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KIZ ÇOCUKLARIN OKULLULAﬁMASINA
DESTEK KAMPANYASI

‘Haydi K›zlar Okula’ slogan›nda ifadesini bulan ‘K›z Çocuklar›n E¤itimine Destek Kampanyas›’,
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik ile UNICEF Genel Direktörü Carol Bellamy taraf›ndan 2003 y›l›
Haziran ay› ortalar›nda baﬂlat›lm›ﬂt›. Kampanya y›l ortas›nda baﬂlat›lmas›na karﬂ›n, ilk y›l al›nan
sonuçlar beklenenin üzerinde olmuﬂ ve 2004 y›l›nda çok daha iyi sonuçlar al›nmas›n› sa¤layacak
güçlü bir zemin oluﬂturulmuﬂtur. Y›l içerisinde ortaya ç›kan yeni ve olumlu bir e¤ilim de, özel
sektörün ‘Haydi K›zlar Okula’ Kampanyas›n›n finansman›na gösterdi¤i ilgidir.

Son
derece
basit bir
logonun ve slogan›n
kullan›lmas›, hedef kitlenin ve
genel olarak kamuoyunun
dikkatini çekmiﬂtir.

Kampanyan›n amac›; 2005 y›l›na kadar
ilkö¤retimde k›z–erkek ö¤renci eﬂitli¤ini
sa¤lamakt›r. Bu amaç
do¤rultusunda, k›z çocuklar›n
okullulaﬂma oranlar›n›n
görece düﬂük oldu¤u
53 ilde kampanya
yürütülecektir. 2003
y›l›nda yap›lan ve
e¤itimde
toplumsal
cinsiyet
konusunu ele
alan araﬂt›rmaya göre,
ilkö¤retime
kay›t aç›s›ndan
k›z ve erkek
çocuklar aras›nda
%7’lik bir aç›k
bulunmaktad›r. 2005
y›l› sonuna kadar eﬂitli¤in
sa¤lanabilmesinde k›z
çocuklar›n e¤itimi, Milli E¤itim
Bakanl›¤›, UNICEF Türkiye Ofisi ve
ülkedeki ilgili di¤er kuruluﬂlar taraf›ndan birinci
öncelik olarak görülmektedir.
Türkiye’de e¤itim alan›ndaki cinsiyet eﬂitsizlikleri, ülkenin özellikle güneydo¤u ve do¤u bölgelerinde hala önemli boyutlardad›r. Kimi illerde 6
ile 14 yaﬂ aras›ndaki k›z çocuklar›n yaklaﬂ›k
%50’si okula devam etmezken, ülkenin k›rsal
kesimlerinde yaﬂayan 11 ile 14 yaﬂ aras›ndaki
k›z çocuklar›n %60’› okula kay›tl› bile de¤ildir.
Bu istatistiklerin gerisinde hem ekonomik hem
de sosyal etmenler vard›r. Gerçi e¤itim
ücretsizdir ve 2003–2004 ö¤retim y›l›nda ders
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kitaplar›n›n ücretsiz da¤›t›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n
aileler yine de önlükleri ve di¤er okul
malzemelerini sat›n almak durumundad›r.
Birçok aile ekonomik aç›dan ciddi s›k›nt›
içindeyken, çocuk eme¤inin aile bütçesine
katk›s› önem kazanmaktad›r. Ana babadan her
ikisinin de çal›ﬂt›¤› durumlarda daha büyük
çocuklar, özellikle de k›zlar küçük kardeﬂlerinin
bak›m›n› üstlenmektedirler.
Çocuklar, özellikle de k›zlar, evde ya da tarlada
iﬂlere yard›mc› olsunlar diye okula
gönderilmemektedir. Kendileri okuma yazma
bilmeyen ya da en ço¤u birkaç y›l e¤itim
görmüﬂ ana babalar kimi durumlarda
çocuklar›n› okula göndermenin önemini takdir
edememektedirler. K›z çocuklar›n e¤itimi,
geleneksel olarak fazla önemsenmemektedir.
Di¤er yandan, k›rsal kesimden kente do¤ru
yaﬂanan nüfus hareketi, okullar› aç›k tutman›n
kiﬂi baﬂ›na maliyetini de yükseltmiﬂtir. K›smi
bir çözüm olarak taﬂ›mal› e¤itim baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Çocuklar servis araçlar›yla taﬂ›ma merkezi
olarak seçilen okullara taﬂ›nmaktad›r. Ancak
burada da baz› sorunlar ortaya ç›kmaktad›r:
Belirli yörelerde geleneklerine ba¤l› aileler
özellikle ergenlik yaﬂlar›ndaki k›z çocuklar›n›n
erkeklerle ayn› araçta okula gidip gelmelerini
istememektedirler. Bu da k›z çocuklar›n yüksek
oranda okulu terk etmelerinde önemli bir
etmendir.
Okullulaﬂma oranlar›n› art›rman›n önünde
duran yerel engellerin de¤erlendirilmesi ve
kampanyan›n amaçlar› aç›s›ndan en olumlu
sonuçlar›n al›nmas› için ‘yerinde’ birçok
araﬂt›rma ve planlama çal›ﬂmas›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
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•

Proje kapsam›ndaki do¤u ve güneydo¤u
illerinde k›z çocuklar›n e¤itiminin önündeki
baﬂl›ca engel okul ve derslik yetersizli¤idir.

•

Birçok çocuk uzun mesafe kat ederek
okullar›na ulaﬂabilmektedir — do¤u ve
güneydo¤u illerinde 57,000 ö¤renci her gün
okullar›na servis arac›yla gitmektedir ve
bunlar›n 21,000 kadar› k›zd›r. Devams›zl›k
özellikle k›ﬂ›n artmaktad›r.

•

Taﬂ›nma imkan› olmayan 52,000 çocu¤un
da yat›l› okumas› gerekmektedir ve bu
ailelere güç gelmektedir. Mevcut okullar›n
birço¤unun fiziksel aç›dan elveriﬂsiz
durumda bulunmas›, ailelerin çocuklar›ndan
ayr›lmak istememesi onlar› çocuklar›n›
okula göndermekten al›koyan etmenler
aras›ndad›r.

•

K›z çocuklar›n okula gönderilmemesi
olgusunda ekonomik güçlüklerin de önemli
bir pay› vard›r. Yoksulluk, birçok ailenin k›t
kanaat geçinmeyi birinci öncelik olarak
görmesine yol açmaktad›r.

•

K›t kanaat geçinme durumu birçok aileyi ev
bütçesine katk› için çocuklar›n› çal›ﬂt›rmaya
yöneltmektedir.

•

Kültürel ortam ve ataerkil aile yap›lar›
yüzünden erkeklerin gereksinimlerine
k›zlara göre öncelik tan›nmaktad›r; öyle ki,
kad›nlar ve k›zlar bile bu e¤ilimdedirler.

•

Birçok aile k›z çocuklar›n e¤itimini önemli
saymamaktad›r; erken yaﬂta evlilik daha
öncelikli bir konudur ve ayr›ca birçok k›z
çocuk ev iﬂlerine yard›m etsinler diye evde
tutulmaktad›r.

•

Baﬂar›l› kad›n örneklerine tan›k olmamalar›,
köyde yaﬂayan k›zlar›n düﬂ ve özlemlerine
art› de¤er katacak bir örne¤in yoklu¤u
demektir. ‹lkö¤retim okullar›ndaki ö¤retmen
kadrosunun üçte birini kad›nlar
oluﬂturmas›na karﬂ›n bunlar›n ço¤unlu¤u
köylerde de¤il kent ve kasabalarda görev
yapmaktad›r.

•

Çocuklar›n› okutmak isteyen aileler orta
ö¤retim ﬂans›n› çok s›n›rl› görmektedirler.
Çünkü birçok köy okulunda ancak 5. s›n›fa
kadar e¤itim yap›labilmektedir. Böylece, 5.
s›n›f› bitiren çocuklar›n bu nedenle
e¤itimlerine devam edememeleri ‘okul d›ﬂ›
çocuk’ istatistiklerinin artmas›na yol
açmaktad›r.

Her çocuk için
Sa¤l›k, E¤itim, Eﬂitlik, Koruma
‹NSANLI⁄IN GEL‹ﬁ‹M‹

Kampanya, çeﬂitli bakanl›klar›n il ve ilçe üst
düzey görevlilerinin bilgilendirilmesi ve
harekete geçirilmesi üzerinde odaklanm›ﬂt›r.
Bu resmi kuruluﬂlar aras›nda Milli E¤itim
Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Tar›m ve Köy ‹ﬂleri
Bakanl›¤› ile Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›n›n yan› s›ra Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›
ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlü¤ü’nde yer almaktad›r.
Ulusal ve yerel medya (elektronik ve bas›l›) da
kampanyay› aktif olarak desteklemiﬂtir. Ünlü
kiﬂilerin TV spotlar› arac›l›¤›yla destekleyici
mesajlar vermeleri sa¤lanm›ﬂt›r.
Bugüne kadar elde edilen sonuçlar:
Öncelikli 10 ilden 2003 y›l›nda gelen say›sal
veriler farkl›l›k göstermektedir. Bunlar›n aras›nda en iyi durumda olan Siirt, geçen y›l k›z
çocuklar›n okullulaﬂmas›nda %19’luk bir art›ﬂ
sa¤lam›ﬂt›r. Siirt’i %11.6 art›ﬂla Van ve %6.7
art›ﬂla Muﬂ izlemektedir. Bununla birlikte,
rakamlara daha yak›ndan bak›ld›¤›nda, birinci
ve alt›nc› s›n›flara kaydolan k›z çocuklar›n
say›s›nda önemli bir art›ﬂ görülmektedir.
Siirt’te birinci s›n›fa kaydolan k›z çocuk
say›s›ndaki art›ﬂ çarp›c› boyutlardad›r. Bugün
bu ilde birinci s›n›flardaki k›z oran› %57 ile
erkekleri geçmiﬂtir. Birinci s›n›fa kaydolan k›z
say›s›ndaki art›ﬂ ﬁ›rnak’ta %23 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Bu art›ﬂ Van’da %16, Muﬂ’ta ise
%13.5’tir. 6. s›n›fa kay›t aç›s›ndan ise art›ﬂ›n en
fazla oldu¤u illerdeki art›ﬂ oranlar› s›ras›yla
%46, %31, %20, %18 ve %13’tür. Bu sonuçlar›n
daha detayl› analizi gerekmekle birlikte ailelerin
k›zlar›n› 6 yaﬂ›na geldi¤inde okula göndermeye
haz›r olduklar›

Çocuklar› okula yönelten
önemli bir etmen de
hükümetin bu y›l ders
kitaplar›n› ücretsiz sa¤lama
karar› alm›ﬂ olmas›d›r.
Böylece birçok yoksul aile
önemli bir yükten
kurtulmuﬂtur. Ayn› uygulama
2004–2005 ö¤retim y›l›nda da
devam edecektir.
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2004 y›l›nda, ‘Haydi K›zlar
Okula!’ k›z çocuklar›n›n kay›t
oran›n›n en düﬂük oldu¤u 23
ile daha yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r.

yolunda bir sonuç ç›karmak mümkün
görünmektedir. Okula baﬂlayan k›zlar›n okul
devaml›l›klar›n› sa¤lamak bir görev olarak
ortaya ç›kmaktad›r. 6. s›n›fa kaydolanlardaki
art›ﬂ ise, ailelerin 5 y›l e¤itim görmüﬂ
çocuklar›n› üç y›l daha okula göndererek temel
e¤itimlerini tamamlamalar› iste¤ine
ba¤lanabilir.

uygulama için önemli bir araç olmuﬂtur.
Kullan›c› dostu iletiﬂim materyallerinin
kullan›lmas›, köylerde, ilçelerde ve illerde
seferberlik sa¤lanmas›nda etkili olmuﬂtur.
Son derece basit bir logonun ve slogan›n
kullan›lmas›, hedef kitlenin ve genel olarak
kamuoyunun dikkatini çekmiﬂtir.

Edinilen Deneyimler:

Ayn› ba¤lamda siyasal kararl›l›k ve her düzeyden karar yetkisi taﬂ›yanlar›n kampanyaya
deste¤i belirleyici önemdedir. Baﬂbakan›n ve
Milli E¤itim Bakan›’n›n aç›k deste¤i il ve ilçe
düzeyindeki resmi görevlilere yans›m›ﬂt›r
(Baﬂbakan›n seçim bölgesi Siirt, Milli E¤itim
Bakan›n›nki ise Van’d›r).

Özel sektörün gerek ülke düzeyinde gerekse
illerde gösterdi¤i kat›l›m kampanya aç›s›ndan
olumlu bir etmendir. Coca–Cola ﬁirketi
kampanyaya para ve ücretsiz tan›t›m yard›m›
yapm›ﬂ, bir ilaç firmas› olan ‹brahim Ethem
Ulagay da e¤itim ve iletiﬂim materyallerinin
bas›m ve da¤›t›m›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu katk›lara
karﬂ›n, yerel ticari kuruluﬂlardan kaynak
sa¤lama aç›s›ndan daha yap›labilecek çok iﬂ
vard›r ve bu konuda neler yap›labilece¤inin
araﬂt›r›lmas› gerekir. Hükümetin e¤itime
katk›da bulunan ﬂirketlerin katk›lar› ölçüsünde
%100 vergi ba¤›ﬂ›kl›¤›ndan yararlanmalar›n›
öngören ‘E¤itime %100 Destek Kampanyas›’
bu aç›dan de¤erlendirilmelidir.

Medyan›n gerek ulusal gerekse yerel düzeyde
kampanyaya aktif biçimde kat›lmas›, halk›n
duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas›na katk›da bulunan
önemli bir etmendir.

Çocuklar› okula yönelten önemli bir etmen de
hükümetin bu y›l ders kitaplar›n› ücretsiz
sa¤lama karar› alm›ﬂ olmas›d›r. Böylece birçok
yoksul aile önemli bir yükten kurtulmuﬂtur.

Amaçlar›n ve hedeflerin, bu arada bütün
taraflarca üstlenilecek rollerin ve
sorumluluklar›n net tan›mland›¤› sektörler
aras› bir eylem plan›n›n geliﬂtirilmesi, etkili bir

Nihayet, bir baﬂka önemli ders de,
okullulaﬂmay› art›rmak için derslik ve ö¤retmen
say›s›n› da art›rma gereklili¤inin aç›kça ortaya
ç›kmas›d›r. Hükümet her iki konu üzerinde de

Kampanyan›n Siirt ve Van illerinde baﬂar›ya
ulaﬂmas›n› sa¤layan muhtemelen en önemli
etmen güçlü liderliktir. Bu iki ildeki üst düzey
görevlilerin izledikleri stratejiler, kampanyan›n
kapsam› geniﬂledikçe di¤er illerdeki yöneticiler
için de esin kayna¤› olacakt›r.
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durmaktad›r ve geniﬂletilmiﬂ bir okul inﬂa
program›n› baﬂlatm›ﬂ bulunmaktad›r. Ayr›ca,
2004 y›l›nda baﬂlamak üzere ö¤retmenleri
k›rsal yerleﬂim yerlerinde görev almaya teﬂvik
edecek yenilikler üzerinde karara var›lm›ﬂt›r.

•

Bulunduklar› yerlerde STK’larla birlikte
çal›ﬂ›lmas›;

•

E¤itimde kalitenin art›r›lmas›
gereksinimininde dikkate al›nmas›. Bu
alanda UNICEF–MEB iﬂbirli¤i ile yürütülen
‘Çocuk Dostu Okul’ projesinin
h›zland›r›lmas› ve yayg›nlaﬂt›rma için
planlama çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›.

2004 Y›l›n›n Temel Etkinlikleri
Bugüne dek edinilen deneyim ve derslerden
hareketle, il ve ilçe düzeyindeki geniﬂleme
evresinde MEB ve UNICEF aﬂa¤›daki
çal›ﬂmalar› yürütecektir:

•

23 yeni proje ili ile eski illerin ‘ulaﬂ›lmas›
güç’ yörelerinde k›z çocuklar›n e¤itimi
önündeki engellerin belirlenmesi;

Bütün bu etkinlikler emek yo¤un niteliktedir ve
bu iﬂler için saha sorumlular› atanm›ﬂt›r. ‹stenilen sonuçlar›n al›nabilmesi için her bir saha
sorumlusu yaklaﬂ›k 10 ilden sorumlu olacakt›r.
Beklenen Baﬂl›ca Sonuçlar

•

‹llerdeki resmi görevliler, toplum liderleri ve
ana babalar aras›nda k›z çocuklar›n e¤itimine
iliﬂkin bilinç ve duyarl›l›¤›n art›r›lmas›;

•

Cinsiyet aç›¤›n›n 2004 y›l› sonuna kadar
%50 azalt›lmas› ve 2005 y›l› sonuna kadar
bütünüyle kapat›lmas›.

•

‹l, ilçe ve köylerdeki lider kiﬂilerin k›z
çocuklar›n e¤itimi konusuna sahip
ç›kmalar›n›n sa¤lanmas›;

•

•

K›z çocuklar›n e¤itiminin önemi konusunda
toplum seferberli¤i/duyarl›l›k sa¤layacak
çal›ﬂmalar;

Çocuk Dostu Okullar›n önce pilot ölçekte
baﬂlat›lmas›, bu giriﬂimin daha geniﬂ
kapsaml› uygulanmas› için zemin
oluﬂturulmas›.

•

Çocuk iﬂçili¤inin, çocu¤un zihinsel
geliﬂimine zarar verebilece¤i gerçe¤inin
kavranmas› için yap›lacak çal›ﬂmalar;

•

Okullulaﬂmaya yönelik toplum giriﬂimlerinin
desteklenmesi;

•

Zorunlu e¤itimle ilgili yasalar›n
uygulanmas› için yap›lacak tan›t›m ve
destek oluﬂturma çal›ﬂmalar›;

•

K›z çocuklar›n okullara yönelmelerini sa¤lama amac›yla illerdeki resmi görevlilere teknik
yard›m ve iletiﬂim materyalleri sa¤lanmas›;

•

Yerel e¤itimler yoluyla il düzeyindeki
yetkililerin (valiler, belediye baﬂkanlar›,
muhtarlar, toplum liderleri, imamlar, vb.)
kapasitelerinin geliﬂtirilmesi;

•

Görsel ve yaz›l› medyan›n deste¤inin
al›nmas› ve program iletiﬂim stratejilerinin
kullan›lmas›;

•

Yerel yetkililerle ortak çal›ﬂma içinde okul ve
ö¤retmen ihtiyac›n›n belirlenmesi;

•

‹l düzeyinde özel sektörün katk›lar›n›n
sa¤lanmas›; ulusal düzeyde ise baﬂta Dünya
Bankas› ve AB olmak üzere kaynak
sa¤lanmas› için çal›ﬂ›lmas›;
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Karﬂ›laﬂ›lan Güçlükler

•

Okula yeni gelen ö¤renciler
için Eylül ay›na kadar
yeterince derslik
sa¤lanmas›.

•

Okul kay›tlar›yla ilgili
verilerin k›sa sürede
toplanamamas›
nedeniyle
kampanyan›n
izlenmesinin güç
hale gelmesi.

Kampanyan›n ilk alt› ay›nda
40,000 k›z çocuk
e¤itim–ö¤retim sistemi içine
al›nm›ﬂt›r.

