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TÜRK‹YE’DE ‹LKÖ⁄RET‹ME KATILIM VE
OKULA G‹DEMEYEN ÇOCUKLAR*

Yüksel KAVAK**
Hüseyin ERGEN***

ÖÖzzeett

Bu çal›flman›n amac›; Türkiye’deki zorunlu e¤itim ça¤›ndaki çocuklar›n
ilkö¤retime kat›l›m düzeyleri ve e¤ilimleri ile okul d›fl›nda kalm›fl çocuklar›n sa-
y›sal boyutlar›n› ortaya koymak ve bu bulgulara dayal› olarak, çocuklar›n e¤i-
tim hakk›n› kullanma düzeyleri konusunda bir de¤erlendirme yapmakt›r. Geli-
nen noktada, zorunlu e¤itim yafl grubundaki tüm çocuklar›n e¤itime kavufltu-
rulmas› hedefine henüz ulafl›lamam›fl, k›z çocuklar›n›n daha fazla ihmal edildi-
¤i sonucuna var›lm›flt›r. Geriye kalan yaklafl›k %10’luk bir hedef kitlenin (özel-
likle çal›flan çocuklar, sokak çocuklar›, göçerler, özürlü çocuklar, kentsel ve k›r-
sal kesimdeki yoksul aile çocuklar› vb.) e¤itime kavuflturulmas›n›n di¤er grup-
lardan daha güç ve maliyetinin daha yüksek olmas› beklenmekte olup; çözüm
önerileri getirilmektedir.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: ‹lkö¤retim, zorunlu e¤itim, net okullaflma oran›,
brüt okullaflma oran›, okul d›fl› kalan çocuklar, ilkö¤retimde cinsiyet farkl›l›¤› 

11-- SSoorruunn::  

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’yle e¤itim, “her çocu¤un do¤ufltan getirdi¤i
bir hak” olarak ilan edilmifl ve eflitlik ilkesi çerçevesinde tüm çocuklara sa¤lanmas›,
yaflama eflit bir bafllang›ç için etkili bir yol olarak görülmüfltür. Bu hak, uluslararas›
topluluk taraf›ndan da 1948 y›l›ndan günümüze çeflitli sözleflmelerle taahhüt alt›na
al›nm›flt›r. Tüm çocuklar›n e¤itim haklar›ndan yararlanmas› ve en az›ndan temel e¤i-
tim düzeyinde bir e¤itim görmesi ilke olarak benimsenmifltir. 

Çocuklar›n e¤itim haklar›n› düzenleyen uluslararas› belgeler flu anahtar kav-
ramlar› vurgulamaktad›r (Gülmez, 1994; Ak›ll›o¤lu, 1995):

•• ‹lkö¤retimin paras›z ve zorunlu olmas› (‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi, Ö¤-
retim Alan›nda Ayr›mc›l›¤a Karfl› Savafl›m Sözleflmesi, Ekonomik, Toplumsal ve
Kültürel Haklar Uluslararas› Sözleflmesi,  Çocuk Haklar› Sözleflmesi),

•• Yasayla konulmufl ö¤renim yükümlülü¤ünün yerine getirilmesini izleme,,
(Ö¤retim Alan›nda Ayr›mc›l›¤a Karfl› Savafl›m Sözleflmesi),

* Bu makale yazarlar›n 3-4 Aral›k 2004 tarihlerinde Türk E¤itim Derne¤i taraf›ndan Anka-
ra’da düzenlenen “E¤itimde Yeni Ufuklar II: E¤itim Hakk› ve Okula Gidemeyen Çocuklar”
Sempozyumunda sunmufl olduklar› bildirinin güncellenmifl halidir. TÜ‹K taraf›ndan sa¤la-
nan nüfus projeksiyonlar› güncellendi¤inden ve MEB’den yeni ö¤renci say›lar› elde edildi-
¤inden; bildiride yer alan oranlar 2000 y›l›ndan itibaren de¤iflmifltir.

** Prof. Dr.; Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi
*** Yrd. Doç. Dr.; Mersin Üniversitesi E¤itim Fakültesi



•• Okula düzenli devam› sa¤lama ve okul terklerini azaltma (Çocuk Haklar›
Sözleflmesi),

•• E¤itimde f›rsat eflitli¤ini sa¤lama.

Yukar›daki konulara ek olarak; ilkö¤retimde evrenselleflmeyi baflarmak ve e¤i-
timde cinsiyet eflitli¤ini sa¤lamak Biny›l Kalk›nma Hedefleri aras›nda yer almaktad›r
(UNDP, 2003). H‹E (Herkes ‹çin E¤itim) 1990 Dünya E¤itim Beyannamesi’nde (H‹E,
1990); 2000 y›l›na kadar ilkö¤retime eriflme ve e¤itimi tamamlama olgusunun evren-
sellefltirilmesi, en acil öncelik olarak k›zlar›n ve kad›nlar›n e¤itime eriflebilirli¤ini sa¤-
lama, yeterli hizmet sunulamayan gruplara – yoksullar, iflçi çocuklar›, sokak çocukla-
r›, k›rsal alanlardaki nüfus, göçebeler vb.-  önem vermek ve özürlülerin e¤itime erifle-
bilirli¤inde eflitlik sa¤lanmas› öngörülmektedir. Bu konferanstan on y›l sonra, H‹E
2000 Dünya E¤itim Forumu’nda ise (UNESCO, 2000); 2005 y›l›na kadar, ilk ve ortaö¤-
retimde cinsiyet farkl›l›klar›n› ortadan kald›rmak ve 2015 y›l›na kadar tüm e¤itim ka-
demelerinde  cinsiyet eflitli¤ini baflarmak, tüm çocuklar›n – özellikle k›z çocuklar›n›n-
2015 y›l›na kadar, ücretsiz, zorunlu ve kaliteli e¤itime eriflimlerini sa¤lamak hedeflen-
mifltir. 

Türkiye’nin ilkö¤retimi tüm çocuklara yayg›nlaflt›rmaya yönelik giriflimleri-
nin bafllang›c› Cumhuriyetin bafllang›ç y›l›na kadar uzanmakta ve 1924 Anayasas›’na
dayanmaktad›r. Di¤er taraftan, uluslar aras› topluluk taraf›ndan benimsenen ve taah-
hüt alt›na al›nan, ilkö¤retimle ilgili küresel ilke ve hedefler ulusal mevzuatla da ga-
ranti alt›na al›nm›flt›r. Bu ba¤lamda; ilkö¤retimin zorunlu ve ücretsiz olmas›, e¤itimin
f›rsat eflitli¤i temeline dayal› olarak yürütülmesi, hem Anayasa’da (1961 ve 1982)
hem de Millî E¤itim Temel Kanunu (1973) ve ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu’nda (1961)
yer alm›flt›r. 

Planl› dönemin bafllang›c›ndan günümüze ilkö¤retimi yayg›nlaflt›rmaya yöne-
lik geliflmelerden baz› sat›rbafllar› flöyledir: 

•• II. BYKP (1968-72) : 1971-72 y›l›nda, ilkö¤retimin ilkokul ça¤›ndaki tüm nü-
fusu kapsamas› öngörülmüfltür. 

•• III. BYKP (1973-77)-(1469. Paragraf): Sekiz y›ll›k temel e¤itimin birinci döne-
mi 1977’de ça¤ nüfusunun %100’ünü kapsayacakt›r. 

•• IV. BYKP (1979-83): III. BYKP döneminde de hedefe eriflilememifltir. ‹lkokul
için, 1983-84 okullaflma hedefi %100’dür. 

•• V. BYKP (1985-89)-(541. Paragraf): ‹lkokullarda okulsuzluk sorunu çözüm-
lenmifl oldu¤undan, hedef ikili e¤itim oran›n› azaltmak olacakt›r.

•• VI. BYKP (1990-94)-(802. Paragraf): Ça¤ nüfusunun tamam›na yak›n› okul-
laflt›r›lm›fl olan ilkokullarda niteli¤in yükseltilmesi çal›flmalar›na devam edi-
lecektir.

•• VII. BYKP (1996-2000): 8 y›ll›k e¤itime geçifl ve 2000-2001 ö¤retim y›l› için
%100 okullaflma hedeflenmektedir. 

•• VIII. BYKP (2001-2005): ‹lkö¤retimde %97.6’dan %100’e ulafl›lacakt›r.

Kalk›nma planlar›nda görüldü¤ü gibi; 1970’lerde bafllayan ilkö¤retimin tüm
çocuklara yayg›nlaflt›r›lmas› hedefi her plan döneminde gündemde olmufl, ancak
“okul d›fl›nda kalan çocuklar” sorunu ve bu sorunun boyutlar› hemen hiç irdelenme-
mifltir. Örne¤in; ilkokullarda (5 y›l) okulsuzluk sorununun çözümlendi¤i belirtilen
beflinci plan döneminin bafllang›c›nda (1984-85) yaklafl›k 750 bin çocuk, alt›nc› plan
dönemi içinde (1993-94) ise 600 bin çocuk okul d›fl›nda bulunuyordu. 1970’lerden bu-
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güne yaklafl›k 35 y›l›n sonunda Türkiye’nin gündeminde yine ilkö¤retimin tüm ço-
cuklara yayg›nlaflt›r›lmas› ve f›rsat eflitli¤i içinde sunulmas›na yönelik kampanyalar
bulunmaktad›r. 

Son 15 y›l içinde uygulamaya konulan çeflitli projelerin (Millî E¤itimi Gelifltir-
me Projesi, Temel E¤itim Program› ve Projeleri, AB Temel E¤itimi Destekleme Prog-
ram›) önemli bir boyutu “ilkö¤retimi tüm ça¤ nüfusuna yayg›nlaflt›rmak” olmufltur.
Bu projelerden Temel E¤itim Program› ve AB Temel E¤itimi Destekleme Program› ha-
len devam etmekte olup, ayn› amaca yönelik etkinlikler sürmektedir. 

Di¤er taraftan, H‹E Dünya E¤itim Forumu sonuç bildirgesinde yer alan “2005
y›l›na kadar, ilk ve ortaö¤retimde cinsiyet farkl›l›klar›n› ortadan kald›rma “ hedefi
Türkiye’yi son iki y›lda daha yo¤un kampanyalara götürmüfltür. Bunlardan en genifl
kapsaml›s›  “Haydi K›zlar Okula” projesidir. Ayr›ca, çeflitli sivil toplum örgütleri de
okulsuz çocuk kalmamas› yönünde çabalar›n› yo¤unlaflt›rm›fllard›r.   

Ülkemizde, geçmiflte ilkö¤retime kat›l›ma iliflkin durum ve e¤ilimi gösteren
okullaflma oranlar›, ilgili kurumlar taraf›ndan (DPT, TÜ‹K ve MEB), genellikle brüt
okullaflma oranlar› olarak verilmekte idi. Özellikle yafl gurubu nüfusuna iliflkin tar-
t›flmalar yaflanmakla birlikte 2000 y›l›ndan bu yana net okullaflma oranlar› da yay›n-
lanmaya bafllam›flt›r. Brüt okullaflma oranlar›, hangi yaflta olursa olsun ilkö¤retimde-
ki toplam ö¤renci say›s›na dayanmas› nedeniyle, gerçek durumu yans›tmaktan uzak
kalabilir. Özellikle okula geç bafllama veya s›n›f tekrar oran›n›n yüksek oldu¤u sis-
temlerde bu oranlar yüksek ç›kma e¤ilimindedir. Oysa, e¤itim sistemine kat›l›m› da-
ha gerçekçi bir biçimde yans›tmas› ve okul d›fl›nda kalan çocuk say›s›n› hesaplamaya
elvermesi nedeniyle net okullaflma oranlar›n›n kullan›lmas› daha gerçekçi bir yakla-
fl›m olur.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, ülkemizde net okullaflma oranlar› göstergesi ye-
ni kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bu ba¤lamda, okul d›fl›nda kalan çocuk say›lar›n›n he-
saplanabilmesi için ilkö¤retim kademesindeki net okullaflma oranlar›na iliflkin analiz-
lere gereksinim bulunmaktad›r. Bu analizlerin sonucunda, Türkiye’nin gerek ulusla-
raras› taahhütlerini gerekse ulusal mevzuat›n gereklerini yerine getirme derecesi hak-
k›nda daha kapsaml› bir de¤erlendirme yapmak mümkün olacakt›r. 

‹flte bu araflt›rma, ilkö¤retime kat›l›m düzeyi ve okul d›fl›nda kalm›fl çocuklar›
saptamaya yönelik bir çabad›r. Böyle bir çaba, ilkö¤retimi gelifltirmeye ve ilkö¤retimi
tüm ça¤ nüfusuna yaymaya yönelik çabalar›n da bafllang›ç noktas›d›r. Çünkü, hedef
kitlenin belli olmad›¤› bir ortamda strateji gelifltirmek mümkün olamayacakt›r. Bu ça-
l›flman›n, e¤itim politikac›lar› ve planc›lar› için bir bafllang›ç noktas› oluflturmas› dü-
flünülmektedir.

22--  AArraaflfltt››rrmmaann››nn  AAmmaacc››

Araflt›rman›n genel amac›; Türkiye’deki zorunlu e¤itim ça¤›ndaki çocuklar›n
ilkö¤retime kat›l›m düzeyleri ve e¤ilimleri ile okul d›fl›nda kalm›fl çocuklar›n say›sal
boyutlar›n› ortaya koymak ve bu bulgulara dayal› olarak, çocuklar›n e¤itim hakk›n›
kullanma düzeyleri konusunda bir de¤erlendirme yapmakt›r. Bu çerçevede, flu soru-
lara yan›t aranm›flt›r:

•• ‹lkö¤retime eriflimin bir ölçüsü olarak, ilkö¤retime bafllang›ç yafl›ndaki ço-
cuklar›n ilkö¤retime bafllama durumlar› (yeni kay›t oranlar›) nas›ld›r? ‹lkö¤-
retime bafllama, cinsiyetlere göre nas›l bir da¤›l›m göstermektedir? 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmee  KKaatt››ll››mm  vvee  OOkkuullaa  GGiiddeemmeeyyeenn ÇÇooccuukkllaarr u
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•• ‹lkö¤retime kat›l›m›n bir ölçüsü olarak, ilkö¤retimdeki okullaflma oranlar›
(brüt ve net) nas›ld›r? Kat›l›m düzeyi, cinsiyet, y›llar (1997-2005), k›r-kent,
bölgeler ve illere göre nas›l bir da¤›l›m göstermektedir?

•• Zorunlu e¤itim ça¤›ndaki çocuklardan okul d›fl›nda kalan çocuklar›n say›sal
boyutu nas›ld›r? Okul d›fl›nda kalan çocuklar›n say›lar›, cinsiyet ve y›llara
göre nas›l bir e¤ilim izlemifltir? 

33-- YYöönntteemm

Araflt›rma, genelde nicel analizlere dayal› olarak yürütülmüfltür. Temel veri
kaynaklar›; TÜ‹K nüfus projeksiyonlar›, millî e¤itim istatistikleri ve MEB e¤itim ista-
tistikleridir. Bu verilere dayal› analizlerle; yeni kay›t oranlar›, okullaflma oranlar› ve
okul d›fl›nda kalan çocuk say›lar› elde edilmifltir. Ayr›ca, TNSA (Türkiye Nüfus ve
Sa¤l›k Araflt›rmas›) - 2003 sonuçlar› kullan›lm›flt›r. Analizlerde, temel olarak, sekiz y›l-
l›k zorunlu e¤itimin bafllang›ç y›l› olan 1997 y›l› ile 2005 y›llar› aras›ndaki dönem, cin-
siyet, ilkö¤retim yafl grubu olarak 6-13 yafl grubu oda¤a al›nm›flt›r. Baz› durumlarda,
bölgesel ve il düzeyinde verilere de ulafl›lm›flt›r.

44..  BBuullgguullaarr

44..11..  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmee  YYeennii  KKaayy››tt  OOrraannllaarr››  ((66  yyaaflfl))

Öncelikle, çocuklar›n ilkö¤retime eriflebilme düzeyinin saptanmas› gerekir. ‹l-
kö¤retime eriflebilme düzeyini gösteren iki gösterge bulunmaktad›r. Bunlar brüt ve
net yeni kay›t oran›d›r. Bunlardan net yeni kay›t oran›; ilkö¤retime bafllang›ç yafl›nda-
ki çocuklardan ne kadar›n›n ilkö¤retime bafllama f›rsat› bulabildi¤ini gösterir. Brüt
yeni kay›t oran› ise, hangi yaflta olursa olsun, ilkö¤retim birinci s›n›fa kay›t olan tüm
çocuklar› kapsar ve ilkö¤retim birinci s›n›flar için sa¤lanan kapasiteleri yans›t›r.  

SSoorruunnuunn  BBaaflflllaanngg››çç  NNookkttaass››

2003-2004 ö¤retim y›l›nda yeni kay›t olan ö¤renci say›lar› ve D‹E 6 yafl nüfus
projeksiyonu dikkate al›narak yap›lan hesaplamada, ilkö¤retime brüt yeni kay›t ora-
n› %95.1’dir. Bu oran erkeklerde %97,5, k›zlarda %92,6’d›r. Bu hesaplama, yeni kay›t
olan ö¤rencilerin tümünü dikkate almas› nedeniyle “net yeni kay›t oran›”ndan daha
yüksek ç›kma e¤ilimindedir ve birinci y›l ö¤rencileri için sa¤lanan kapasiteleri yans›-
t›r. 

Net yeni kay›t oranlar›n› hesaplamak için gerekli “tek yafla göre yeni kay›t sa-
y›lar›” yay›mlanmamaktad›r. Bununla birlikte, tek yafla göre okullaflma oran›n› he-
saplayarak okula bafllang›ç yafl›ndaki çocuklardan ne kadar›n›n okula bafllayabildi¤i
konusunda daha yaklafl›k bir bilgiye ulaflma olana¤› bulunmaktad›r. Buradaki s›n›r-
l›l›k ise, 6 yafl›ndaki çocuklar›n tamam›n›n birinci s›n›fta olmayaca¤›d›r. 

Tablo 1, 6 yafl grubunun (tek yafla göre) okullaflma oran›n› vermektedir. Tablo
1’e göre; 2005-2006 ö¤retim y›l›nda 6 yafl›ndaki çocuklar›n okullaflma oran› %83.8’dir.
Söz konusu oran erkekler için %84.6, k›zlar için %82.9’dur. Son dokuz y›ll›k e¤ilimler
incelendi¤inde; 6 yafl›ndaki çocuklarla ilgili okullaflma oran›n›n %81 ile 85 aras›nda
seyretti¤i gözlenmektedir. Söz konusu gösterge 1990’›n bafllang›c›ndan bu yana ele
al›nd›¤›nda da benzer e¤ilim izlenmektedir. Bu ba¤lamda, söz konusu göstergeye ilifl-
kin s›n›rl›l›klar dikkate al›nd›¤›nda, son 9 y›ldan günümüze, ço¤unlu¤u k›zlar olmak
üzere, 6 yafl›ndaki çocuklar›n her y›l yaklafl›k %15’inin okula bafllayamad›¤›n› söyle-
yebiliriz. Hiç kuflkusuz böyle bir bulgu, bu çocuklar›n daha sonraki y›llarda hiç oku-
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la devam etmeyecekleri anlam›na gelmez, ancak, bu bulgu, okul d›fl›nda kalma olas›-
l›¤›n›n ilk sinyali olarak alg›lanmal›d›r.  

TTaabblloo  11::  ‹lkö¤retimde 6 Yafl Okullaflma Oranlar› (1997-98 / 2005-06)

Kaynaklar:
1- D‹E, Millî E¤itim ‹statistikleri: Örgün E¤itim 1997-98, 1998-99, 1999-2000.
2- MEB, Say›sal Veriler 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-2004, 2004-05. <http://sgb.meb.gov.tr>.
3- MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri 2005-06. <http://sgb.meb.gov.tr>.
4- D‹E Demografi ‹statistikleri fiubesi, Yay›mlanmam›fl nüfus projeksiyonlar›, May›s 2004,

(1997-1999).
5- TÜ‹K, Demografi ‹statistikleri fiubesi, Tek yafllara göre nüfus projeksiyonlar›, Kas›m 2006.

(2000-2005) <http://www.tuik.gov.tr>. (revize edilmifl veriler).

fifieekkiill  11::  ‹lkö¤retimde 6 Yafl Okullaflma Oranlar› (1997-98 /  2005-06).
Kaynak: Tablo 1.

Her iki veri türü (‹lkö¤retim brüt yeni kay›t oran› ve 6 yafl okullaflma oran›)
birlikte de¤erlendirildi¤inde; ilkö¤retime bafllang›ç yafl›ndaki çocuklar›m›z›n, ço¤un-
lu¤u k›z olmak üzere, bir bölümünün (70 000 ile 220 000 aras›nda), bafllang›ç yafl›nda
ilkö¤retime eriflebilme f›rsat›n› yakalayamad›klar› söylenebilir. ‹flte, ilkö¤retimin tüm
çocuklara yayg›nlaflt›r›lamamas› ya da çocuklar›n bir bölümünün okul d›fl›nda kalma
sorununun bafllang›ç noktas› buras›d›r. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmee  KKaatt››ll››mm  vvee  OOkkuullaa  GGiiddeemmeeyyeenn ÇÇooccuukkllaarr u
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66  YYaaflfl  KKaayy››ttll››    66  YYaaflfl  NNüüffuuss  
ÖÖ¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreennccii  SSaayy››ss›› PPrroojjeekkssiiyyoonnuu OOkkuullllaaflflmmaa  OOrraann››

YY››ll›› ((11000000  kkiiflflii)) ((11000000  kkiiflflii)) ((%%))

Toplam Erkek K›z Toplam Erkek K›z Toplam Erkek K›z

11999977--9988 1.091 574 517 1.292 659 633 84,5 87,2 81,7
11999988--9999 1.110 582 527 1.325 675 650 83,7 86,3 81,1
11999999--0000 1.158 611 547 1.355 690 665 85,5 88,5 82,3
22000000--0011 1.175 616 563 1.382 703 679 85,0 87,6 82,3
22000011--0022 1.161 612 549 1.402 713 689 82,8 85,8 79,7
22000022--0033 1.146 598 548 1.410 718 692 81,3 83,3 79,1
22000033--0044 1.190 618 573 1.422 724 698 83,7 85,3 82,0
22000044--0055 1.189 614 575 1.431 729 702 83,1 84,2 81,9
22000055--0066 1.199 617 582 1.431 729 702 83,8 84,6 82,9



44..22..  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee  OOkkuullllaaflflmmaa  OOrraannllaarr››::  

Okullaflma oranlar›, e¤itim göstergeleri aras›nda en s›k kullan›lan göstergedir.
E¤itim ça¤›ndaki çocuklar›n, çeflitli düzeydeki e¤itim kademelerine kat›l›m e¤ilimle-
rini ve buna dayal› olarak uluslar›n e¤itim alan›ndaki çabalar›n› yans›t›r. Okullaflma
oranlar›, ihtiyaçlar do¤rultusunda; e¤itim kademeleri, cinsiyet, e¤itim türleri, k›rsal
–kentsel kesim ve bölgelere göre hesaplanabilmektedir. Hesaplama türlerine göre; ge-
nel, brüt ve net okullaflma oranlar› ile tek yafla göre okullaflma oranlar› hesaplanabi-
lir. Bu çal›flmada, ilkö¤retim için brüt (BOO), net (NOO) ve tek yafla göre okullaflma
oranlar› ele al›nacakt›r (Tan›m ve teknik aç›klamalar için Eke bak›n›z).

44..22..11..  BBrrüütt  OOkkuullllaaflflmmaa  OOrraannllaarr››  ((BBOOOO))::

Tablo 2, ilkö¤retimde y›llara ve cinsiyete göre brüt okullaflma oran›n›n da¤›l›-
m›n› vermektedir. Da¤›l›mlar incelendi¤inde ilkö¤retimdeki BOO, 2005-2006 ö¤retim
y›l›nda %95.6’d›r. Bu oran, erkeklerde %98.8, k›zlarda %92.2’dir. 1997-98 ö¤retim y›-
l›ndan günümüze e¤ilimler incelendi¤inde, BOO’n›n %89,6’dan %99,1’e kadar yük-
seldi¤i, 2001-2002 ö¤retim y›l›ndan itibaren düflüfl e¤ilimine girildi¤i, 2005-2006 ö¤re-
tim y›l›ndan itibaren yine yükselme e¤ilimi gözlenmektedir. 2001-2004 y›llar› aras›n-
daki e¤ilimin, okula geç bafllama ve s›n›f tekrar oranlar›ndaki azalmalardan etkilen-
di¤i söylenebilir. 

‹lkö¤retimde BOO, ilkö¤retim kademesindeki okul kapasitelerini yans›tmas›
bak›m›ndan anlaml›d›r. Ancak, ilkö¤retim yafl grubundaki çocuklar›n ilkö¤retime ka-
t›l›m düzeyini görebilmek için NOO’n›n incelenmesi gerekir. 

TTaabblloo  22::  ‹lkö¤retimde Brüt Okullaflma Oranlar› (1997-98  / 2005-06).

Kaynaklar:
1- D‹E, Millî E¤itim ‹statistikleri: Örgün E¤itim 1997-98, 1998-99, 1999-2000.
2- MEB, Say›sal Veriler 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-2004, 2004-05. <http://sgb.meb.gov.tr>.
3- MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri 2005-06. <http://sgb.meb.gov.tr>.
4- D‹E Demografi ‹statistikleri fiubesi, Yay›mlanmam›fl nüfus projeksiyonlar›, May›s 2004,

(1997-1999).
5- TÜ‹K, Demografi ‹statistikleri fiubesi, Tek yafllara göre nüfus projeksiyonlar›, Kas›m 2006.

(2000-2005) <http://www.tuik.gov.tr>.
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TTooppllaamm KKaayy››ttll›› 66--1133  YYaaflfl  GGrruubbuu  NNüüffuuss  BBrrüütt
ÖÖ¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreennccii  SSaayy››ss›› PPrroojjeekkssiiyyoonnllaarr›› OOkkuullllaaflflmmaa  OOrraann››

YY››ll›› ((11000000  kkiiflflii)) ((11000000  kkiiflflii)) ((%%))

Toplam Erkek K›z Toplam Erkek K›z Toplam Erkek K›z

11999977--9988 9.085 5.001 4.084 10.142 5.192 4.950 89,6 96,3 82,5
11999988--9999 9.609 5.248 4.361 10.172 5.202 4.970 94,5 100,9 87,7
11999999--0000 10.029 5.429 4.600 10.256 5.241 5.015 97,8 103,6 91,7
22000000--0011 10.288 5.522 4.767 10.383 5.300 5.084 99,1 104,2 93,8
22000011--0022 10.343 5.521 4.822 10.536 5.372 5.164 98,2 102,8 93,4
22000022--0033 10.112 5.377 4.735 10.710 5.455 5.253 94,4 98,6 90,1
22000033--0044 10.171 5.387 4.784 10.884 5.541 5.341 93,5 97,2 89,6
22000044--0055 10.299 5.440 4.859 11.039 5.617 5.419 93,3 96,9 89,7
22000055--0066 10.674 5.616 5.058 11.165 5.682 5.484 95,6 98,8 92,2



fifieekkiill  22::  ‹lkö¤retimde Brüt Okullaflma Oranlar› (1997-98 – 2005-06).
Kaynak: Tablo 2.

44..22..22..  NNeett  OOkkuullllaaflflmmaa  OOrraannllaarr››  ((NNOOOO))::

NOO, belli bir yafl grubunda gerçekleflen okullaflma oran›n› yans›t›r. ‹lkö¤re-
tim aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda, ilkö¤retim ça¤›ndaki (6-13 yafl grubu) çocuklardan il-
kö¤retim kurumlar›na kay›tl› olanlar›n yüzdesini gösterir (Kavak, 1998).

Tablo 3’te , ilkö¤retimdeki NOO görülmektedir. Söz konusu tablo incelendi-
¤inde, 2005-2006 ö¤retim y›l›nda ilkö¤retimdeki NOO’n›n %90,5 oldu¤u gözlenmek-
tedir. Bu oran erkeklerde %93,0, k›zlarda %87,8’dir. D‹E verileri ise (2004 y›l›); s›ras›y-
la, %89.7, %92.6 ve %86.6’d›r.  

TTaabblloo  33::  ‹lkö¤retimde Net Okullaflma Oranlar› (1997-98 / 2005-06).

Kaynaklar:
1- D‹E, Millî E¤itim ‹statistikleri: Örgün E¤itim 1997-98, 1998-99, 1999-2000.
2- MEB, Say›sal Veriler 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-2004, 2004-05. <http://sgb.meb.gov.tr>.
3- MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri 2005-06. <http://sgb.meb.gov.tr>.
4- D‹E Demografi ‹statistikleri fiubesi, Yay›mlanmam›fl nüfus projeksiyonlar›, May›s 2004, (1997-

1999).

TTüürrkkiiyyee’’ddee  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmee  KKaatt››ll››mm  vvee  OOkkuullaa  GGiiddeemmeeyyeenn ÇÇooccuukkllaarr u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/20071144

66--1133  YYaaflfl KKaayy››ttll›› 66--1133  YYaaflfl  GGrruubbuu  NNüüffuuss  NNeett  OOkkuullllaaflflmmaa
ÖÖ¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreennccii  SSaayy››ss›› PPrroojjeekkssiiyyoonnllaarr›› OOrraann››

YY››ll›› ((11000000  kkiiflflii)) ((11000000  kkiiflflii)) ((%%))

Toplam Erkek K›z Toplam Erkek K›z Toplam Erkek K›z

11999977--9988 8.601 4.689 3.912 10.142 5.192 4.950 85,2 90,7 79,3
11999988--9999 9.094 4.923 4.171 10.172 5.202 4.970 89,9 95,2 84,3
11999999--0000 9.619 5.171 4.448 10.256 5.241 5.015 94,3 99,2 89,1
22000000--0011 9.868 5.264 4.604 10.383 5.300 5.084 95,5 99,9 90,9
22000011--0022 9.952 5.284 4.667 10.536 5.372 5.164 95,1 99,1 90,9
22000022--0033 9.742 5.154 4.588 10.710 5.455 5.253 91,8 95,3 88,1
22000033--0044 9.816 5.176 4.641 10.884 5.541 5.341 90,8 94,1 87,4
22000044--0055 9.895 5.200 4.694 11.039 5.617 5.419 90,4 93,4 87,3
22000055--0066 10.024 5.244 4.780 11.165 5.682 5.484 90,5 93,0 87,8



5- TÜ‹K, Demografi ‹statistikleri fiubesi, Tek yafllara göre nüfus projeksiyonlar›, Kas›m 2006.
(2000-2005) <http://www.tuik.gov.tr>.

Not: Düzeltme faktörü kullan›lm›flt›r. (Bknz. EK).

fifieekkiill  33::  ‹lkö¤retimde Net Okullaflma Oranlar› (1997-98 – 2005-06).
Kaynak: Tablo 3.

NOO’na iliflkin olarak yap›lm›fl çal›flmalar›n karfl›laflt›rmal› bir tablosu afla¤›-
da yer almaktad›r (Tablo 4). Ayn› y›l› (2003-2004) dikkate alan verilere göre, TÜ‹K
analizleri en yüksek de¤eri göstermektedir. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri
Enstitüsü’nün 2003 y›l›na iliflkin verileri ise (TNSA-2003, 2004) di¤er hesaplamalar-
dan daha düflük görünmektedir. her iki hesaplamadan da daha düflük görünmekte
olup; toplamda %88,8, erkeklerde %90,6 ve k›zlarda %87,0’d›r. Dikkat çeken baflka bir
bulgu; TÜ‹K hesaplamalar›nda k›z çocuklar›ndaki oran›n %3-4 civar›nda daha yük-
sek ç›kmas›d›r.

Tablodaki veriler karfl›laflt›r›ld›¤›nda, özellikle TÜ‹K ve MEB verileri aras›nda-
ki farkl›l›k dikkati çekmektedir. Yazarlar taraf›ndan yap›lan hesaplamalar MEB veri-
lerine daha yak›n görünmektedir. TÜ‹K hesaplamalar›nda kullan›lan temel veriler
(nüfus projeksiyonu ve yafl grubuna göre ö¤renci say›lar›) bilinmedi¤i için, farkl›l›¤›n
kayna¤› konusunda net bir görüfl ortaya koymak kolay de¤ildir. Ancak söz konusu
farkl›l›¤›n kayna¤›n›n hem farkl› nüfus projeksiyonu kullan›m› hem de TÜ‹K ile MEB
kaynaklar›ndaki veri farkl›l›klar› olabilir. Bu durumun, öncelikle, nüfus projeksiyon-
lar› konusunda kurumlar aras›ndaki iflbirli¤inin  yetersizli¤ine iflaret etti¤i düflünül-
mekte, ayr›ca, okullaflma oranlar›na iliflkin teknik tan›m ve ayr›nt›lar konusunda bir
ortak anlay›fl›n oluflmas›  gerekmektedir.  
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TTaabblloo  44:: ‹lkö¤retim Net Okullaflma Oranlar›na ‹liflkin Karfl›laflt›rmal› Sonuçlar
(2003-2004)

Kaynaklar:
1- MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri 2005-2006. 2006.
2- TÜ‹K, Millî E¤itim ‹statistikleri 2001-02, May›s 2004.
3- TNSA-2003: H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas›, 2004.
4- UNDP, Human Development Repor 2006, 2006.

ÖÖ¤¤rreennccii  SSaayy››llaarr››nnddaakkii  EE¤¤iilliimmlleerr::

Okullaflma oranlar›n›n yan›nda, ö¤renci e¤ilimlerine iliflkin olarak, y›llara gö-
re ö¤renci say›lar›ndaki de¤iflimler incelendi¤inde (Tablo 5); k›z ve erkek ö¤renci sa-
y›lar›ndaki art›fl ve azal›fllar daha net bir biçimde izlenebilmektedir. Bu ba¤lamda,
k›zlardaki art›fl oranlar› her y›l erkeklerden daha yüksek olmufltur. Öte yandan hem
k›z hem de erkek ö¤renci say›lar›nda bir önceki ö¤retim y›l›na göre, 2002-2003 ö¤re-
tim y›l›nda azalma olmufl, ö¤renci say›lar›, izleyen y›llarda yine art›fl e¤ilimine gir-
mifltir. 

NOO, ö¤renci say›lar›ndaki de¤iflimler ve e¤itimde cinsiyet farkl›l›¤› indeksi-
nin 0,86’dan 0,92’ye yükselmesi; ilkö¤retimdeki k›z ve erkek ö¤renci dengelerinin k›z-
lar›n lehine geliflti¤ini, ancak cinsiyetler aras›ndaki aç›¤›n hala devam etti¤ini göster-
mektedir.

Ö¤renci say›lar›n›n ö¤retim y›l› bafl› itibariyle hesapland›¤› göz önüne al›n›rsa,
okullaflma oranlar›n›n en yüksek oldu¤u 2000-2001 dönemi verilerinin ekonomik kri-
zin hemen öncesine iliflkin oldu¤u ifade edilebilir. ‹zleyen iki y›lda gözlenen düflüfl,
kriz öncesinde yaflanan ekonomik yükselifl döneminin kazan›mlar›n›n bir k›sm›n›n
kaybedildi¤i anlam›na geliyor olabilir. Burada dikkate de¤er olan husus, krizden, ön-
ce erkek çocuklar›n etkileniyor olmas›d›r. Yani, okullaflma oranlar› aç›s›ndan ailenin
sosyo-ekonomik yap›s›n›n k›zlar aleyhine olan genel etkisi, ekonomik kriz döneminin
hemen ertesinde erkek çocuklar aleyhine dönmüfltür. Bunun nedeni ailenin acil ekstra
gelir ihtiyac› olarak aç›klanabilir. Önce erkek çocuklar okuldan al›nacakt›r, çünkü on-
lar›n gelir getirecek bir iflte çal›flma olas›l›klar› k›zlar›nkine göre daha yüksektir. Oku-
lun düflük maliyetini bile karfl›layamayan ailelerde, k›z çocuklar›n›n okuldan ayr›lma-
s› da olas›d›r. Her iki cinsiyet için düflüfl olurken, erkeklerdeki düflüfl daha yüksek ol-
mufl, bu da k›zlar ve erkekler aras›ndaki okullaflma oranlar› aç›¤›n›n kapanmas›nda
önemli bir faktör olmufltur (Funkhouser, 1999; Thomas ve di¤erleri, 2004; Ergen, 2004).

Dünyadaki geliflmekte olan ülkeler, sistemlerinin meflrulu¤unun bir ispat› ola-
rak, okullaflma oranlar›n›, özellikle de k›z okullaflma oranlar›n› yükseltmek için
önemli çabalar içine girmektedirler. K›z-erkek aç›¤›n›n kapanmas›, tüm dünyada
(Bangladefl, ‹ran, Hindistan, Çin, Güney Amerika ve Kuzey Afrika) gözlenen bir ge-
liflmedir (Ilon, 1998). 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmee  KKaatt››ll››mm  vvee  OOkkuullaa  GGiiddeemmeeyyeenn ÇÇooccuukkllaarr u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/20071166

NNeett  OOkkuullllaaflflmmaaVVeerrii  KKaayynnaa¤¤››
Toplam Erkek K›z

MEB 90,2 93,4 86,9
TÜ‹K 91,9 93,6 90,2
TNSA-2003 88,8 90,6 87,0
UNDP 89,0 … …
Kavak ve Ergen 90,8 94,1 87,4



Türkiye de, bu trendin içinde yer alma yolunda, çabalar›n›n sonucunu bir öl-
çüde alm›fl görünmektedir. E¤ilim, bu aç›¤›n %7’nin alt›na düfltükten sonra giderek
kapanaca¤› fleklinde bir beklentiyi ifade edilebilir k›lmaktad›r. Nitekim, 2005-06 ö¤re-
tim y›l›nda bu aç›k %6,1’e düflmüfltür.

TTaabblloo  55:: ‹lkö¤retimdeki Ö¤renci Say›lar›ndaki De¤iflimler (1997-98 / 2005-2006) (%).

Kaynaklar:
1- D‹E, Millî E¤itim ‹statistikleri: Örgün E¤itim 1997-98, 1998-99, 1999-2000.
2- MEB, Say›sal Veriler 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-2004, 2004-05. <http://sgb.meb.gov.tr>.
3- MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri 2005-06. <http://sgb.meb.gov.tr>.

fifieekkiill  44::  ‹lkö¤retimde Kay›tl› Ö¤renci Say›lar›ndaki De¤iflimler (1997-98 / 2005-06).
Kaynak: Tablo 5.

KK››rr--kkeenntt  ddaa¤¤››ll››mm››::

NOO’nda bir baflka analiz boyutu da k›r-kent da¤›l›m›d›r. Konuyla ilgili temel
veri kayna¤› TNSA-2003’tür. Söz konusu da¤›l›mlara göre (TNSA-2003, 2004, s.26);
2003 y›l›nda k›rsal kesimdeki NOO %85,9, kentsel kesimdeki NOO ise %90,3’tür.
Kentsel kesimde cinsiyetler aras›nda belirgin bir farkl›l›k görülmezken,  k›rsal kesim-
de k›zlar›n NOO %82,8’e düflmektedir. 
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YY››llllaarr TTooppllaamm  KKaayy››ttll››  66--1133  YYaaflfl  KKaayy››ttll››  
ÖÖ¤¤rreennccii  SSaayy››ss›› ÖÖ¤¤rreennccii  SSaayy››ss››

TTooppllaamm Erkek K›z TTooppllaamm Erkek K›z

11999966--9977  //  11999977--9988 0,8 0,9 0,7 1,4 1,6 1,1
11999977--9988  //  11999988--9999 5,8 4,9 6,8 5,7 5,0 6,6
11999988--9999  //  11999999--0000 4,4 3,4 5,5 5,8 5,0 6,6
11999999--0000  //  22000000--0011 2,6 1,7 3,6 2,6 1,8 3,5
22000000--0011  //  22000011--0022 0,5 0,0 1,2 0,8 0,4 1,4
22000011--0022  //  22000022--0033 -2,2 -2,6 -1,8 -2,1 -2,5 -1,7
22000022--0033  //  22000033--0044 0,6 0,2 1,0 0,8 0,4 1,1
22000033--0044  //  22000044--0055 1,3 1,0 1,6 0,8 0,5 1,2
22000044--0055  //  22000055--0066 3,6 3,2 4,1 1,3 0,8 1,8



BBööllggeesseell  ddaa¤¤››ll››mm::  

NOO bölgesel düzeyde ele al›nd›¤›nda (TÜ‹K, A¤ustos 2004), 2001-2002 ö¤re-
tim y›l› verilerine göre, en düflük okullaflma oranlar›, Do¤u Anadolu (%78,6), Güney-
do¤u Anadolu (%85,2) ve Karadeniz (%86,6), bölgelerinde gözlenmektedir. Söz konu-
su oranlar, k›zlarda daha düflük de¤erler göstermektedir (Karadeniz, %86,0; Güney-
do¤u Anadolu, %78,0 ve Do¤u Anadolu, %71,8). Söz konusu bölgelerdeki cinsiyet
farkl›l›¤› indeksi, s›ras›yla, %79,1 ve %77,9’dur.

‹‹lllleerree  ggöörree  ddaa¤¤››ll››mm::

NOO haritas›n› daha ayr›nt›l› bir biçimde irdelemek için iller düzeyindeki da-
¤›l›mlar› incelemek gerekir. Temel veri kayna¤› olan D‹E’nin 2001-2002 ö¤retim y›l›
verilerine göre, NOO’n›n %75.0’›n alt›nda oldu¤u 10 il flöyle s›ralanmaktad›r (En dü-
flükten en yükse¤e do¤ru):

•• Çank›r›: %62,6
•• Bitlis: %63,6
•• Gümüflhane: %63,9
•• Erzincan: %%67,6
•• Mufl: %69,4
•• Tokat: %69,8
•• Yozgat: % %69,8
•• Isparta: %70,5
•• Van: %76,6
•• fianl›urfa: %74,4
K›zlarda en düflük oranlar ise; Bitlis (%54,1), Mufl (%59,0), Van (%61,3), Çank›-

r› (%63,7), ve Gümüflhane (%64,5) illerindedir. Cinsiyet farkl›l›¤› indeksinin en düflük
(dolay›s›yla fark›n en yüksek) oldu¤u 3 il ise; fi›rnak (%63,6), Van (%67,2) ve Hakkari
(%76,3)’dir. 

Ülke ya da bölge genelindeki NOO, k›sa sürede h›zl› de¤iflim göstermeyebi-
lir ise de, il düzeyindeki oranlar›n,  özellikle göçler ya da çeflitli projelerle yo¤un ön-
lemlerin al›nmas› nedeniyle h›zl› de¤iflim gösterebilece¤i dikkate al›nmal›d›r. Bu ne-
denle il düzeyinde 2-3 y›l önceki NOO’na bakarak bugünü de¤erlendirme konusun-
da temkinli olunmas› gere¤i vard›r. Ancak, y›llara göre il düzeyindeki  verilere da-
yanarak e¤ilimleri gözleme ve buna ba¤l› olarak politika ve strateji gelifltirme olana-
¤› vard›r. 

OOkkuullllaaflflmmaa  oorraannllaarr››  ee¤¤iilliimmlleerriinnddeenn    çç››kkaarr››llaabbiilleecceekk  ssoonnuuççllaarr::
•• 6 yafl (okula resmi bafllang›ç yafl›) okullaflma oran›na bak›ld›¤›nda, okula

bafllama yafl›ndaki çocuklar›n %15’inden fazlas›n›n okula bafllamad›¤› ya da
bafllayamad›¤› gözlenmektedir.

•• 2005-2006 ö¤retim y›l› Türkiye geneli NOO; toplam %90,5, erkekler %93,0,
k›zlar %87,8’dir.

•• 1997-98 ö¤retim y›l› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, toplam, erkek ve k›zlar bak›m›n-
dan NOO artm›flt›r. Art›fl oran›, k›zlarda daha yüksek olmufltur (% 79,3’den
% 87,8’e).

•• NOO göre, sekiz y›ll›k e¤itime geçiflin ilk üç y›l›nda sistemde büyük bir s›ç-
rama gerçekleflmifltir. Bu s›çrama k›zlarda daha yüksek olmufltur (%79,3’den
%89.1’e). NOO, 2000-2001 ö¤retim y›l›nda en yüksek de¤erine ulaflm›fl,
2001-2002 ö¤retim y›l›ndan itibaren düflme e¤ilimine girmifl ya da dura¤an-
l›k kazanm›flt›r. 
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•• 1997-2005 döneminde k›zlarla erkekler aras›ndaki aç›k daralm›flt›r. Bu aç›k,
oran olarak (NOO) %11.4’den  %6.1’e gerilemifltir. Bir baflka aç›dan, 100 er-
ke¤e düflen k›z ö¤renci say›s› 81.7’den  91.1’e (6-13 yafl) yükselmifltir. 

•• K›r-kent da¤›l›m› aç›s›ndan, k›rsal kesim ve k›rsal kesimdeki k›z çocuklar›-
n›n NOO’lar› kentsel kesim ve erkeklere göre daha düflüktür. 

•• Bölgeler düzeyinde en düflük oranlar, Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u Ana-
dolu Bölgesindedir. Bu iki bölgeyi Karadeniz Bölgesi izlemektedir. ‹ller dü-
zeyinde bak›ld›¤›nda ise, sadece Do¤u ve Güneydo¤u illeri de¤il, Karadeniz
(Tokat), Orta Anadolu (Çank›r›, Yozgat) ve Akdeniz Bölgesindeki (Isparta)
baz› illerde de düflük oranlar dikkati çekmektedir. 

•• Yukar›daki bulgular, ayn› zamanda, okul d›fl›nda kalma riskinin en yüksek
oldu¤u yerleflim türü (k›r-kent), bölge ve illeri daha ayr›nt›l› ortaya koyma-
s› ve k›zlar aç›s›ndan dezavantajl› yerleflim birimlerini göstermesi aç›s›ndan
da dikkat çekicidir.

Tüm bu veriler, Türkiye’de, bugüne kadar tüm ça¤ nüfusuna yayg›nlaflmas›
gereken ilkö¤retim aflamas›nda dahi, cinsiyet, bölgesel, il ve k›r-kent düzeylerinde il-
kö¤retime kat›l›m aç›s›ndan hala önemli farkl›l›klar oldu¤unu göstermektedir. E¤iti-
min bafllang›ç aflamas›ndaki bu farkl›l›klar, ayn› zamanda, dezavantajl› konumdaki
çocuklar için, yaflam içindeki farkl›klar›n ya da eflitsizliklerin de bafllang›c›n› olufltur-
maktad›r. 

NOO’na iliflkin bu da¤›l›mlar, Türkiye’deki ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›n
toplam, cinsiyet, k›r-kent, bölgeler ve iller düzeyinde ilkö¤retime ne ölçüde kat›l›m
sa¤lad›klar›n› yans›tmaktad›r. Hiç kuflkusuz, özellikle il düzeyindeki da¤›l›mlar›n
göçler nedeniyle de¤iflme olas›l›¤› bulunsa da, bu da¤›l›mlar belli bir andaki durumu
yans›tmas› bak›m›ndan önemlidir ve e¤itim planc›lar›n›n, politika ve strateji gelifltiri-
cilerinin kararlar› için önemli ipuçlar› sa¤lay›c› niteliktedir. 

44..33..  OOkkuull  DD››flfl››nnddaa  KKaallaann  ÇÇooccuukkllaarr: 

Yukar›daki paragraflarda, ilkö¤retime eriflim ve kat›l›ma iliflkin durum ve e¤i-
limleri yans›tan okullaflma oranlar› incelenmifltir. Bu göstergeler, ilkö¤retim yafl gru-
bundaki çocuklar›n ne kadar›n›n (say›sal ve oran olarak) ilkö¤retime kay›t olana¤›
bulabildi¤ini yans›t›r. Öte yandan, ilkö¤retimi yayg›nlaflt›rmaya yönelik politika ve
strateji gelifltirme çal›flmalar› sadece bu verilerle yetinmemektedir. Ayn› zamanda, söz
konusu yafl grubundan okula kay›t olana¤› bulamayan ve/veya kay›t olmayan ya da
okul d›fl›nda kalan çocuk nüfusunun bilinmesine de gereksinim duyulmaktad›r.  

Türkiye’de ilkö¤retim yafl grubunda (6-13 yafl) olup da okul d›fl›nda kalan ço-
cuklara iliflkin durum ve e¤ilimler, Tablo 6’da y›llara ve cinsiyetlere göre yer almak-
tad›r. Bu da¤›l›mlara göre, 2005-2006 ö¤retim y›l›nda, ilkö¤retim yafl grubundaki (ay-
n› zamanda zorunlu e¤itim ça¤›ndaki) çocuklar›n yaklafl›k %10’unun (1 milyon 57 bin
çocuk) ilkö¤retime kay›tl› olmad›¤› ya da kat›lamad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bunun anla-
m› fludur: Bu çocuklar›n bir bölümü ya hiç okula gitme olana¤› bulamam›fl ya da bir
süre okula devam etmifl, bir-kaç y›l okula gittikten sonra okulu yar›da b›rakm›flt›r. Bu
çocuklar›n 666 bini k›z çocu¤udur (%63). Bu bulgulara göre, bugün ilkö¤retim yafl
grubundaki 10 çocuktan yaklafl›k birisi okul d›fl›nda bulunmaktad›r. 

Sekiz y›ll›k ilkö¤retime geçifl y›l›ndaki (1997-98) durumla karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
9 y›ll›k dönemde okul d›fl›nda kalan çocuk say›s› yaklafl›k 1,5 milyondan bir milyona
indirilmifltir. Okul d›fl›nda kalan çocuk say›lar›na iliflkin e¤ilimler incelendi¤inde,
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2000-2001 ö¤retim y›l›nda 500 binler düzeyine düflen okul d›fl› çocuk say›s› 2002-2003
ö¤retim y›l›ndan itibaren yeniden yükselme e¤ilimine girmifltir. 

Söz konusu e¤ilimlere cinsiyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, gerek erkek gerekse
k›zlarda, okul d›fl›nda kalanlar›n say›lar› 2000-2001 ö¤retim y›l›na kadar azalm›fl,
özellikle erkeklerde 7 bine kadar gerilemifl, bu y›ldan itibaren yeniden yükselme e¤i-
limine girmifl ve 1997-98’deki de¤erlerin üçte iki düzeyine yükselmifltir. Bir baflka aç›-
dan, okul d›fl›nda kalan çocuk say›s› 1997-98 ö¤retim y›l› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda (1997-
98=100), 2003-2004 ö¤retim y›l›nda, erkeklerde 82’ye, k›zlarda ise 65’e gerilemifltir. 

TTaabblloo  66:: ‹lkö¤retimde Okul D›fl› Kalan Çocuklar›n Da¤›l›m› (1997-98 / 2005-06).

Kaynaklar:
1- D‹E, Millî E¤itim ‹statistikleri: Örgün E¤itim 1997-98, 1998-99, 1999-2000.
2- MEB, Say›sal Veriler 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-2004, 2004-05. <http://sgb.meb.gov.tr>.
3- MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri 2005-06. <http://sgb.meb.gov.tr>.
4- D‹E Demografi ‹statistikleri fiubesi, Yay›mlanmam›fl nüfus projeksiyonlar›, May›s 2004,

(1997-1999).
5- TÜ‹K, Demografi ‹statistikleri fiubesi, Tek yafllara göre nüfus projeksiyonlar›, Kas›m 2006.

(2000-2005) <http://www.tuik.gov.tr>.
Not: Düzeltme faktörü kullan›lm›flt›r. (Bknz. EK).

fifieekkiill  55::  ‹lkö¤retimde Okul D›fl› Kalan Çocuklar›n Ça¤ Nüfusuna Oran› (1997-98-2005-06).
Kaynak: Tablo 6.

TTüürrkkiiyyee’’ddee  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmee  KKaatt››ll››mm  vvee  OOkkuullaa  GGiiddeemmeeyyeenn ÇÇooccuukkllaarr u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/20072200

OOkkuull DD››flfl››  KKaallaann  OOkkuull DD››flfl››  KKaallaann  
ÖÖ¤¤rreettiimm YY››ll›› ÇÇooccuukkllaarr  ((11000000  kkiiflflii)) ÇÇooccuukkllaarr  ((%%))

TTooppllaamm Erkek K›z TTooppllaamm Erkek K›z

11999977--9988 1.499 480 1.019 14,8 9,2 20,6
11999988--9999 1.026 50 776 10,1 4,8 15,6
11999999--0000 586 41 545 5,7 0,8 10,9
22000000--0011 464 7 458 4,5 0,1 9,0
22000011--0022 516 51 466 4,9 0,9 9,0
22000022--0033 875 254 619 8,2 4,7 11,8
22000033--0044 993 324 667 9,1 5,9 12,5
22000044--0055 1.054 368 683 9,6 6,6 12,6
22000055--0066 1.057 392 666 9,5 6,9 12,1



Tablo 7, okul d›fl›nda kalan çocuklar›n, üç farkl› ö¤retim y›l›nda (1997-98 ve
2002-03 ve 2005-06) hangi yafllardaki çocuklardan olufltu¤u konusunda veri sunmak-
tad›r. Teorik olarak, okul d›fl›nda kalan çocuklar›n, bir bölümünün hiç kay›t yapt›rma-
yan ö¤renciler bir bölümünün de okul terklerinden oluflmas› beklenir. Bu çerçevede,
tek yafla göre okullaflma oranlar› incelendi¤inde (Tablo: 7), en düflük OO’n›n 6 yafl ve
11+ yafllarda oldu¤u gözlenmektedir. Buna göre, okul d›fl›nda kalan çocuklar›n, a¤›r-
l›kl› olarak, okula bafllama yafl›ndaki ve beflinci s›n›ftan sonraki ö¤renciler oldu¤u
dikkati çekmektedir. 6 yafltaki düflük okullaflma oran›, okula geç bafllama ya da resmi
olarak öngörülen yaflta bafllayamayanlar›n varl›¤›na iflaret ederken, 10 yafl›ndan son-
ra düflen oranlar›n, ço¤unlukla k›z çocuklar›ndaki okul terklerinden kaynakland›¤›
söylenebilir. Nitekim, 10 yafl›ndan sonra erkeklerle-k›zlar aras›ndaki aç›¤›n giderek
artt›¤› gözlenmektedir. 

TNSA-2003 sonuçlar› da (s.25), benzer bulgular› sunmaktad›r. Söz konusu
araflt›rma sonuçlar›na göre; en fazla okul terk oran› 5. s›n›f sonras›nda yaflanmaktad›r
(%2.1). Bu oran, k›rsal kesimde %2.8, k›z çocuklar›nda %2.6’d›r. Beflinci s›n›ftan sonra
okul terk oran›n›n en yüksek oldu¤u bölgeler ise, s›ras›yla, Güneydo¤u Anadolu
(%7.0), Bat› Karadeniz (%3.5) ve Kuzeydo¤u Anadolu’dur (%3.3). Ayn› araflt›rma so-
nuçlar›na göre;  k›z çocuklar›ndaki okul terklerinin 3., 4., ve 5. s›n›flarda yayg›nlaflma-
s›, Bat› Karadeniz’de 3. s›n›f sonras›ndaki %3.7 ve ‹stanbul’da 2. s›n›f sonras›ndaki
%2.2’lik terk oranlar› dikkati çekmektedir.

TTaabblloo  77  ::  ‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee  TTeekk  YYaaflflllaarraa  GGöörree  NNeett  OOkkuullllaaflflmmaa  OOrraannllaarr››

Kaynaklar:
1- D‹E, Millî E¤itim ‹statistikleri: Örgün E¤itim 1997-98.
2- MEB, Say›sal Veriler 2002-03. <http://sgb.meb.gov.tr>.
3- MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri 2005-06. <http://sgb.meb.gov.tr>.
4- D‹E Demografi ‹statistikleri fiubesi, Yay›mlanmam›fl nüfus projeksiyonlar›, May›s 2004,

(1997-99).
5- TÜ‹K, Demografi ‹statistikleri fiubesi, Tek yafllara göre nüfus projeksiyonlar›, Kas›m 2006.

(2000-05) <http://www.tuik.gov.tr>.
* 100,0’›n üzerine ç›k›lmas›, bu y›la iliflkin verilerde tutars›zl›k oldu¤una iflaret etmektedir.
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11999977--9988** 22000022--0033 22000055--0055

Toplam Erkek K›z Toplam Erkek K›z Toplam Erkek K›z

66  yyaaflfl 84,5 87,2 81,7 81,3 83,3 79,1 83,8 84,6 82,9
77  yyaaflfl 97,0 100,3 93,6 88,7 91,2 86,2 90,6 92,0 89,2
88  yyaaflfl 98,3 101,3 95,1 95,4 97,9 92,8 93,9 95,6 92,1
99  yyaaflfl 99,7 102,1 97,2 94,6 97,1 92,0 91,4 93,4 89,5

1100  yyaaflfl 95,8 99,6 91,9 93,5 96,5 90,5 91,5 93,8 89,0
1111  yyaaflfl 77,4 86,2 68,1 94,6 98,7 90,3 94,4 97,7 90,9
1122  yyaaflfl 67,3 77,7 56,3 92,9 98,1 87,6 90,6 94,4 86,5
1133  yyaaflfl 60,5 70,0 50,6 87,1 93,8 80,0 81,7 86,7 76,6



fifieekkiill  55::  ‹lkö¤retimde Tek Yafllara Göre Net Okullaflma Oranlar› (2005-06).
Kaynak: Tablo 7.

OOkkuull  dd››flfl››nnddaa  kkaallaann  ççooccuukkllaarr››nn  kkoommppoozziissyyoonnuu::

Okul d›fl›nda kalan çocuklar›n genel kompozisyonu hakk›nda bir fikir verme-
si aç›s›ndan, afla¤›daki da¤›l›mdan söz edilebilir:

• K›rsal kesimde daha yüksek oranlar,
• Yaklafl›k üçte ikisi k›z çocu¤u,
• 6-7 yafl ve 11 yafl›n üzerindeki çocuklar daha fazla,
• Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesindeki çocuklar›n okuldan yoksun kal-

ma olas›l›¤› daha yüksek. Bununla birlikte, Karadeniz ve Orta Anadolu’da-
ki baz› illerde de yüksek oranlar (Tokat, Çank›r›, Yozgat),

• Çal›flan çocuklar (TÜ‹K, Temmuz 2002; okula devam etmeyen çocuklardan
341 bini -112 bini kentsel kesimde- çeflitli ekonomik faaliyet kollar›nda çal›fl-
maktad›r. TÜ‹K, Mart 2003; 12-14 yafl›ndaki 469 bin çocuk istihdam halinde
görünüyor).

• Özürlü çocuklar (TÜ‹K, Temmuz 2004; 5-14 yafl grubunda 253 bin özürlü ço-
cuk bulunmaktad›r. Özel e¤itim gören çocuk say›s› ise 21 bindir. Yaklafl›k
%8’i e¤itime eriflebilmifltir).

• Kentsel kesimlerin yoksul semtlerindeki çocuklar,
• Sokak çocuklar› (Say›sal tahmin yok),
• Göçer çocuklar› (Say›sal tahmin yok).

55.. SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr  

Ülkemiz, zorunlu e¤itim ça¤›ndaki çocuklar›n›n temel e¤itim hakk›n› sa¤lama
konusunda özellikle 1990’›n bafllar›ndan bu yana kapsaml› bir at›l›ma girmifltir. Bu
at›l›m sonucunda önemli bir mesafe al›nm›flt›r. Ancak gelinen noktada, zorunlu e¤i-
tim yafl grubundaki tüm çocuklar›n e¤itime kavuflturulmas› hedefine henüz ulafl›la-
mam›fl, k›z çocuklar› daha fazla ihmal edilmifltir. Geriye yaklafl›k %10’luk bir hedef
kitle kalm›flt›r. Bu kitlenin (özellikle çal›flan çocuklar, sokak çocuklar›, göçer aile ço-
cuklar›, özürlü çocuklar, kentsel ve k›rsal kesimdeki yoksul aile çocuklar› vb.) e¤itime
kavuflturulmas›n›n di¤er gruplardan daha güç ve maliyetinin daha yüksek olmas›
beklenir.  
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NNeelleerr  yyaapp››llaabbiilliirr::

• Kurumlar aras› ortakl›klar› gelifltirmek ve güçleri birlefltirmek: Millî E¤itim Ba-
kanl›¤›, çocuk ve e¤itimle do¤rudan ya da dolayl› olarak iliflkili kamu ku-
rumlar› (Çal›flma Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, SHÇEK, GAP ‹daresi, yerel yö-
netimler vb.), sivil toplum örgütleri ve çocuklarla iliflkili uluslar aras› örgüt-
leri (UNICEF, ILO vb.) bir araya getirme ve ortakl›klar› gelifltirmelidir,

• Okul d›fl›ndaki gruplar› tan›mlamak: Okul d›fl›nda kalan çocuklar›n hangi
gruplardan olufltu¤u ve bu gruplar›n özellikleri, gereksinimleri, her bir
gruptaki çocuklar›n say›s›   analiz edilmeli ve her bir grup için ayr› proje ge-
lifltirilmelidir. Ancak böyle bir yaklafl›mla her grup için ayr› müdahale stra-
tejileri gelifltirilebilir. 

• Kampanyalar: Halk› e¤itim konusunda bilinçlendirme kampanyalar› yürüt-
me ve bu kampanyalara toplumun tüm kesimlerinin  (Politikac›, sanatç›,
sporcu, iflveren, iflçi vb.) kat›l›m›n› sa¤lama.

• Maliyetlerin azalt›lmas›: Ailelere düflen maliyetleri azaltma, do¤rudan destek-
leri artt›rma (K›yafet, kitap-k›rtasiye, beslenme, sa¤l›k, ulafl›m, yat›l›l›k vb.)

• Okullar› çocuklar için çekici hale getirme ve “çocuk dostu okul” anlay›fl›n›
yayg›nlaflt›rma,

• E¤itim programlar›n›n esnekli¤ini ve  güncel yaflamda yararl› olmas›n› sa¤-
lama,

• Okul öncesi e¤itime a¤›rl›k verme ve okul öncesinde en az bir y›ll›k e¤itimi
(ana s›n›f›n›) kural haline getirme

• Ana-babalara yönelik  okuma –yazma kampanyalar›n› sürdürme, 
• Esnek okul takvim ve saatlerinin uygulanmas›,
• Sadece say›sal boyuta de¤il, ö¤renme baflar›lar›na odaklanma. 

KKaayynnaakkççaa
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EEKK  11::
DDÜÜZZEELLTTMMEE  FFAAKKTTÖÖRRÜÜ

TTaabblloo  EE  :: ‹lkö¤retimde Net Okullaflma Oran› Hesaplamas›nda Kullan›lan Düzeltme
Faktörü.

* ‹lkö¤retim yafl grubunda olup liseye kay›tl› olan ö¤renci say›lar›. 

EEKK  22::
TTAANNIIMMLLAARR

BBrrüütt  ookkuullllaaflflmmaa  oorraann››  ((BBOOOO))::  Yafllar›n›n o e¤itim kademesiyle iliflkili olup olmad›¤›na bak›l-
maks›z›n, belli bir e¤itim kademesine kay›tl› ö¤renci say›s›n›n, o e¤itim kademesiyle iliflkili yafl
grubu nüfusuna oran›d›r (UNDP, 1996:220). Bu tan›m ilkö¤retim kademesi aç›s›ndan ele al›nd›-
¤›nda, ilkö¤retime kay›tl› toplam ö¤renci say›s›n›n (yafllar› ne olursa olsun) ülkenin ilkö¤retim
ça¤›ndaki toplam çocuk nüfusuna oran›d›r. 

‹lkö¤retimde Brüt Okullaflma Oran› = [(‹lkö¤retime Kay›tl› Toplam Ö¤renci Say›s›) / 
(6-13 Yafl Grubu)] x 100

NNeett  ookkuullllaaflflmmaa  oorraann›› ((NNOOOO)):: Belli bir e¤itim kademesine kay›tl› ö¤rencilerden, o e¤itim kade-
mesiyle iliflkili yafl grubu içinde bulunanlar›n, yine o e¤itim kademesiyle iliflkili yafl grubu nü-
fusuna oran›d›r (UNDP, 1996:220). ‹lkö¤retim aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda, ilkö¤retim ça¤›ndaki ço-
cuklardan (6-13 yafl nüfusu) ilkö¤retim kurumlar›na kay›tl› olanlar›n (6-13 yafl ö¤renci) yüzdesi-
dir. 

‹lkö¤retimde Net Okullaflma Oran› = (6-13 Yafl Grubu Ö¤renci Say›s›) / 
[(6-13 Yafl Grubu Nüfusu) - (Düzeltme Faktörü)] 
x 100

‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee  OOkkuull  DD››flfl››  KKaallaann  ÇÇooccuukk  SSaayy››ss››:: ‹lkö¤retim kademesinin tan›ml› ça¤›nda olup
okula kay›tl› olmayan çocuklar›n say›s›.

Okul D›fl› Kalan Çocuklar Say›s› = [(6-13 Yafl Grubu Nüfusu) - (Düzeltme Faktörü)] - 
(6-13 Yafl Grubu Kay›tl› Ö¤renci Say›s›)

DDüüzzeellttmmee  FFaakkttöörrüü: ‹lkö¤retim yafl grubundaki (6-13 yafl) çocuklardan liseye kay›tl› olanlar.

EE¤¤iittiimmddee  CCiinnssiiyyeett  FFaarrkkll››ll››¤¤››  ‹‹nnddeekkssii (ECF‹): K›z çocuklar›na iliflkin BOO’nun erkek çocuklara
iliflkin BOO’ya oran›d›r. ‹ndeksin yükselmesi, k›z ve erkekler  aras›ndaki aç›¤›n azalmas›na ifla-
ret eder.
ECF‹ = (K›z BOO / Erkek BOO) x 100
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DDüüzzeellttmmee  FFaakkttöörrüü**ÖÖ¤¤rreettiimm YY››ll››
Toplam Erkek K›z

MEB 90,2 93,4 86,9
11999977--9988 42.502 23.362 19.140
11999988--9999 51.781 29.032 22.749
11999999--0000 51.064 28.896 22.168
22000000--0011 51.197 29.212 21.985
22000011--0022 67.819 36.917 30.902
22000022--0033 93.223 47.133 46.090
22000033--0044 74.849 40.972 33.877
22000044--0055 89.888 48.653 41.235
22000055--0066 83.759 45.756 38.003
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PRIMARY SCHOOL ENROLMENT AND
OUT-OF-SCHOOL CHILDREN IN TURKEY*

Yüksel KAVAK**
Hüseyin ERGEN***

AAbbssttrraacctt

The purpose of this study is to bring light to primary enrolment rates
and trends of the compulsory-school-age-children and the numbers of out-of-
school children; and depending on these evidence to make an assessment about
the extent that children enjoy their education right. It is concluded that, so far
the goal of universalization of compulsory education has not been attained  yet;
and the results show that l girls have been  more ignored. Recommendations
have been generated for inclusion of the remaining target group, coinciding
roughly 10% (especially children at labour, street children, migrants, handicap-
ped children, deprived children in both rural and urban areas), which is expec-
ted to be more difficult and costly.

KKeeyy  WWoorrddss:: Primary education, compulsory education, net enrolment
ratio, gross enrolment ratio, out-of-school children, gender gap in primary edu-
cation

* This article is an updated version of the paper presented in Symposium “New Horizons in
Education II: Education Right and Out-of-School Children” held in December 3-4, 2004 in
Ankara. The data related to population projections has been updated by TURKSTAT; and
new enrolment data has been available from MONE; hence enrolment rates that took place
in the paper from 2000 henceforth were changed in this article.
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*** Assist. Prof.; Mersin University Faculty of Education


	milli eğitim - 2007 - 35(173) - kavak&ergen - i.jpg
	milli eğitim - 2007 - 35(173) - kavak&ergen - ii.jpg
	milli eğitim - 2007 - 35(173) - kavak&ergen - iii.jpg
	milli eğitim - 2007 - 35(173) - kavak&ergen - iv.jpg
	milli eğitim - 2007 - 35(173) - kavak&ergen - v.jpg
	milli eğitim - 2007 - 35(173) - kavak&ergen - vi.jpg

