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ÖNSÖZ

Herkesin kaliteli bir ilkö¤retimi tamamlamas› Türkiye'nin önde gelen hedefleri
aras›ndad›r. Kamunun sürekli gayreti ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
gerçekleﬂtirdikleri çeﬂitli kampanyalarla okullulaﬂmada önemli kazan›mlar elde
edilmiﬂtir. Ancak okullulaﬂma bu hedefin tek boyutu de¤ildir. Bunun kadar önemli
bir baﬂka boyut, çocuklar›n ilkö¤retimi tamamlamas›n›n sa¤lanmas›d›r. Di¤er
bir ifadeyle, k›z ve erkek çocuklar›n ilkö¤retim düzeyinde okulu terk etmelerinin
önüne geçilmesidir.
AÇEV, ERG ve KA.DER taraf›ndan yürütülen “E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda
Cinsiyet Eﬂitli¤inin Sa¤lanmas›” projesi, k›z çocuklar›n›n kaliteli bir ilkö¤retime
eriﬂimleri önündeki engelleri tüm boyutlar›yla ele almaya ve ortadan kald›rmaya
yönelik olarak çal›ﬂan bir projedir. “Türkiye'de ‹lkö¤retim Okullar›nda Okulu Terk
ve ‹zlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikalar” ad›n› taﬂ›yan araﬂt›rma da bu
proje kapsam›nda gerçekleﬂtirilmiﬂ ve sorunun okulu terk boyutunu ele alm›ﬂt›r.
Türkiye'de ilkö¤retim mevzuat› okulu terki konu almamakta, sadece okula
devams›zl›¤› düzenlemektedir. Mevzuat›m›za göre okula devams›zl›k, süreklilik
halini alsa bile bir iliﬂik kesme nedeni de¤ildir. Dolay›s›yla fiilen okulu terk etmiﬂ
olan çocuklar, ça¤ yaﬂ›n› bitirmedikleri sürece, okula kay›tl› olarak
görülmektedirler. Bu durum, Türkiye'de ilkö¤retimde okulu terkin ne boyutlarda
oldu¤unun tam olarak saptanmas›n› olanaks›z k›lmakta, çözüme yönelik
çal›ﬂmalar yap›lmas›n› da zorlaﬂt›rmaktad›r.
Doç. Dr. Fatoﬂ Gökﬂen, Dr. Zeynep Cemalc›lar ve Dr. Can Gürlesel taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen “Türkiye'de ‹lkö¤retim Okullar›nda Okulu Terk ve ‹zlenmesi ile
Önlenmesine Yönelik Politikalar” araﬂt›rmas›, nitel ve nicel bulgular› ile sorunun
arkas›nda yatan nedenleri irdelemekte ve sonuç bölümünde yer alan politika
önerileri ile sorunun çözümüne katk› yapmay› amaçlamaktad›r. Araﬂt›rma ayr›ca,
okulu terk konusunun önemine iﬂaret etmekte ve konunun paydaﬂlar› aras›nda
iletiﬂim ve iﬂbirli¤i oluﬂumuna katk› sa¤lamaktad›r.
Elinizdeki yönetici özeti, Biny›l Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eﬂitli¤i II. Ulusal
Konferans›'nda paylaﬂ›lmak ve yukar›da ifade edilen amaca yönelik olarak bir
tart›ﬂma ortam›n›n oluﬂmas›na yard›mc› olmak üzere haz›rlanm›ﬂt›r. Bu tart›ﬂma
ortam› okulu terk konusunda yap›c› çözümler oluﬂturma sürecine katk› sa¤lad›¤›
taktirde araﬂt›rma, amac›na ulaﬂm›ﬂ olacakt›r.
‹llerdeki çal›ﬂmalar›m›z s›ras›nda bize destek olan yerel sivil gruplar›na, ‹l Milli
E¤itim Müdürlükleri’ne, bizimle görüﬂmeyi kabul eden tüm yönetici, ö¤retmen,
anne, baba ve çocuklara teﬂekkürlerimizi sunar›z.

1

G‹R‹ﬁ

“Türkiye'de ‹lkö¤retim Okullar›nda Okulu Terk ve ‹zlenmesi ile
Önlenmesine Yönelik Politikalar” baﬂl›kl› bu çal›ﬂman›n temel
konusu Türkiye'de e¤itim sisteminin önemli konular›ndan biri
olan “okulu terk”tir ve sekiz y›ll›k zorunlu ilkö¤retim
uygulamas›na geçildikten sonra, ilkö¤retim okullar›nda
meydana gelen okulu terk durumlar› ile s›n›rl›d›r.
18 A¤ustos 1997 tarih ve 23084 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren 4306 say›l› yasa ile sekiz y›ll›k kesintisiz zorunlu ilkö¤retim uygulamas›na
geçilmiﬂtir. 1997-1998 e¤itim ö¤renim döneminde baﬂlat›lan sekiz y›ll›k ilkö¤retim
6-14 yaﬂ grubundaki çocuklar› kapsamakta olup, k›z ve erkek bütün yurttaﬂlar için
zorunlu ve devlet okullar›nda paras›zd›r.
Sekiz y›ll›k zorunlu ilkö¤retime geçilmesinin ard›ndan öncelik verilen temel hedef
okullulaﬂma oranlar›n›n bütün ça¤ nüfusu, ama özellikle k›z çocuklar için
yükseltilmesi olmuﬂtur. Okullulaﬂma oranlar›nda ve özellikle k›z ö¤rencilerin
okullulaﬂma oranlar›nda önemli iyileﬂmeler sa¤lanm›ﬂ, bu amaçla yürütülen
kapsaml› kampanyalar baﬂar›l› olmuﬂtur. 2003 y›l›nda okullulaﬂma oranlar›
toplamda yüzde 88,2, erkeklerde yüzde 90,9 ve k›zlarda yüzde 85,2 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Bu geliﬂme önemlidir, ancak yeterli de¤ildir.
Yap›lan çal›ﬂmalar, ö¤rencilerin okula kay›t olmalar› ve sisteme kat›lmalar›
sa¤land›¤› halde, belli bir oran›n›n sekiz y›ll›k e¤itimi çeﬂitli nedenlerle
tamamlayamad›¤›n› ve zorunlu e¤itimini yar›da b›rakarak okulu terk etti¤ini
göstermektedir. Bu çal›ﬂma, bu konunun Türkiye'de önemli bir sorun oldu¤unu
nicel ve nitel bulgular› ile ortaya koymaktad›r.
Çal›ﬂman›n öncelikli amac› Türkiye'de ilkö¤retim okullar›nda okulu terk sorununun
boyutunu tespit etmektir. Di¤er amaçlar› ise, okulu terke yol açan nedenlerin
belirlenmesi, ilkö¤retimde okulu terk davran›ﬂ›n›n yol açt›¤› sonuç ve sorunlar›n
saptanmas›, okulu terke iliﬂkin hukuki ve kurumsal çerçevenin incelenmesi ve
yaklaﬂ›mlar›n belirlenmesidir. Bunlara ba¤l› olarak, ilkö¤retimde okulu terk ile
ilgili etkin bir izleme sistemi önerisi ve okulu terki önceden önlemeye yönelik
politika önerileri geliﬂtirmek, risk gruplar›n› oluﬂturmak ve kamuoyunda fark›ndal›k
yaratmak hedeflenmektedir.
Çal›ﬂmada birbiri ile iliﬂkili olan ç›kt› ve bulgular birbirlerini besleyen dört ayr›
yöntem kullan›larak elde edilmiﬂ ve çözümlenmiﬂtir. Öncelikle uluslararas› alandaki
çal›ﬂmalar ile özellikle okulu terk tan›m› ve sorunun tan›mlanmas›ndaki
yaklaﬂ›mlar karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenmiﬂtir. Mevcut hukuki ve kurumsal
çerçeve incelenerek Türkiye'de okulu terk konusunun ele al›n›ﬂ› ve kamu
otoritesinin yaklaﬂ›m› de¤erlendirilmiﬂtir. Kapsaml› bir nitel çal›ﬂma yürütülmüﬂ,
çok say›da ilgili taraf ile derinlemesine görüﬂmeler yap›larak nitel bulgular›n
kiﬂisel kanaatlerin ötesinde genel bulgular haline dönüﬂmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
Dördüncü yöntem olarak da nicel bulgulara saha araﬂt›rmas› ile ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Nitel
bulgular saha araﬂt›rmas›n›n haz›rl›¤›nda da kullan›l›rken nitel ve nicel bulgular›n
birbirini önemli ölçüde destekledi¤i görülmüﬂtür.
Çal›ﬂman›n nitel ve nicel saha araﬂt›rmalar› 6 ili kapsamaktad›r: ‹stanbul,
Diyarbak›r, Mardin, ﬁanl›urfa, Erzurum ve Konya. Bu illerin seçilmesinin temel
nedenleri ﬂunlard›r:
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, haz›rlanan çal›ﬂman›n ana çat›s› “E¤itimde ve
Toplumsal Kat›l›mda Cinsiyet Eﬂitli¤inin Sa¤lanmas›” projesidir. Araﬂt›rman›n
yap›ld›¤› illerden dördü (‹stanbul, Diyarbak›r, Mardin ve ﬁanl›urfa) ad› geçen
projenin yürütüldü¤ü illerdir.
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Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu bölgeleri ile bu bölgeler içinde özellikle Diyarbak›r,
ﬁanl›urfa ve Mardin illerinde e¤itim alan›nda cinsiyet eﬂitsizli¤i göreceli olarak
yüksektir. Sosyo-ekonomik geliﬂmiﬂlik aç›s›ndan alt s›ralarda yer alan bu illerde
say›sal ve oransal olarak ilkö¤retimde okulu terkin yüksek oldu¤u görülmektedir.
Bu 3 il ayn› zamanda Milli E¤itim Bakanl›¤› ve UNICEF taraf›ndan baﬂlat›lan “Haydi
K›zlar Okula” kampanyas›n›n ilk aﬂamas›nda yer alan öncelikli 10 il aras›ndad›r.
Bu nedenlerle öncelikle bu 3 il çal›ﬂma için seçilmiﬂtir. ‹stanbul ise, sosyo-ekonomik
aç›dan çok farkl› geliﬂmiﬂlik seviyelerine sahip ve yo¤un göç ak›ﬂ› ile farkl›
kültürlerde alt gruplar› bar›nd›ran bir metropol olarak çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂtir.
‹stanbul bir bak›ma kendi içinde Türkiye'nin genelini yans›tan bir resim vermektedir.
Erzurum ve Konya illeri de Do¤u Anadolu ve Orta Anadolu'daki di¤er illere k›yasla
okulu terk rakamlar› daha yüksek oldu¤u için seçilmiﬂtir.
Çal›ﬂma haz›rlan›rken azami ölçüde kat›l›mc›l›k sa¤lanmas› da hedeflenmiﬂtir.
Bu amaçla haz›rl›k sürecinin çeﬂitli aﬂamalar›nda ara bulgular ve politika önerileri
proje yürütücüsünün akademik kurulu ve ilgili di¤er üçüncü kiﬂiler ile paylaﬂ›lm›ﬂ
ve katk›lar› al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n ana bulgular› ve politika önerileri Milli E¤itim
Bakanl›¤›'n›n ilgili birimleri ile de paylaﬂ›lm›ﬂ ve onlar›n görüﬂ ve önerileri de
al›narak de¤erlendirilmiﬂtir.
Çal›ﬂman›n haz›rlanmas› ve politika önerilerinin geliﬂtirilmesi aﬂamalar›nda baz›
yaklaﬂ›mlar öne ç›kar›lm›ﬂt›r. Öncelikle ilkö¤retimde okulu terk sorununa
Türkiye'nin bir sosyal sermaye sorunu olarak yaklaﬂ›lm›ﬂt›r. Okulu terk, nedenleri
ve sonuçlar› itibariyle sosyo-ekonomik boyutlara sahiptir. Bu nedenle çözüm
önerilerinde de ekonomik ve özellikle sosyal yön öne ç›kar›lm›ﬂt›r. E¤itim sistemi
içinde geliﬂtirilen politika önerilerinde “okul”a yönelik olarak farkl› bir yaklaﬂ›m
benimsenmiﬂ ve okullar›n birer “toplum merkezi” olarak geliﬂtirilmesi, kurumsal
ve iﬂlevsel kapasitesinin iyileﬂtirilmesi öne ç›kar›lm›ﬂt›r. Son olarak da çal›ﬂman›n
önemli bir iﬂlevinin kamuoyunda ve kamu otoritesinde fark›ndal›k yaratmak
oldu¤u sürekli gözönünde bulundurulmuﬂtur.
Tüm bunlara ba¤l› olarak çal›ﬂmam›z dört ana bölümden oluﬂmaktad›r: ‹lk bölümde
okulu terk tan›m›; ikinci bölümde Türkiye'deki hukuki ve kurumsal durum; üçüncü
bölümde nitel ve nicel saha araﬂt›rmas› ve temel bulgular› ile dördüncü ve son
bölümde okulu terkin önlenmesine yönelik izleme sistemi ve politika önerileri yer
almaktad›r.
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I) TANIM

Uluslararas› alanda okulu terk ile ilgili net, kapsaml› ve
karﬂ›laﬂt›r›labilir tan›mlar olmad›¤› görülmektedir. Tan›m
farkl›l›klar› genellikle ö¤rencinin sistemden ne kadar süreyle
ayr› kald›¤›, hangi nedenle ayr› kald›¤›, hangi yaﬂlar ve s›n›f
düzeyinde ayr› kald›¤› üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r. Bununla
birlikte uluslararas› alanda okulu terk en genel olarak, e¤itimin
onayl›, resmi bir diploma al›nmadan sonland›r›lmas› olarak
tan›mlanmaktad›r.

Türkiye'de mevcut
hukuki çerçevede
ilkö¤retim okullar›nda
okulu terk baﬂl›¤›
alt›nda bir tan›m
bulunmamaktad›r.

Türkiye'de ise mevcut hukuki çerçevede ilkö¤retim okullar›nda okulu terk baﬂl›¤›
alt›nda bir tan›m bulunmamaktad›r. Bunun nedeni Türkiye'de ilkö¤retimin zorunlu
olmas›d›r. Okulu terk yasal bir zorunlulu¤un yerine getirilmemesi anlam›na
gelmekte ve bu nedenle mevzuat içinde yer almamakta, bunun yerine okula
devams›zl›k tan›mlanmaktad›r. Ancak devams›zl›k da okulla iliﬂi¤in kesilmesi için
yasal bir neden olarak tan›mlanmad›¤›ndan, sürekli devams›z olan ö¤renciler bile
okulu terk etmiﬂ olarak de¤erlendirilmemektedir.
Mevcut hukuki çerçeve içinde ö¤rencilerin hangi hallerde ilkö¤retim okullar› ile
iliﬂkisinin kesilece¤i de ayr›ca belirtilmiﬂtir. Buna göre yasal olarak ilkö¤retim
okullar› ile iliﬂik kesme nedenleri; ölüm, sa¤l›k nedeni ile okula devam edemez
raporu alma ve zorunlu e¤itim ça¤ yaﬂ›n›n d›ﬂ›nda kalmad›r.
Saha araﬂt›rma çal›ﬂmas›nda 232 ö¤retmen ve okul müdürünün okulu terkin tan›m›
ile ilgili soruya verdikleri 21 ayr› kategorideki cevap da Türkiye'de okulu terke
iliﬂkin ortak ve standart bir tan›m olmad›¤›n›n önemli bir göstergesidir.

II) MEVCUT DURUM

Hukuki çerçeveyi oluﬂturan ve do¤rudan düzenleyici olan iki
temel kanun ile iki yönetmelik vard›r. Bunlar 1739 say›l› Milli
E¤itim Kanunu, 222 say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu, 2552 say›l›
Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i ile 2424
say›l› Milli E¤itim Bakanl›¤› Milli E¤itim Müdürlükleri
Yönetmeli¤i'dir.

‹lkö¤retim okullar› ile
iliﬂik kesme nedenleri;
ölüm, sa¤l›k nedeni ile
okula devam edemez
raporu alma ve zorunlu
e¤itim ça¤ yaﬂ›n›n
d›ﬂ›nda kalmad›r.

Bu kanun ve yönetmelikler kay›t ve kabul, yeni kay›t, nakil, okul de¤iﬂtirme, okula
devam, okula devams›zl›k, derse devams›zl›k, devam›n izlenmesi, özürlü
devams›zl›k, izin verme, iliﬂik kesme ile devams›zl›k halinde izlenecek yöntem ve
yapt›r›mlar› belirlemektedir.
Buna göre mevcut hukuki yap› içinde okula üst üste gelmeyen (gün belirtilmemiﬂ)
ve mazereti aile, veli ya da vasisi taraf›ndan 3 gün içinde okula bildirilmeyen, bu
nedenle okul yönetimi taraf›ndan bilgilendirilen muhtarl›k ve mülki amirli¤in
gönderdi¤i tebligat› almas›na ra¤men 3 gün içinde okula dönmemiﬂ olan ö¤renciler
okula devams›z say›lmakta ve aile, veli ya da vasisi için para cezas›
uygulanmaktad›r.
Hukuki çerçevenin belirledi¤i kurumsal çerçeve içinde devams›zl›k ile ilgili çeﬂitli
aﬂamalarda yer alan taraflar; ö¤rencinin velisi, vasisi veya aile baﬂkan›, mülki
amirler, ilkö¤retim müfettiﬂleri ve zab›ta teﬂkilat›, okul yönetimi ve muhtarlard›r.
Mevcut sistem içinde okula devams›zl›k ve okulu terk ile ilgili bilgi ve istatistik
yap›s› için ana bilgi kayna¤› ilkö¤retim okullar›d›r. ‹lkö¤retim okullar›, ö¤renci
say›lar›n›, yeni kay›t olan, nakil ile ayr›lan, kay›t yapt›rmas› gerekli olmas›na
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ra¤men kay›t yenilemeyen ve yeni kay›t yapt›rmayan ö¤renci say›lar›n› ve devams›z,
okulu terk etmiﬂ ve okul ile iliﬂi¤i kesilen ö¤renci say›lar›n› içeren bilgileri derlemekle
yükümlüdür. Okul yönetimlerince oluﬂturulan bu bilgiler iki kanaldan Milli E¤itim
Bakanl›¤›'na akmaktad›r. Okullar her yeni ö¤retim dönemi baﬂ›nda ve ö¤retim
dönemi içinde her ay sonunda, ba¤l› olduklar› ilçe ve il milli e¤itim müdürlüklerine
bu bilgileri göndermektedirler. Ayr›ca, ilkö¤retim okullar›nda ‹LS‹S projesi ile
oluﬂturulan bilgi iﬂlem altyap›s› ile bu bilgiler sisteme kaydedilmektedir.
Ancak ne yaz›k ki, hem hukuki tan›mlama hem de istatistikî altyap›n›n yetersizlikleri
nedeniyle ilkö¤retimde okulu terk eden ö¤renci say›lar›na iliﬂkin sa¤l›kl› verilere
ulaﬂmak mümkün de¤ildir. Bununla birlikte y›llar itibariyle ilkö¤retim okullar›nda
okuyan ö¤renci say›lar›ndaki de¤iﬂmeler okulu terk ile ilgili önemli bilgiler
içermektedir. Bir üst s›n›flara geçiﬂteki azalmalar, okulu terk eden ö¤renci say›lar›
için önemli bir göstergedir.
Sekiz y›ll›k zorunlu e¤itimin baﬂlad›¤› 1997-1998 ile ilk mezunlar›n› verdi¤i 20042005 ö¤retim y›llar› ö¤renci say›lar› dikkate al›nd›¤›nda ortaya ç›kan tablo ﬂudur:

1999 - 2005 y›llar›
aras›nda toplam 436.614
çocuk ilkö¤retim
diplomas›na sahip
olmadan hayata at›lm›ﬂ
durumdad›r.

1997-1998 ö¤retim y›l›nda birinci s›n›fta okuyan toplam ö¤renci say›s› 1.360.720
iken bu ö¤rencilerin mezun olduklar› 2004-2005 y›l›nda sekizinci s›n›f toplam ö¤renci
say›s› 1.159.509'dur. Ö¤renci say›s›ndaki azalma toplamda yüzde 14,78, erkek
ö¤rencilerde yüzde 12,77, k›z ö¤rencilerde ise yüzde 17,12'dir. Milli E¤itim Bakanl›¤›
verilerine göre (MEB, Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›, 2006) sa¤l›k ya da ölüm
nedeniyle ö¤renim d›ﬂ› kalm›ﬂ ö¤rencilerin say›s› bu yüzdenin küçük bir k›sm›n›
oluﬂturmaktad›r. Zorunlu e¤itim yaﬂ›n›n d›ﬂ›nda kald›klar› için okulla iliﬂi¤i kesilen
ö¤renci say›s› ise önemli bir büyüklüktür. Örne¤in, 2001-2002 ö¤retim y›l›nda toplam
123.306 ö¤rencinin iliﬂi¤i kesilmiﬂtir. Bunlar›n sadece 7.759'u sa¤l›k ve ölüm
nedenleriyle ö¤renim d›ﬂ›nda kalm›ﬂken 115.547'si yaﬂ s›n›r›n› aﬂt›klar› için
ilkö¤retimlerini tamamlayamam›ﬂ durumdad›rlar. Y›llar itibariyle bak›ld›¤›nda,
okullar› ile iliﬂi¤i kesilen ö¤rencilerin ortalama % 90'›n›n ça¤ yaﬂ›n› aﬂt›klar›
gerekçesiyle ilkö¤retim süreci d›ﬂ›nda kald›klar› görülecektir.
Elimizde okulu terk etmiﬂ ö¤rencileri saptayacak bir yasal çerçeve ve buna ba¤l›
veri taban› olmad›¤› için yaﬂ s›n›r›n› aﬂma nedeniyle ö¤renim d›ﬂ›nda kalm›ﬂ olan
ö¤rencileri okulu terk etmiﬂ olarak de¤erlendirmek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Bu
noktadan hareketle ve kaba bir hesaplamayla, yukar›da ifade edilen ö¤renci kayb›
say›lar›n›n ortalama yüzde bir eksi¤i ile okulu terk oranlar›n› gösterdi¤i ifade
edilebilir. Buna göre ifade edilen y›llar aras›nda yaﬂ nedeniyle iliﬂik kesme
sonucunda meydana gelen ö¤renci kayb› % 13,50'dir. Üzerinde durulmas› gereken
baﬂka bir önemli nokta, k›z ö¤rencilerde bu oran›n daha yüksek oldu¤udur. Y›llar
itibariyle, k›zlar›n erkeklere göre % 5-10 aras›nda daha yüksek bir oran› okulu terk
etmektedir. S›n›flar itibariyle bak›ld›¤›nda okulu terk durumunun 5. ve 6. s›n›flarda
yo¤unlaﬂt›¤› görülmektedir. K›z ö¤rencilerde bu yo¤unlaﬂma erkeklere oranla
daha fazlad›r.
Bu say›lara iller baz›nda bak›ld›¤›nda belli paralellikler yan›nda baz› farkl›l›klar
da ortaya ç›kmaktad›r. Araﬂt›rman›n kapsad›¤› illerde, y›llar itibariyle ö¤renci
say›s›nda çok daha yüksek oranl› azalmalar sözkonusudur. Yine bu illerde k›z
ö¤rencilerin okulu terk oranlar› ve 5. ve 6. s›n›ftaki yo¤unlaﬂma Türkiye
ortalamas›n›n üstündedir.
Özetle, okulu terk ile ilgili kapsaml› bir hukuki ve kurumsal çerçeve olmamas›na
ra¤men ilkö¤retim okullar›m›zda okulu terk yaﬂanmakta, sürmekte ve önemli bir
sorun oluﬂturmaktad›r: 1999 - 2005 y›llar› aras›nda toplam 436.614 çocuk ilkö¤retim
diplomas›na sahip olmadan hayata at›lm›ﬂ durumdad›r.
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Bu çerçevede mevcut hukuki ve kurumsal yap›yla ilgili olarak ﬂu de¤erlendirmeler
yap›labilir:
• Okulu terke iliﬂkin standart tan›m eksikleri bulunmaktad›r.
• 222 say›l› yasan›n hükümleri yeterince uygulanmamaktad›r.
• Hem okul kay›t sistemleri hem de Türkiye genelinde nüfus say›m›, kayd› ve
güncellenmesi sa¤l›kl› de¤ildir. Kay›tl› adres ve ikametgah adreslerinde s›k›nt›lar
yaﬂanmaktad›r; göç ve tersine göç ile yer de¤iﬂtiren ailelerin çoklu¤u bunun en
temel nedenlerindendir.
• Kay›tlardaki bu sorunlar, okullarda sa¤l›kl› bilgi ve istatistik altyap›s› kurulmas›n›
zorlaﬂt›rmakta, okullarda etkin bilgi iﬂlem altyap›s› ve uygulamalar›
görülememektedir.
• Okul yönetimi ve okul müdürlerinin okulu terk ile ilgili yetkileri s›n›rl›d›r. Oysa
sorunla mücadelede okul yönetimi ve okul müdürünün tutumlar› belirleyici
olmaktad›r.
• Okulu terkin önlenmesine yönelik olarak okullar›n kurumsal ve iﬂlevsel kapasitesi
s›n›rl›d›r.
• Okulu terk izleme sistemi ve buna ba¤l› olarak belirlenmiﬂ risk gruplar› yoktur.

III) SAHA
ARAﬁTIRMASI VE
TEMEL BULGULARI

Bu çal›ﬂmada sekiz y›ll›k zorunlu e¤itimi tamamlamadan ölüm
ya da sa¤l›k sorunu d›ﬂ›nda bir nedenle okuldan ayr›lm›ﬂ ve
baﬂka bir e¤itim kurumuna devam etmeyen çocuklar okulu terk
etmiﬂ olarak tan›mlanm›ﬂ, saha araﬂt›rmas› ‹stanbul, Diyarbak›r,
ﬁanl›urfa, Mardin, Erzurum ve Konya illerinde yap›lm›ﬂ ve iki
farkl› aﬂamada nitel ve nicel yöntemler kullan›lm›ﬂt›r.
Okulu terk etmiﬂ çocuklar, çocuklar› okulu terk etmiﬂ anne-babalar ve ilkö¤retim
okullar›nda görev yapan ö¤retmen ve yöneticiler ile birebir görüﬂmeler yap›lm›ﬂ;
bu görüﬂmeler ve çal›ﬂtaylar ile 200 kiﬂiden nitel veri toplanm›ﬂt›r. Nicel çal›ﬂmada
ise 6 ilde toplam 2356 kiﬂiden veri toplanm›ﬂt›r (705 okulu terk etmiﬂ çocuk ve
annesi, 352 okula devam eden çocuk ve annesi, 241 ö¤retmen).
Her iki yöntemin verileri birbirinden ba¤›ms›z olarak çözümlenmiﬂ ve
de¤erlendirilmiﬂtir. Nitel yöntemler ile öznel düﬂünce, yorum ve öneriler, nicel
yöntem ile nesnel veriler elde edilmiﬂ olmakla birlikte nitel ve nicel verilerin büyük
ölçüde birbirini destekledi¤i görülmektedir.
Bu sonuçlar ise ﬂöyle özetlenebilir:
• Okulu terke yol açan nedenler, e¤itim sistemi ve okul koﬂullar›n›n yan› s›ra sosyokültürel ve ekonomik koﬂullardan da kaynaklanmakta, öncelikleri ve a¤›rl›klar›
bölgeler itibariyle farkl›l›klar göstermektedir. Ayr›ca k›z ve erkek ö¤rencilerin
okulu terk nedenleri aras›nda da farkl›l›klar oldu¤u gözlenmiﬂtir.
• Okulu terk durumu 5. ve 6. s›n›flarda yo¤unlaﬂmaktad›r. Bu durum di¤er faktörler
yan›nda sekiz y›ll›k zorunlu e¤itimin henüz tam olarak yerleﬂmedi¤inin de bir
göstergesidir. Araﬂt›rmaya kat›lan çocuklar için okulun terk edildi¤i s›n›f 4,43; terk
yaﬂ› ise 11,61'dir. K›z çocuklar› için bu say›lar 4,32 ve 11,47'ye düﬂmektedir.
Ö¤retmenlerin gözlemleri de bu bulguyu desteklemektedir. Ö¤retmenlerin % 24,9'u
çocuklar›n okulu en fazla 5. s›n›fta, % 34,9'u ise 6. s›n›fta okulu terk ettiklerini ifade
etmiﬂlerdir. Ayr›ca ö¤retmenler k›z çocuklar›n›n okulu terk aç›s›ndan daha yüksek
bir risk grubu oldu¤unu belirtmektedirler.
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K›z çocuklar› daha
erken yaﬂta ve daha
erken bir s›n›fta okulu
terk etmekte ve bu
karar daha çok aile
bask›s› ile al›nmaktad›r.

K›saca k›z çocuklar› daha erken yaﬂta ve daha erken bir s›n›fta okulu terk etmekte
ve bu karar daha çok aile bask›s› ile al›nmaktad›r. K›z çocuklar›n›n % 49'u, erkek
çocuklar›n % 73'ü okulu terk karar›n› kendisi ald›¤›n› belirtmiﬂ; annelerin yan›tlar›
da bu saptamay› desteklemiﬂtir. Ancak, çocuklar›n okulu neden b›rakt›klar›
sorusuna verdikleri yan›t, karar› kimin verdi¤i konusunda ﬂüphe uyand›rmaktad›r.
Çocuklar›n % 30'u çal›ﬂmak zorunda oldu¤u için, % 23'ü de ailesi istemedi¤i için
okulu b›rakt›¤›n› ifade etmiﬂtir.
Buna bir de çocuklar›n % 43,7'sinin ailesine okula gitmek istedi¤ini ve % 36,2'sinin
okuldan ayr›ld›¤› için a¤lad›¤›n› söyledi¤i eklendi¤inde okulu terk karar›n›n salt
çocuklar›n karar› olmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Ö¤retmenler de büyük bir oranla
(%71,5) okulu b›rakma karar›n›n babalar taraf›ndan verildi¤ini ifade etmiﬂlerdir.
• Okulu terkin sosyal, kültürel ve ailevi koﬂullardan kaynaklanan nedenleri
incelendi¤inde en önemli etkenlerden birinin annenin okuryazarl›k durumu oldu¤u
görülmektedir. Okulu terk eden çocuklar›n % 83,5'inin annesi e¤itimsizdir. Devam
edenlerin ise % 62,2'si okuryazard›r. Bu durum k›z çocuklar› için daha da belirleyici
olmaktad›r. Anne okuryazar ise k›z çocuklar› % 60 oran›nda okula devam etmekte,
e¤itimsiz ise % 85 oran›nda okulu terk etmektedirler.

Anne okuryazar ise k›z
çocuklar› % 60 oran›nda
okula devam etmekte,
e¤itimsiz ise % 85
oran›nda okulu terk
etmektedirler.

Baban›n e¤itim durumu çocuklar›n e¤itim durumu üzerinde belirleyici bir etken
olmamaktad›r. Ancak genel olarak ailenin e¤itim düzeyi, çocuklar›n›n e¤itiminden
do¤an beklentiyi etkilemektedir. Buna paralel olarak ailenin çocu¤un okul
durumuyla ilgilendi¤i koﬂullarda da okula devam oran› yükselmektedir.
• Sosyal, kültürel ve ailevi koﬂullardan kaynaklanan ikinci önemli etken de evde
konuﬂulan dilin Türkçe olup olmad›¤›d›r. Dil sorunu özellikle çocu¤un okul baﬂar›s›n›
etkileyen faktörlerin baﬂ›nda geldi¤i için önem taﬂ›maktad›r. Do¤al olarak bu
durum iller baz›nda büyük farkl›l›klar göstermektedir. Örne¤in Diyarbak›r'da okulu
terk etmiﬂ olan çocuklar›n %15'inin evinde türkçe konuﬂulurken, Erzurum'da bu
oran % 82,7'ye ç›kmaktad›r. Araﬂt›rma kapsam›ndaki illerin genelinde ise, okulu
terk eden çocuklar›n % 48,1'inin evinde Türkçe konuﬂuldu¤u saptanm›ﬂt›r.
• Ekonomik koﬂullardan kaynaklanan nedenler iki temel baﬂl›k alt›nda
toplanabilmektedir: Ekonomik yetersizlikler nedeniyle çocuklar›n iﬂte veya evde
çal›ﬂt›r›lmas› ve/veya e¤itim harcamalar›n›n karﬂ›lanamamas›. Özellikle çocu¤un
okul d›ﬂ›nda bir iﬂte çal›ﬂmas›, ailenin sigorta kapsam›nda olmamas› ve aile içinde
kiﬂi baﬂ›na düﬂen ayl›k harcaman›n düﬂük olmas› çocu¤un okulu terk ihtimalini
yükseltmektedir.

Okulu terk etmiﬂ erkek
çocuklar›n % 51,8'i para
getirecek bir iﬂte
çal›ﬂmaktad›r.

Ev d›ﬂ›nda çal›ﬂma zorunlulu¤u erkek çocuklar›n okulu terk durumunu etkileyen
en önemli de¤iﬂkendir. Okulu terk etmiﬂ erkek çocuklar›n % 51,8'i para getirecek
bir iﬂte çal›ﬂmaktad›r. K›z çocuklarda bu oran %17'dir. Ekonomik zorluklar nedeniyle
e¤itim harcamalar›n›n karﬂ›lanamayacak olmas› ise k›z çocuklar›n› daha çok
etkilemektedir.
• E¤itim sistemi ve okul koﬂullar›ndan kaynaklanan nedenler çok kapsaml›d›r.
Çocuklar›n okula aidiyetlerinin yükseldi¤i ölçüde okula devam›n artt›¤›
görülmüﬂtür. Okula aidiyeti etkileyen en önemli de¤iﬂkenler, çocuklar›n
ö¤retmenleri ile kurduklar› iliﬂkiler ve okuldaki ders d›ﬂ› faaliyetlerin çekicili¤idir.
Bu de¤iﬂkenlerin k›z ve erkek ö¤renciler için büyük farklar taﬂ›mad›¤› gözlenmiﬂtir.
Okulun fiziksel koﬂullar› ve okuldaki güvenlik ortam› ise k›z çocuklar›n›n okula
devam›nda daha belirleyici olmaktad›r.
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• Ö¤retmenlerle yap›lan çal›ﬂmadan elde edilen en etkileyici sonuç, % 60'›n›n
çocuklar›n okula devamlar›n› sa¤lamada ö¤retmen kalitesinin çok önemli oldu¤unu
vurgulamas›d›r. Ö¤retmenlerin maddi ve manevi doyum boyutu, e¤itime kaynak
ayr›lamamas›, ö¤rencinin okulda baﬂar›s›z olmas› gibi etkenler de okulu terkin
nedenleri olarak üst s›ralarda yer alm›ﬂt›r. Ö¤retmenler aç›s›ndan e¤itim sistemi
ile ilgili aksakl›klar okulu terkin temel nedenlerini oluﬂturmaktad›r.
Bununla birlikte ö¤retmenler, okulu terk sorununun önüne geçmek için yap›lmas›
gerekenler aras›nda ailelerin bilinç düzeylerinin yükseltilmesini ilk s›raya
koymuﬂlard›r. Ö¤retmenlerin çabalar›n›n desteklenmesi bunu izlemektedir.
Ö¤retmenlerin ön plana ç›kard›klar› bir baﬂka çözüm ise, toplumsal olarak
e¤itimden beklentinin artmas› ve ailelerin e¤itim düzeyinin yükseltilmesi için
medyan›n deste¤inin sa¤lanmas› olmuﬂtur.

IV) ‹ZLEME S‹STEM‹
VE
POL‹T‹KA ÖNER‹LER‹

Politika önerileri dört ana hedefin gerçekleﬂtirilmesine yöneliktir:
1. Okulu terk konusunda standartlar›n oluﬂturulmas› ve istatistik altyap›s› ile
izleme sisteminin kurulmas›
2. Risk gruplar›n›n belirlenmesi ve izlenmesi.
3. Okullar›n kurumsal ve iﬂlevsel kapasitesinin artt›r›lmas›. Okulu terkin
önlenmesine yönelik politika önerilerinin temelinde ve merkezinde “okul”
bulunmaktad›r.
Kurumsal kapasitenin artt›r›lmas›na yönelik politika önerileri, fiziki kapasitenin
iyileﬂtirilmesini, okullar›n ekonomik gücünün artt›r›lmas›n›, okul yönetim sisteminin
yenilenmesini, ö¤retmenlerin kapasiteleri ile ö¤retmenlere sa¤lanan olanaklar›n
geniﬂletilmesini, rehberlik sisteminin etkinleﬂtirilmesini, etkin bir burs sistemi
kurulmas›n› ve mevcut hukuki düzenlemelerin uygulanmas›n›n sa¤lanmas›n›
içermektedir.
‹ﬂlevsel kapasitenin artt›r›lmas›na yönelik politika önerileri ise, ö¤rencilerin okula
aidiyetinin artt›r›lmas›n›, okul ile ailelerin yak›nlaﬂmas›n›n sa¤lanmas›n›, annelerin
e¤itim ve bilinç düzeyinin yükseltilmesini, ö¤rencilerin güçlü ve zay›f yanlar›n›n
saptanmas› ve desteklenmesini, Türkçe bilmeyen ve Türkçesi zay›f olan ö¤rencilere
Türkçe ö¤retilmesini ve aile, veli, vasilerin mevcut hukuki sürece iliﬂkin
bilgilendirilmesini içermektedir.
4. Ekonomik ve sosyal olanaklar›n ve desteklerin geniﬂletilmesi. Ekonomik zorluklar
nedeniyle e¤itim d›ﬂ›nda kalan ya da bu riski taﬂ›yan çocuklar›n ve ailelerinin
çeﬂitli fonlar ve burslarla desteklenmesini, anne - çocuk e¤itim programlar›n›n
geniﬂletilmesini ve göç ile gelen ailelerin desteklenmesini kapsamaktad›r.
Öte yandan izleme sistemi ve politikalar›n uygulama çevresine iliﬂkin öneriler de
kamu hizmetlerinin al›m› ile ailelerin çocuklar›n› okutmalar›n›n iliﬂkilendirilmesini,
ilkokul diplomas› zorunlulu¤unun geniﬂletilmesi, çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas›n›n
engellenmesini, ilkokul ça¤›nda olan sokak çocuklar› ve suçlu çocuklar›n e¤itimi
ile ilgili yasal çerçevenin netleﬂtirilmesini, ilkö¤retime alternatif yasad›ﬂ› kurslar›n
kapat›lmas›n›, okulu terk ile ilgili iletiﬂim stratejisi geliﬂtirilmesi ve uygulanmas›n›,
MEB içindeki kurumsal yap›da iﬂ bölümünü ve “Haydi K›zlar Okula” kampanyas›n›n
kurumsal bilgilerinden yararlan›lmas›n› kapsamaktad›r.
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