeyin çalıĢtığını bunun yanında yardım kuruluĢlarından yardım
aldıkları (7 kiĢi), yardımla geçindikleri (1 kiĢi), memleketlerinden kendilerine para geldiği (1
kiĢi) Ģeklinde cevaplar verildiği görülmüĢtür.
ÖĞR1: Hocam çok bir Ģey değil de sadece kalem defter baĢka bir Ģey almıyoruz.
Masrafları almakta güçlük yaĢıyoruz. Çünkü babam çalıĢıyor inĢaatta. ĠĢ
bulursa gidip çalıĢıyor. Bulmadı ise evde oturuyor. BaĢka bir gelirimiz yok. Dört
aydır babam evde yatıyor Ģimdi. Babam arkadaĢlarından borç alıyor, iĢe gidince
ödüyor. Sosyal YardımlaĢma Vakfı üç ayda bir yardım ediyor.
ÖĞR2: Hocalar bir Ģey alın dediğinde biz kırtasiyeden alıyoruz. Hocam bazıları
pahalı oluyor bazıları ucuz oluyor. Ama hocanın dedikleri bazı Ģeyler pahalı
oluyor. Sonra biz alamayınca hocaya söylüyoruz. Hoca da bir Ģey demiyor.
Tamam diyor. Sonra arayıp oraya söylüyor Bizim okuldan diye. O zaman
gittiğimizde daha ucuza satıyorlar. Sadece kitap alıyoruz okulla ilgili. BaĢka bir
Ģey almıyoruz.
ÖĞR5: Forma, çanta, kitap gibi Ģeylere para harcıyoruz. Bunları almak için
zorlanmıyoruz ama özel kurslarda Evet. Bunlar için parayı Ġran'dan
gönderiyorlar. Babaannem gönderiyor. Babam çalıĢmıyor.”
ÖĞR2: Eğitim masraflarımı karĢılamakta güçlük çekmiyoruz. Tabii güçlük
çektiğimiz zamanlar da olmuĢtur. Ama çekmiyoruz yani. Çünkü babam çalıĢıyor.
Eskiden annem de çalıĢıyordu. ġimdi ev hanımı. Ġlk zamanlarda babam
çalıĢmadığı için güçlük çekiyorduk.
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimleri için
kırtasiye ürünleri ve okul forması gibi ihtiyaçları için masraf ettikleri, büyük çoğunluğunun bu
ihtiyaçlar için para bulmakta zorlandıkları görülmektedir. Ailesinden birkaç kiĢinin
çalıĢmasıyla veya memleketlerinden gelen para sayesinde maddi zorluk yaĢamadığını belirten
öğrenciler de mevcuttur. Ancak maddi zorluk çekmeyen öğrenci ve aile sayısı diğerlerine göre
az olduğu görülmektedir. Masrafları karĢılama konusunda ise yabancı uyruklu öğrencilerin
tamamına yakınının ailesinde çalıĢan kiĢilerin olduğu, ancak düzenli iĢlerinin olmadığı, bazı
ailelere memleketlerinden para geldiği, bazı öğrenci ailelerinin ise ayrıca yardım
kuruluĢlarından yardım aldığı anlaĢılmaktadır.
Gelecek hedefleri konusundaki görüĢler
Yeni bir ülkeye gelen, yeni bir kültürle tanıĢan, birçoğu göç öncesinde ve göç
esnasında değiĢik travmalara maruz kalan yabancı uyruklu öğrencilerin gelecek ve
eğitimleriyle ilgili hedeflerinin ne olduğunu tespit etmek amacıyla öğrencilere “Gelecekle
ilgili ve eğitimle ilgili hedefleriniz neler?” sorusu yöneltilmiĢtir. GörüĢ bildiren öğrencilerin
(20 kiĢi); Türkiye’de kalmak istiyorum (13 kiĢi), baĢka bir ülkeye gitmek istiyorum (4 kiĢi),
ülkemize geri dönmek istiyorum (3 kiĢi) gibi cevaplar verdiği; eğitimle ilgili hedefi sorusuna
ise en çok doktor olmak istiyorum (5 kiĢi), polis olmak istiyorum (4 kiĢi), öğretmen olmak
istiyorum (3 kiĢi) gibi cevapların verildiği görülmektedir.
ÖĞR1: Gelecekle ilgili daha karar veremedim pilot olmak istiyorum da. Hocam
ben Türkiye'yi sevdim, Türkiye'de kalmak istiyorum. Hedefimizde baĢka bir Ģehir
yok Ģimdi.
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ÖĞR7: Öğretmen ya da psikolog olmak istiyorum. Gelecekte yine burada
yaĢamak istiyorum. Çünkü Türkiye çok iyi bir yer. Türkiye dıĢında bir yere
gitsek Türkiye kadar olmaz bence. Memlekete dönmeyi düĢünmüyoruz.
ÖĞR11: Doktor olmak istiyorum. Bu ülkede devam etmek istiyorum Ģimdilik.
Yani Babamlar bilir. Ben bilmiyorum. Onlar kararını değiĢtirebilir. Mesela
benim amcam var, o burada değil. Amerika'da. En çok oraya gitmek istiyorlar.
Ben burada kalmak istiyorum.
ÖĞR2: Daha önce düĢünmüĢtüm bunu Hocam. Ben Anadolu Lisesi'ne gitmek
istiyorum. Ben müzisyen olmak istiyorum. Derslerim önceden çok kötüydü. ġimdi
çalıĢıyorum daha iyi olmasını istiyorum. Hedefime ulaĢmak istiyorum. Çünkü en
sevdiğim meslek müzisyen olmak.
ÖĞR15: Bisiklette dünya Ģampiyonu olmak istiyorum hocam. Biz Kanada'ya
gideceğiz bu yazın veya okul baĢladığından bir iki ay sonra. Ama ben babamlara
ben Türkiye'yi sevdim dedim. Gideriz ama ben geri geleceğim burada
yaĢayacağım dedim. Onlar da tamam dedi. Sıkıntı yok dedi.
ÖĞR19: Ben gelecekte ya polis ya da oyuncu olmak istiyorum. Film oyuncusu.
Gelecekte burada da yaĢayabiliriz memlekette de. Birini seçecek olursam
memleketimi seçerdim. Herkes memleketini sever.
GörüĢmelerden elde edilen veriler değerlendirildiğinde yabancı uyruklu öğrencilerin
% 65 gibi büyük bölümünün Türkiye’de hayatlarına devam etmek istedikleri görülmektedir.
BaĢka bir ülkeye gitmek isteyen ve memleketine dönmek isteyenlerin ise daha az olduğu
görülmektedir. Öğrenciler; eğitim hedefleri ve yapmak istedikleri meslekle ilgili soruya ise en
çok doktor ve polis olmak istediklerini bunun yanında pilot, psikolog, müzisyen, resim
öğretmeni, sinema oyuncusu, bilgisayar mühendisi, avukat, astronot gibi mesleklerle ilgili
eğitim almak istediklerini söylemiĢlerdir.
TartıĢma ve Sonuç
Okula ilk kayıt sırasında yaĢanan sorunlarla ilgili olarak yabancı uyruklu öğrenci
ailelerinin ülkemize ilk geldiklerinde çocukları için okul arayıĢına girdikleri, bütün
öğrencilerin okula kayıt sırasında sorun yaĢadığı, en büyük sorunun dil olduğu görülmüĢtür.
Öğrencilere ve ailelere bu konuda yol gösterecek bir organizasyonun olmayıĢı büyük bir
eksiklik olarak hissedilmektedir. Türkiye’ye gelen öğrenci ve ailelerinin Türkçe
bilmemeleriyle ilgili sorunu okula kayıt sırasında; anne veya babalarının arkadaĢları
yardımıyla, o dili bilen öğretmenler yardımıyla, telefon uygulamaları yardımıyla, kayıt olduğu
okulda okuyan ve o dili bilen diğer öğrencilerin yardımıyla veya daha önce yaĢadıkları yerde
öğrenmiĢ oldukları Türkçeyi kullanarak aĢmaya çalıĢtıkları görülmektedir. AraĢtırmamızın bu
bulgularıyla paralel olarak; Solak ve Çelik (2018) Türkiye’deki mülteci öğrencilerin dil ile
ilgili sorunlarını incelediği araĢtırmasında, dil sorununun mülteci öğrencilerin okulda
yaĢadıkları ilk ve en önemli sorun olduğunu ortaya koymuĢtur. Sarıkaya’nın (2014) Belçika
Flaman bölgesindeki Türk öğrencilerin yaĢadıkları sorunlar üzerine yaptığı çalıĢma
bulgularına göre de Belçika’daki Türk öğrencilerin öğretim diline tam olarak hakim
olmamalarından dolayı özellikle kendi akranlarıyla iletiĢimde zorlandıkları tespit edilmiĢtir.
Öğrencilerin okuldaki sosyal ve sportif faaliyetlere katılımla ilgili olarak yabancı
uyruklu öğrencilerin; çoğunlukla sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katıldıkları, bazı
öğrenciler ise kendi istekleri doğrultusunda katılmadıkları, öğretmen ve yöneticilerin
faaliyetlere katma konusunda yabancı uyruklu öğrencilere bir ayrında bulunmadıkları, hatta
teĢvik ettikleri belirtilmiĢtir. Özdemir’in (2016) yaptığı çalıĢmada da benzer sonuçlar ortaya
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çıkmıĢ; yabancı uyruklu öğrenciler aleyhinde herhangi bir ayrım yapılmadığı, onların
okuldaki diğer bütün öğrencilerle bir tutulduğu ifade edilmiĢtir.
Türkçe öğrenmeye iliĢkin yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi çevrelerindeki
arkadaĢlarından, komĢularından ve zamanla gerçekleĢen iletiĢimleri sonucunda öğrendikleri, bu
konuda düzenli Türkçe kurslarının yetersiz olduğu, sınırlı sayıda açılan kurslara ise az sayıda
öğrencinin kısa süreliğine katıldığı ifade edilmiĢtir. Bu bulgulardan hareketle öğrencilere Türkçe
öğrenme konusunda yeterli desteğin verilmediği görülmektedir. Levent ve Çayak (2017) da benzer
Ģekilde, çok az okulda Suriyeli öğrenci ve ailelerine yönelik Türkçe okuma ve yazma kurslarının
açıldığını ve Türkçe öğretimi ile ilgili çalıĢmaların yeterli olmadığı ifade etmektedir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin ailelerinin çocukların eğitim sürecine katılmaması da bir sorun
olarak görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasının baĢlıca sebepleri Rego, Otero & Moledo’ya
(2009) göre ailelerin dil problemleri, eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmamaları,
anlaĢılamamaktan korkmaları ve iĢ yoğunluğudur. Öğrencilerin karĢılaĢtıkları sorunların
önlenebilmesi ve okul-aile iĢbirliğini sağlamak için ailelere psikososyal eğitim etkinlikleri
düzenlenebilir.
ArkadaĢlarıyla iliĢki ve iletiĢim kurmaya iliĢkin; yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunluğunun
okulda ve okul dıĢında Türk arkadaĢlar edindikleri, ülkemize ilk geldikleri zamanlarda Türk
arkadaĢları tarafından dıĢlandıkları, oyunlara katılmadıkları, ileriki zamanlarda ise Türk arkadaĢlarının
kendilerini kabullendikleri, bir ayrım veya dıĢlanma yaĢamadıkları, bu arkadaĢlarıyla oyunlar
oynadıkları, gezdikleri, parklarda oturdukları, ailecek birbirlerinin evlerine gittikleri görülmüĢtür.
Buna göre yabancı uyruklu öğrencilerin büyük çoğunluğunun çevresiyle uyum sorunlarını zamanla
çözdüğü anlaĢılmaktadır. Delen (2018) çalıĢmasında yabancı uyruklu öğrencilerin ilk zamanlar
arkadaĢlarıyla uyumla ilgili bazı sorunlar yaĢadıklarını, yeni gelen öğrencilerin kabul edilmesinde bazı
zorlukların görüldüğünü, fakat zaman içinde bu sorunların ortadan kalktığını belirtmiĢtir.
Öğretmenler ve okul yöneticileriyle iliĢki ve iletiĢim kurmaya iliĢkin; yabancı uyruklu
öğrencilerin okulda yaĢadığı sorunlarını öğretmen ve okul yöneticilerine iletebildiği, öğretmen ve okul
yöneticilerinin de öğrencilerin sorunlarıyla ilgilendiği ifade edilmiĢtir.
Akademik baĢarılarına iliĢkin; yabancı uyruklu öğrencilerin özellikle ülkemize ilk geldikleri
zamanlarda derste anlatılan konuları anlamakta zorlandıkları, derste anlatılanları anlamadıklarında ise
en fazla öğretmenleri ve arkadaĢlarından yardım aldıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğrencilere ailenin
desteği sorulduğunda dersler konusunda sınırlı da olsa ailelerinden destek aldıkları bu desteğin
özellikle Matematik ve Ġngilizce derslerinde olduğu görülmüĢtür. Öğrencilere baĢarılı oldukları,
baĢarmakta zorlandıkları ve en fazla sevdikleri dersler sorulduğunda, herhangi bir ders üzerinde
yoğunlaĢma olmamıĢtır. Bu durum öğrencilerin derslere aynı mesafede olduklarını, ilgi ve isteklerine
göre bazı dersleri tercih ettiklerini göstermektedir. Solak ve Çelik (2018) yaptığı çalıĢmada; mülteci
öğrencilerin bir uyum süreci geçirmeden ve dil sorunları çözülmeden okula baĢladıkları zaman
toplumsal ve akademik açıdan bazı sorunlarla karĢılaĢtığını ifade etmektedir. Ogbu, (1992) yabancı
uyruklu öğrencilerin akademik eksikliklerini telafi etmek adına okullarda Türkçe ve matematik gibi
derslerden telafi programlarının uygulanabileceğini belirtmektedir.
Ayrımcılıkla ilgili olarak elde edilen veriler değerlendirildiğinde bazı münferit olaylar yaĢansa
da yabancı uyruklu öğrencilere karĢı okullarda eĢit davranıldığı, Türk öğrencilerden farklı bir
muameleye maruz kalmadıkları ortaya çıkmıĢtır. Yabancı uyruklu öğrencilerin ayrı bir okul
istemediği, Türk öğrencilerle beraber aynı okulda bulunmak istedikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Okul masraflarını karĢılamaya iliĢkin; yabancı uyruklu öğrencilerin kırtasiye ürünleri ve okul
forması gibi ihtiyaçları için masraf ettikleri, büyük çoğunluğunun bu ihtiyaçlar için para bulmakta
zorlandıkları, masrafları karĢılama konusunda ise tamamına yakınının ailesinde çalıĢan kiĢilerin
olduğu, ancak düzenli iĢlerinin olmadığı, bazı ailelerin ayrıca yardım kuruluĢlarından yardım aldığı
görülmüĢtür. Nar (2008) çalıĢmasında öğretmenlerin, çocuklardan istedikleri dersle ilgili materyalleri
ailenin maddi imkânsızlıklar sebebiyle temin edemediğini ve ailelerin maddi imkânsızlıklar nedeniyle
çocukların öncelikli eğitim hakkını geri plana ittiğini ifade etmektedir.
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Gelecekle ilgili hedeflere iliĢkin; yabancı uyruklu öğrencilerin % 65 gibi büyük çoğunluğunun
Türkiye’de hayatlarına devam etmek istedikleri, baĢka bir ülkeye gitmek isteyen ve memleketine
dönmek isteyenlerin ise daha az olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğrenciler eğitim hedefleri ve yapmak
istedikleri meslekle ilgili soruya ise en çok doktor ve polis olmak istediklerini bunun yanında pilot,
psikolog, müzisyen, resim öğretmeni, sinema oyuncusu, bilgisayar mühendisi, avukat, astronot gibi
mesleklerle ilgili eğitim almak istediklerini söylemiĢlerdir.
Sonuç olarak yabancı uyruklu öğrencilerin; okula ilk kayıt sırasında Türkçe bilmeme, onlara
tercümanlık ve rehberlik edecek bir kiĢinin olmayıĢı gibi sorunlarla karĢılaĢtıkları, okullarda
düzenlenen faaliyetlere katılmalarında bir engel olmadığı, Türkçe öğrenmeyle ilgili kursların yetersiz
olduğu ve bu konuda gerekli desteğin verilmediği, Türk arkadaĢları tarafından ilk geldikleri
zamanlarda dıĢlandıkları ancak zamanla Türk arkadaĢlar edindikleri, problem ve isteklerini yönetici ve
öğretmenlere iletebildiği, yönetici ve öğretmenlerin öğrencilerin sorunlarıyla ilgilendikleri, ilk
geldikleri zamanlarda dersleri anlamakta zorlandıkları, ailelerinin daha çok Matematik ve Ġngilizce
derslerinde kendilerine yardım ettikleri, okulda kendilerine genellikle ayrımcılık ve haksızlık
yapıldığını düĢünmedikleri, ailelerinin maddi sorunlar yaĢadığı ve okul ihtiyaçlarını teminde
zorlandıkları görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun gelecekte de ülkemizde
kalmak istediği ortaya çıkmıĢtır.
Yabancı uyruklu öğrenciler eğitimin ilk basamağında yani okula kayıt sırasında iletiĢim
açısından sorunlar yaĢamaktadırlar. Ülkemize yeni gelen öğrenci ve ailelerini okullara yönlendirecek
ve kayıt sırasında yardımcı olacak bir rehberlik faaliyetinin sağlanması gerekmektedir ve bunun için
gerekli önlemler alınmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk okullarına kayıt yaptırmadan önce
mutlaka bir Türkçe eğitiminden geçirilmelidir. Yabancı uyruklu öğrenciler ülkemize ilk geldiklerinde
uyum eğitimi Ģeklinde bizim adet, gelenek ve göreneklerimiz anlatılmalı ve öğretilmelidir. Yabancı
uyruklu öğrenciler okullara yerleĢtirilirken akranlarıyla aynı sınıf seviyesinde olmalarına dikkat
edilmelidir. Yabancı uyruklu öğrencilere psikolojik destek verilmelidir. Yabancı uyruklu öğrenciler
sosyal sportif ve kültürel etkinliklere yönlendirilmeli ve böylelikle uyumları kolaylaĢtırılmalıdır.
Yaptığımız bu çalıĢma Kastamonu ilindeki 4 ortaokulda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin
katılımıyla yapılmıĢtır. Ġlkokul ve lise boyutuyla da incelenen bir Ģekilde araĢtırma yapılabilir.
ÇalıĢmamızda yabancı uyruklu öğrencilerin yaĢadığı sorunlar ele alınmıĢtır. Beraber eğitim gördüğü
Türk öğrenciler de dâhil edilerek onların yaĢamıĢ olduğu sorunlar da incelenebilir.
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