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OKULLAŞARAK KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ PROJESİ 
 
Proje Adı;  Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, tarım ve hayvancılığımız açısından 
köy yaşamının devam etmesinin sağlanması ve köylerimizdeki insanlarımızın 
köylerden kente göçünün engellenmesi için genel yerleşim yerleri dışında bulunan 
(köy-belde-mezra vb.) yerleşim yerlerimizdeki okul ve öğretmen ihtiyacının 
karşılanması Projesi.  
 
Gerekçe; Genel yerleşim yerleri dışında bulunan (Köy-Belde-Mezra Vb.) yerleşim yerlerimizdeki 
çocuklarımız eğitim imkânlarından faydalanmak istemleri nedenleriyle aileler kentlere 
göçmektedir. 
 
Hâlbuki; Anayasamızın "Üçüncü bölüm: Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" başlıklı 
42.maddesi 1.fıkrasındaki; "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz." 
hükümleri ve “A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlıklı 56.maddesi 
3.fıkrasındaki; “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini 
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini 
düzenler.”  hükümleri gereğince Devletimizin vatandaşlarımıza sağlık, eğitim ve öğrenim 
hizmeti götürme zorunluluğu bulunmaktadır. 
 
Eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülmesinin en önemli şartlarının okul ve öğretmen 
ihtiyacının giderilmesi olduğu da bir gerçektir. 
  
Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, tarım ve hayvancılığımız açısından köy 
yaşamının devam etmesinin sağlanması ve köylerimizdeki insanlarımızın köylerden kente 
göçünün engellenmesi için genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb.) 
yerleşim yerlerimizdeki okul ve öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. 
 
İlimiz köy ilköğretim okullarının çoğunda; öğrenci sayısının azlığı, öğretmen ihtiyacı, derslik 
sayısının yetersizliğinden dolayı ortaokul öğrencileri taşıma kapsamına alınarak şehir merkezine 
taşınmaktadırlar. 
 
Fakat ilkokul çağındaki çocukların taşıma kapsamına alınmayarak genellikle çok az öğrenci ile 
birden fazla ilkokul sınıfının birleştirilmesiyle bir öğretmen tarafından birleştirilmiş sınıf 
uygulaması yapıldığı, öğretmenlerimizin okullara ulaşım sıkıntılarının bulunduğu, birer ikişer 
öğretmenle eğitim öğretimin müdür yetkili öğretmenlerle hem yönetici hem öğretmen olarak 
sürdürülmeye çalışıldığı görülmektedir.  
 
2015 yılı verilerine göre il genelinde Bahçe ilçesinde 1, okul, Düziçi ilçesinde 15 okul, Hasanbeyli 
ilçesinde 2 okul, Kadirli ilçesinde 16 okul, Merkez ilçesinde 7 okul, Sumbas ilçesinde 3 okul, 
Toprakkale ilçesinde 2 okul olmak üzere toplam 46 okul birleştirilmiş sınıflarda eğitim öğretim 
yapmaktadır. 
 
Bu bağlamda eğitim öğretimde kalitenin artırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli 
kullanılması açısından bu okulların civar yerleşim yerlerindeki daha büyük okullara taşınması 
daha uygun olacaktır. 
 
Bunun sağlanabilmesi için ilimiz merkez ilçesi dağ köyleri ile ova köylerinin orta noktalarına 
ilkokul, ortaokul ve lise yapılmalıdır.  
 
Örneğin Kadirli yolu üzerindeki köy okullarının seçilecek bir köye ilkokul, diger köye ortaokul ve 
bir başka köye de lise yapılması ile civar köylerdeki öğrencilerin bu okullarda toplanması 
gerekmektedir. Bahçe Köyü civarındaki köylerin bu civara yapılacak bir okula, Gaziantep yolu 
solunda yer alan köylerimizin Mamure İlköğretim okulunda toplanması, yolun sağ tarafındaki 
dağ köylerindeki öğrencilerinde bu civara yapılacak büyük bir okulun taşıma kapsamında bu 
köylerdeki öğrencileri toplayarak eğitim-öğretim verilmesi Kamu kaynaklarının israf edilmeden, 
en verimli bir şekilde kullanılmasına vesile olacaktır. 
 
Yukarıda yer verdiğimiz Osmaniye merkez ilçesi için önerdiğimiz birleştirilmiş sınıflı okullar 
modeli diğer ilçelerimiz içinde geçerlidir.  
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İlimizde kurulacak bir komisyon ile bu okulların taşınacağı veya yeni yapılacak okulların yerleri 
tespit edilebilir. Bu okulların yapımı için hayırsever vatandaşlarımız ve iş adamlarımız bu 
noktalara okul yapımı için teşvik edilebilirler. 
 
Yapılacak bu uygulama ile köylerde ikamet eden velilerimiz kente göçmeyecek veya çocuklarını 
merkezde bulunan okullara kaydettirerek okutmayacaklardır. Belirtilen merkezlere açılacak tam 
donanımlı okullarımızla eğitimde kalite yakalanacaktır.  
 
Bu bağlamda; yapılacak çalışmalar birleştirilmiş sınıflı okullarda zor şartlarda görev yapan 
öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını artıracak olup hizmette verimliliğin artmasına 
neden olacaktır.  
 
Bu nedenle de, birleştirilmiş sınıflı okullar hakkında bir çalışma yapılması, eğitimde fırsat 
eşitliğinin sağlanması için birleştirilmiş sınıflı okulların taşıma kapsamına alınması 
gerekmektedir. 
 
Proje  Özeti; 
 

Projenin Adı Okullaşarak Köyden Kente Göçün Önlenmesi Projesi 

Projenin Süresi Süresiz, 

Projenin Amaçları ve 
Beklenen Sonuçlar 

 
1- Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, tarım ve hayvancılığımız 
açısından köy yaşamının devam etmesinin sağlanması ve 
köylerimizdeki insanlarımızın köylerden kente göçünün 
engellenmesi için genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-
belde-mezra vb.) yerleşim yerlerimizdeki okul ve öğretmen 
ihtiyacının karşılanması, 
 

Ortak(lar)  Osmaniye Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmaniye İl Özel 
İdaresi, 

Hedef grup(lar) ve 
Nihai Yararlanıcılar 

Öğrenciler, 

Temel Faaliyetler 1- Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, tarım ve hayvancılığımız 
açısından köy yaşamının devam etmesinin sağlanması ve 
köylerimizdeki insanlarımızın köylerden kente göçünün 
engellenmesi için genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-
belde-mezra vb.) yerleşim yerlerimizdeki okul ve öğretmen 
ihtiyacının karşılanmasının talep edilmesi için Osmaniye Valiliği, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmaniye İl Özel İdaresi ile gerekli 
yaışmaların yapılması, 

2- Okul yapılacak noktaların belirlenmesi, 

3- Projenin basın aracılığıyla kamuoyuna tanıtılması faaliyetleri, 
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