GELECE⁄‹NE SAH‹P ÇIK!
Her Çocuk ‹çin
Sa¤l›k, E¤itim, Eﬂitlik, Koruma
‹NSANLI⁄IN GEL‹ﬁMES‹

‹Ç‹NDEK‹LER
KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAﬁMASINA
DESTEK KAMPANYASI
Kapak foto¤raf›:
Mahmut Oral

Milli E¤itim Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› Salih
Çelik, Nisan ay›nda göreve baﬂlamas›ndan bu
yana çal›ﬂmalar›yla ‘Haydi K›zlar Okula’
kampanyas›na büyük katk› sa¤lamaktad›r.
Say›n Çelik Bakanl›k’taki yo¤un iﬂ gününde
bize zaman ay›rarak Türkiye’de k›z çocuklar›n
okul kay›t oranlar›n› art›rmak üzere yap›lan
çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi verdi. K›z ve erkek
çocuklar›n eﬂit haklara sahip olmalar›n› kararl›
biçimde savunan Salih Çelik bu vesileyle
kampanyaya ve baﬂar›s›na iliﬂkin
düﬂüncelerini ve umutlar›n› anlatt›.
Bak›n›z Önce E¤itim röportaj sayfa 4

HAYD‹ KIZLAR OKULA !
K›z çocuklar›n e¤itimini amaçlayan “Haydi
K›zlar Okula!” kampanyas› Türkiye’de
okullar›n aç›lmas›yla birlikte h›z kazanm›ﬂ
bulunuyor. Yaz tatili süresince UNICEF, Milli
E¤itim Bakanl›¤› ve di¤er bütün bakanl›klar
çal›ﬂanlar›, ilk y›l› için belirlenen on ilde
yaﬂayan her ailenin kampanya ça¤r›s›n›
duymas› ve gere¤ini yaparak k›z çocuklar›n›
okula göndermesini sa¤lamak için çaba
göstermekteydi.
Okul kay›tlar›n›n baﬂlamas›ndan hemen
önceki haftalarda televizyon ve radyo
kanallar›yla birlikte yerel ve ulusal bas›nda
yo¤un tan›t›c› kampanyalar yürütüldü.
‹mamlar, ülkenin her yerinde Cuma namaz›
için toplananlara k›z çocuklar›n e¤itimiyle
ilgili tavsiyelerde bulundular. Bu arada,
Baﬂbakan ve Milli E¤itim Bakan› da Eylül
ay›nda televizyonlarda yapt›klar›
konuﬂmalarda k›z çocuklar›n e¤itiminin
önemine de¤inerek kampanyaya destek
oldular.
Özel sektör kuruluﬂlar› finansal ve teknik
destek anlam›nda kampanyaya yard›mc›
oldular. Eylül ay› baﬂlar›nda UNICEF’de, iki
günlük ‘Rock‘n’Coke’ festivali s›ras›nda
kampanyay› de¤iﬂik bir platformda da tan›tarak kendi pay›na düﬂeni zevkle yerine getirdi.
Bak›n›z Haydi K›zlar Okula!, sayfa 5, 6 & 7

UNICEF Türkiye Temsilcisi
Edmond McLoughney ve Milli
E¤itim Bakan› Dr. Hüseyin
Çelik Eylül ay›nda ‹stanbul’da
yap›lan ‘Rock‘n’Coke’ Festivali
s›ras›nda Nurten K›z›l’la
birlikte bas›n toplant›s›nda.
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ED‹TÖR’DEN
ÇELT‹KSUYU’NDAK‹ SON DURUM
Yeni ders y›l› Bingöl halk› için özel bir anlam
taﬂ›yor. Bilindi¤i gibi bu ilde geçti¤imiz May›s
ay›nda okullar devam ederken meydana gelen
deprem sonucunda Çeltiksuyu Yat›l› Bölge
Okulu y›k›lm›ﬂ, seksen beﬂ ö¤renci ile bir
ö¤retmen enkaz alt›nda yaﬂam›n› yitirmiﬂti.
UNICEF, yöredeki çocuklara ve ailelere yönelik
psikososyal destek çal›ﬂmalar›n› bu y›lda sürdürmektedir. Bu çerçevede, ‘Psikososyal
E¤itim’ Program› bu ders y›l›nda Bingöl ve
çevre illerde yüz bin kiﬂiyi kapsayacak biçimde
geniﬂletilecektir.
Bak›n›z Toparlanma Zaman›, sayfa 10 & 11

‘Haydi K›zlar Okula’ kampanyas›n›n
Milli E¤itim Bakan› (MEB) ve UNICEF
Genel Direktörü taraf›ndan Van’da
baﬂlat›ld›¤› geçti¤imiz Haziran ay›
ortalar›ndan bu yana kampanyan›n
hayata geçirilmesi yolunda önemli
ad›mlar at›lm›ﬂt›r.
Bugün, Türkiye’de alt› ile on dört yaﬂ
aras›nda alt› yüz bini aﬂk›n k›z
çocu¤u okula gitmemektedir. Okula
gitmeyen bu k›z çocuklar›n yaklaﬂ›k
250 bini, kampanyan›n bu y›l yürütüldü¤ü on do¤u ilindedir. Baﬂka bir
deyiﬂle, bu illerde alt› ile on dört yaﬂlar aras›ndaki her üç k›z çocu¤undan
biri okula gitmemektedir.

KIZAMIK AﬁILARI
K›zam›k, çocukluk hastal›klar› aras›nda en
yayg›n ve en bulaﬂ›c› olan›d›r. K›zam›¤›n,
enfeksiyon nedeniyle zatürree ve ishal gibi
komplikasyonlara da yol açabilmesi, bu
hastal›¤› özellikle ölümcül k›lmaktad›r. WHO
ve UNICEF, Avrupa’y› çocuk felcinden temizlemek amac›yla yürüttükleri baﬂar›l› kampanyan›n ard›ndan ﬂimdi de k›zam›¤a karﬂ› bir
Küresel Stratejik Plan geliﬂtirmiﬂlerdir.
Türkiye’de Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan bu y›l
bu çerçevede yürütülecek ve k›zam›k
ba¤›ﬂ›klama oranlar›n› %95’e ç›kararak ülkeyi
bu hastal›ktan tamamen kurtaracak olan çal›ﬂmalarda UNICEF Sa¤l›k Bakanl›¤›na destek
vermektedir.
Bak›n›z K›zam›¤a Son, sayfa 9
YALNIZCA ANNE SÜTÜ
Anne sütünün çocu¤un beslenmesi ve geliﬂmesi aç›s›ndan üstün özelliklere sahip oldu¤una iliﬂkin kan›tlara karﬂ›n, bebeklerini belirli bir
dönem yaln›zca kendi sütleriyle besleyen annelerin oran› tüm dünyada azal›yor. Bebekleri
belirli bir dönem yaln›zca anne sütüyle beslemenin yararlar›n›n yeterince bilinmemesi ve
bebek mamas› reklamlar›n›n oluﬂturdu¤u bask›
bu durumun nedenleri aras›ndad›r.

Ülkenin bu bölgesine yapt›¤›m ziyaretlerin ard›ndan, k›z çocuklar›n
ilkokula gönderilmesi gibi çok önemli bir görevin yerine getirilmesi için
büyük çabalar harcand›¤›n› söyleyebilirim. Çeﬂitli hükümet
kuruluﬂlar›ndan il ve ilçe düzeyindeki yetkililer, MEB’n›n önderli¤inde
yo¤un bir kampanya çal›ﬂmas› yürütmektedirler.
‹l ve ilçe düzeyindeki yetkililer, resmi görevlileri seferber ederek,
ana–babalar› k›z çocuklar›n› okula göndermeye ikna etme çabas› içindedirler. Sonuçta, kampanyan›n baﬂar› düzeyi okul kay›t oranlar› ile belli
olacakt›r; bununla birlikte, il ve ilçe düzeyinde gözlenen yo¤un ve kararl›
çabalar, kampanyan›n baﬂar›l› olaca¤›na iliﬂkin olumlu iﬂaretler vermektedir. ‹lk döneme ait okul kay›t oranlar› bir ay içinde belli olacakt›r ve
bizler ﬂimdi büyük bir umutla kay›t oranlar›ndaki art›ﬂ› beklemekteyiz.
S›ras› gelmiﬂken, bu kampanyada medyan›n rolünün ne kadar önemli
oldu¤unu belirtmek istiyorum. Medya sahip oldu¤u eriﬂim gücüyle
soruna iliﬂkin bilinç ve duyarl›l›¤› art›rm›ﬂ, insanlar› harekete geçirmiﬂtir.
Özel sektör de, k›z çocuklar›n› okula gönderemeyecek kadar yoksul olan
ailelere yard›m için kollar› s›vam›ﬂt›r. Coca–Cola kampanyaya önemli ölçüde maddi destek sa¤larken, ATV televizyon kanal› ile her eve mesaj›m›z› taﬂ›m›ﬂ, ‹brahim Ethem Ulagay’da çok önemli ayni yard›mlarda bulunmuﬂlard›r. Bu arada, kampanyaya olan kiﬂisel katk›s› dolay›s›yla Profesör
‹hsan Do¤ramac›’ya da özel olarak teﬂekkürlerimi iletmek istiyorum.
‘Haydi K›zlar Okula’ mesaj›n›n anlam› art›k daha geniﬂ bir çevrede daha
güçlü biçimde bilinmektedir. Süreç, bu mesaj ve ard›ndaki amaç ülkedeki
her hane taraf›ndan kavranana dek devam edecek, sonuçta Türkiye’deki
bütün k›z ve erkek çocuklar temel e¤itimlerini alm›ﬂ olacaklard›r.

Ekim ay›nda gerçekleﬂtirilecek ‘Dünya Emzirme
Haftas›’ s›ras›nda bebeklerin belirli bir dönem
yaln›zca anne sütüyle beslenmelerini destekleyen bir kampanya yeniden baﬂlat›lacakt›r. Bu
çal›ﬂmayla, anne sütünün taﬂ›d›¤› üstünlükler
medya kanal›yla geniﬂ bir kesime aktar›lacakt›r.
Bak›n›z Anne Sütüne Destek, sayfa 8

Edmond McLoughney
UNICEF Türkiye Temsilcisi
Not: Okurlar›m›z›n bültene iliﬂkin görüﬂlerini çok merak ediyoruz. Görüﬂ
ve önerilerinizi iletmek için bizimle temasa geçmekten çekinmeyin.
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ÖNCE E⁄‹T‹M
Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda yo¤un bir iﬂgünü sabah›nda Kampanya Merkez Yürütme Kurulu
Baﬂkan›, Müsteﬂar Yard›mc›s›, Say›n Salih Çelik UNICEF ekibini s›cak bir biçimde karﬂ›lad›.
UNICEF’in Bakanl›¤› ziyaretinin nedeni, ‘K›z Çocuklar›n›n Okullulaﬂmas›na Destek Kampanyas›’
hakk›nda Bakanl›k yetkilileriyle görüﬂmek ve bu konuda bilgi almakt›
“K›z olsun erkek olsun bütün çocuklar›n ayr›m
gözetilmeksizin e¤itim görmeleri gerekti¤ini
düﬂünüyorum. Bu günün k›z çocuklar›, yar›n›n
anneleridir; ﬂehirde de, k›rsal kesimde de
çocuklar›n yetiﬂtirilmeleri, aile ortamlar›nda
e¤itilmeleri konusunda en önemli rol annenin
üzerindedir. Bunu kendi ailemde de
gözlemliyorum. Eﬂim, iki çocu¤umuza benden
daha fazla zaman ay›r›yor, onlar›n bak›m› ve
e¤itimini daha yak›ndan takip ediyor.
“Milli E¤itim Bakanl›¤›’
‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü,
büyük bir özveriyle bu
kampanyaya yo¤un zaman
ve enerji harcamaktad›r”

“Dünyadaki geliﬂmelerden haberdar olan,
e¤itim alm›ﬂ, okuma yazma bilen bir anne
edindi¤i bilgiler ›ﬂ›¤›nda çocuklar›n›
yetiﬂtirirken onlara daha fazla yard›mc›
olabilir, onlara yerinde tavsiyelerde
bulunabilir ve yaﬂamlar›na iliﬂkin daha
doyurucu aç›l›mlar sunabilir.
“K›z çocuklar›n okula gidememelerinin baﬂl›ca
nedeni ekonomiktir. Birçok aile, k›z çocuklar›n›
okula göndermek yerine ek gelir için
çal›ﬂt›rmak zorunda kalmaktad›r. ‹kinci
neden ise, k›z çocuklar›n evdeki iﬂlere
yard›m etmelerine dair örf ve
adetlerdir. Bu tarzda yetiﬂen k›z
çocuklar genellikle erken yaﬂlarda
evlenmektedirler.
“Bu tür geleneklere ba¤l› ailelerin
k›z çocuklar›n› okula göndermeye,
mezun oluncaya kadar onlar› okulda
tutmaya özendirilmeleri gerekir.
Ancak, bu bir zorlama biçiminde de¤il
ikna yoluyla yap›lmal›d›r. Okulu
ailelere sevdirerek k›z çocuklar›m›z›
okula taﬂ›maya çal›ﬂ›yoruz ve bunu
baﬂaraca¤›m›za inan›yorum.
“Bir baba olarak, k›z
çocuklar›n e¤itimi
kampanyas›n›
heyecanla
karﬂ›lad›m. Bu

göreve Nisan ay›nda baﬂlad›¤›mda kampanyan›n hayata geçirilmesi için önümüzde bir
buçuk ayl›k k›sa bir süre vard›. Milli E¤itim
Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü büyük
bir özveriyle bu kampanyaya yo¤un zaman ve
enerji harcamaktad›r. MEB d›ﬂ›nda baﬂka birçok resmi kuruluﬂ da kampanyan›n planlanmas›na, haz›rlanmas›na ve yürütülmesine
katk›da bulundu. Örne¤in biz bu kampanyada
Sa¤l›k, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik, Tar›m ve
Köy ‹ﬂleri, SHÇEK, ‹çiﬂleri Bakanl›klar›yla,
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n yan›s›ra, elbette
UNICEF’le de ortak bir çal›ﬂma içindeyiz.
“Kampanyan›n planlanmas› s›ras›nda, k›z
çocuklar›n okul kay›t oranlar›n›n düﬂük olmas›n›n nedenlerini araﬂt›rd›k ve bu sorunlar›
merkezden tespit etme yerine yerel ölçekte
Yürütme Kurullar› oluﬂturmay› uygun gördük.
Bu kurullar sorunun nedenlerine e¤ilecek ve
yerel gereksinimlere uygun öneriler
geliﬂtireceklerdir. Böylece, neyin gerekti¤ini
daha iyi görüp kampanya hedefleri
do¤rultusunda daha etkili çal›ﬂmalar
yürütebilece¤iz.
“Ayr›ca, mevcut okullar› aileler için daha
çekici k›lacak çal›ﬂmalar da yürütüyoruz.
Örne¤in; düﬂük gelirli ailelerin k›z çocuklar›
için yapacaklar› e¤itim giderlerini (kitap,
forma, çanta) karﬂ›layaca¤›z; ayr›ca özel
sektörün katk›s›n› sa¤layacak, yerel ve ulusal
ölçeklerde fon yaratacak çeﬂitli etkinlikler
organize ediyoruz.
“Projeyi zaman›nda hayata geçirmiﬂ olmaktan
mutluluk duyuyoruz. UNICEF’in uluslararas›
deneyimlerinden de yararlanarak, bu kadar
çok say›da bakanl›¤› ortak bir çal›ﬂma ile ilk
kez bu projede tam anlam›yla bir araya
getirmiﬂ bulunuyoruz.
“Bu ders y›l› sonunda kampanya kapsam›ndaki
ilk on ilde al›nan sonuçlar› de¤erlendirece¤iz
ve projenin amaçlar›na ulaﬂmas› için istedi¤imiz sonuçlar› alma aç›s›ndan ne tür de¤iﬂiklikler gerekiyorsa onlar› gerçekleﬂtirece¤iz.
“Bu plan›n amac›, proje stratejisini 2005 y›l›na
kadar tam anlam›yla doyurucu hale getirmek
ve bunu e¤itim sistemimizde
kurumsallaﬂt›rmakt›r.”
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HAYD‹ KIZLAR OKULA!
Yaz aylar›nda, Milli E¤itim Bakanl›¤›, UNICEF ve ‘K›z Çocuklar›n›n Okullulaﬂmas›na Destek’ kampanyas›ndaki di¤er ortaklar, ilk olarak hedef seçilen on ilde ilkö¤retim ça¤›nda olan bütün k›z çocuklar›n yeni ders y›l›nda okula gitmelerini sa¤lamak amac›yla yo¤un bir çal›ﬂma yürütüyorlard›. Bu on
ilde, halen okula gitmeyen 250,000 kadar k›z çocu¤un yeni ders y›l›nda okula baﬂlamalar› isteniyordu. Okul kay›t oranlar›n›n art›r›lmas›n›n önündeki yerel engeller üzerinde pek çok araﬂt›rma ve
planlama yap›ld› ve kampanyan›n mümkün olan en iyi sonuca ulaﬂmas› için hep birlikte çal›ﬂ›ld›.
Belirlenen ilk on ilde k›z çocuklar›n e¤itiminin
önündeki baﬂl›ca engel okul ve s›n›f yetersizli¤idir. Pek çok çocuk okul için uzun bir yol
gitmek zorundad›r. Bu illerde her gün 57,000
çocuk okullar›na otobüslerle gitmektedir ve
bunlar›n 21,000 kadar› k›zd›r. Ve tabii ki, k›ﬂ›n
kar yollar› kapatt›¤›nda okula devam da
azalmaktad›r.
Ayr›ca, yaﬂad›klar› yerler okuldan çok uzak
olan 52,000 çocuk daha vard›r. Yat›l› okumalar›
gereken bu çocuklar›n okula gönderilmesi
aileleri için oldukça zordur. Mevcut okullardan
birço¤unun fiziksel koﬂullar›n›n yetersizli¤i,
özellikle de akar su ve tuvalet bulunmamas›
aileleri çocuklar›n› okula yollamaktan al›koyan
di¤er etmenler aras›ndad›r.
Suyu ve sanitasyon altyap›s› olan, köylere
yürüme mesafesinde daha fazla okul aç›lmas›
kuﬂkusuz okula giden çocuk say›s›n› art›racakt›r.
1999 y›l›na kadar süren on beﬂ y›ll›k
terör faaliyetleri sonucunda birçok köy boﬂalt›lm›ﬂ, dolay›s›yla okullar da e¤itim
yapamaz duruma
gelmiﬂtir. Köylere
dönüﬂle birlikte
birçok okul
yeniden aç›l›rken, okul kay›t

oranlar›n›n art›r›lmas› için daha fazla say›da
binaya ve ö¤retmene gereksinim duyulmaktad›r. Ayr›ca, köy okullar›n›n hizmete girmesi çok
fazla gereksinim duyulan tabandan gelen bir
e¤itim kültürünü de beraberinde getirecektir.
Ö¤retmenler genellikle göreve atand›klar› köylerde yaﬂamad›klar›ndan, oran›n halk› ile
bütünleﬂmekte güçlüklerle karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Köylerde ö¤retmenlerin lojmanda yaﬂamalar›, il ve
ilçe düzeyindeki yetkililerin
genellikle tercih ettikleri bir
yoldur. Çünkü bu sayede
köylerde bir e¤itim kültürü
geliﬂecek, köydeki çocuklar
için orada yaﬂayan bir model oluﬂacak, okula kay›t
yapt›rmama ve devams›zl›k
gibi durumlar da daha
yak›ndan takip edilebilecektir.

“E¤er gelecek tüm çocuklar
için daha iyi bir dünya
demekse, o zaman ben
gelece¤i ﬂimdi istiyorum!”

K›z çocuklar›n okula gitmemelerinin bir di¤er nedeni de ekonomik güçlüklerdir. Yoksulluk, birçok aile
için, yaﬂam› devam ettirecek temel
ihtiyaçlara öncelik vermek demektir. K›t kanaat
geçinme çabas› birçok aileyi ek gelir
için çocuklar›n›n iﬂgücünden yararlanmaya sevk etmektedir. Dolay›s›yla,
e¤itim ek bir masraf, hatta kimi
durumlarda bir yük olarak
görülebilmektedir.
Foto¤raf: Nuri Sefa Erdem
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HAYD‹ KIZLAR OKULA!
K›z çocuklar söz konusu oldu¤unda yoksulluk
bir kat daha a¤›rlaﬂmaktad›r. Çünkü, gelenekler ve ataerkil aile yap›lar› nedeniyle erkeklerin
ve erkek çocuklar›n gereksinimleri, kad›nlar›n
ve k›zlar›nkinden önce gelmektedir. Kad›nlar
ve k›zlar aç›s›ndan da bu ﬂekilde kabul
edilmektedir.
Türkiye’de e¤itimin en
önemli savunucular›ndan biri
olan Profesör ‹hsan
Do¤ramac›, ‘K›z Çocuklar›n›n
Okulaﬂmas›na Destek’
kampanyas› için yapt›¤›
US$125,000 kiﬂisel katk›y›
Edmond McLoughney’e
iletmiﬂtir.

K›z çocuklar›n›n e¤itimini önemli saymayan
çok kiﬂi vard›r. As›l öncelik k›zlar›n genç yaﬂlarda evlendirilmelerine verilmektedir ve k›z
çocuklar evlenme yaﬂ›na gelinceye kadar ev
iﬂlerine yard›m etmektedirler. Burada
yoksulluk sorunu geleneklerle birlikte bir kat
daha a¤›rlaﬂmakta, sonuçta çok geniﬂ aileler
ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in ﬁ›rnak’ta toplam
do¤urganl›k oran› yedi’dir.
K›z çocuklar›n e¤itiminin önündeki ekonomik
ve sosyal nedenler bir k›s›r döngü
yaratmaktad›r.
Yoksul ailelerin k›z çocuklar›n› okula
göndermelerini sa¤lamak için k›rtasiye
yard›m› gibi kolayl›klar sa¤lanmaktad›r.
Ancak bu da tüm yoksulluklar›na
karﬂ›n k›zlar›n› okula gönderen
aileleri olumsuz etkilemektedir. Söz
konusu on ilin hepsinde bu tür
yard›mlar›n da¤›t›m›n› düzenleyen
sosyal yard›m sistemleri
bulunmaktad›r. Ancak sistemden
baz›lar› daha fazla
faydalanmaktad›r. K›z çocuklar›n›n
yaklaﬂ›k %25’inin okula gitmedi¤i
Batman’da tüm k›zlar›n okula
devam edebilmesi için il
yönetimi maddi yard›mda
bulunaca¤›n› aç›klam›ﬂt›r.
Çocuklar›n›n e¤itim görmesini isteyen aileler, orta ö¤retim f›rsatlar›n›n s›n›rl› oldu-

¤unu görmektedirler. Sekiz y›ll›k zorunlu temel
e¤itim de bile sorunlar vard›r; çünkü birçok
köy okulu çocuklara ancak beﬂinci s›n›fa kadar
e¤itim verebilmektedir. Beﬂinci s›n›f› bitiren
çocuklar›n bu nedenle zorunlu olarak
e¤itimlerine devam edememeleri, sonuçta
11–14 yaﬂ grubundan olup okula gitmeyen
çocuk say›s›n›n artmas›na neden olmaktad›r.
Köylerde k›z çocuklar›n›n örnek alabilecekleri
rol modellerinin olmay›ﬂ› onlar›n hayallerinin
geliﬂimini de s›n›rlamaktad›r. Kad›n
ö¤retmenler k›z çocuklar›n okula
gönderilmesinde aileleri ikna etmekte daha
baﬂar›l›d›rlar. Ö¤retmenlerin üçte biri kad›n
oldu¤u halde daha çok kent ve kasabalarda
görev yapmaktad›rlar.
Güçlü önderlik ve olumlu örnekler, kampanyan›n baﬂar›s› aç›s›ndan yaﬂamsal önemdedir.
Yeni ders y›l›yla ilgili okul kay›t oranlar› aç›kland›¤›nda, bu alanda en baﬂar›l› olan illerin,
ayn› zamanda en kararl› ve görevine ba¤l› il ve
ilçe yöneticilerine sahip olduklar› aç›kça
görülecektir.
Baﬂbakan Say›n Tayyip Erdo¤an, Eylül
ortas›nda okullar›n aç›lmas›ndan birkaç gün önce televizyondan yapt›¤›
ulusa sesleniﬂ konuﬂmas›nda kampanyan›n öneminden söz etmiﬂtir.
Hükümetin üst düzey yetkililerinin
bu konuyu sahiplenip kampanyaya destek vermeleri,
kampanya ilk y›l›nda ilerlerken
sahada görev yapanlar›n çabalar›na önemli
katk›lar sa¤layacakt›r.
Milli E¤itim
Bakan›
Say›n
Hüseyin
Çelik Eylül
ay› içerisinde tüm ulusal ve
yerel televizyon
kanallar›ndan ailelere seslenmiﬂtir.
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HAYD‹ KIZLAR OKULA!
Bas›n, yerel ve ulusal düzeyde kampanyaya
büyük destek sa¤lam›ﬂt›r. Ulusal bir televizyon
kanal› olan ATV, UNICEF’in Diyarbak›r’a yapt›¤›
ilk saha gezisine kat›lm›ﬂ ve okul kay›t günleri
öncesindeki tüm hafta boyunca ana haber bülteninde konuya geniﬂ yer vermiﬂtir. Ayn› kanal
ayr›ca ﬂark›c› Sertap Erener ve aktris Türkân
ﬁoray gibi ülke çap›nda tan›nm›ﬂ kiﬂilerle kampanyaya iliﬂkin telelevizyon spotlar› haz›rlam›ﬂt›r. ATV, Diyarbak›r haberlerinin ard›ndan, konuyu yak›ndan takip etme önerisini sunmuﬂtur.
Bir baﬂka özel kanal olan Kanal D, Eylül ay›n›n
ilk hafta sonu yap›lan ‘Rock’n’ Coke’ festivaliyle ilgili iki gün süren haberlerinde ‘Haydi K›zlar
Okula’ kampanyas›na maddi destek sa¤lamak
için izleyicilere ça¤r›da bulunmuﬂtur.
ﬁ›rnak’ta yay›nlanan yerel ﬁ›rnak Haber gazetesi, kampanya kaps›m›nda haz›rlanan e¤itim
kitab›n› dizi olarak yay›nlam›ﬂ, velileri k›z
çocuklar›n› okula göndermeye ikna için çeﬂitli
ipuçlar› vermiﬂtir. Yerel ölçekte yay›nlanan
di¤er gazetelerin de ﬁ›rnak Haber örne¤ini
izlemeleri için çal›ﬂ›lmaktad›r.
Müftü ve imamlar›n aktif deste¤i, kampanyan›n en umut verici özeliklerinden biri olmuﬂtur. Okul kay›t günlerinden önceki son Cuma
namaz›nda, imamlar bütün camilerde verilen
vaazlarda k›z çocuklar›n e¤itiminin taﬂ›d›¤›
öneme de¤inmiﬂlerdir.

•

Çok say›daki ek derslik ihtiyac› en k›sa sürede karﬂ›lanmal›d›r. Ek derslik kiralanmas› ya
da prefabrike binalar›n sa¤lanmas› k›sa
dönemde çözüm olabilir.

•

En uzak yerler dahil ö¤retmen ihtiyac›n›n
karﬂ›lanmas› sorunun temel çozümlerinden
biridir. Ayr›ca di¤er bir çözüm de ö¤rencilerin de¤il ö¤retmenlerin okula taﬂ›nmas›
olarak görülmektedir.

•

Hükümetin taﬂ›mal› sistemle ilgili yeni karar›n›n hemen uygulanmas› ve mevcut köy okullar›n›n yeniden aç›lmas› hem kay›tlar› hem
de k›ﬂ aylar›nda devam oran›n› art›racakt›r.

•

Okula gitmeyen çocuklar› belirlemede izlenen etkili bir yol, A¤r›’n›n bir ilçesinde uyguland›¤› gibi okula giden çocuklardan okula
gitmeyen arkadaﬂlar›n›n isimlerini ö¤renmek
olabilir. Ö¤retmenler bu isimlere göre ailelerle görüﬂüp çocuklar›n› okula göndermeye
ikna edibilirler. Bu örne¤in di¤er illerde de
uygulanmas› önerilmektedir.

•

‹l ve ilçelerdeki resmi görevliler, Sosyal Yard›m Fonu’nun kullan›m›yla ilgili usulleri yak›ndan bilmelidirler. Böylece çocuk iﬂçili¤i
azalacak, daha çok say›da k›z çocuk okula
kaydolacakt›r.

•

Baz› illerde e¤itim için özel sektör kaynaklar› harekete geçirilmektedir. Bu kaynaktan
daha fazla yararlanarak e¤itim için daha
fazla mekan sa¤lanmas› mümkündür ve bu
yol bütün iller taraf›ndan kullan›lmal›d›r.

K›z çocuklar söz konusu
oldu¤unda yoksulluk etmeni
bir kat daha a¤›rlaﬂmaktad›r.
Çünkü, kültürel gelenekler ve
ataerkil aile yap›lar›
nedeniyle erkek yetiﬂkin ve
çocuklar›n gereksinimlerine
öncelik tan›nmaktad›r.

UNICEF, zaman yitirilmeden daha fazla okulun
ve ö¤retmenin hizmete sunulmas›n› tavsiye
etmektedir. Sosyal, kültürel ve toplumsal cinsiyetle ilgili konular bir yana, kolayca ulaﬂ›labilen, su ve sanitasyon altyap›s› bulunan
daha fazla say›da okulun hizmete sokulmas› durumunda aileler, ekonomik
durumlar› ne olursa olsun k›z çocuklar›n› okula göndereceklerdir.
UNICEF Temsilcisi Edmond
McLoughney, Milli E¤itim
Bakanl›¤› yetkilileriyle
birlikte kampanyan›n ilk y›l›nda
kapsad›¤› on
ilin her birine
yapt›¤› gezilerin ard›ndan
gözlemlerini
ﬂöyle dile
getirmiﬂtir:
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BREASTFEEDING
ANNE SÜTÜNE
SUPPORT
DESTEK
‹çinde bulundu¤umuz y›l›n sonbahar aylar›, Türkiye’deki çocuklar›n sa¤l›¤› ve esenli¤i alan›nda
önemli birtak›m geliﬂmelere tan›kl›k edecek. Ülkenin dört bir yan›nda çocuklar okullar›na baﬂlarken, Sa¤l›k Bakanl›¤› k›zam›k aﬂ› kapsam›n› geniﬂletmek için yo¤un bir kampanya içinde
olacak. Gene bu y›l›n sonlar›nda, çocuklar›n belirli bir dönem yaln›zca anne sütüyle
beslenmeleri yönünde yo¤un bir hamle baﬂlat›lacak, böylece yeni do¤an her çocu¤un
üstünlükleri tart›ﬂ›lmaz olan bu besinden yararlanmas› sa¤lanacakt›r.
ANNE SÜTÜNE DESTEK

Yaﬂama en iyi baﬂlang›ç —
bir kad›n›n fiziksel olarak
çocu¤unu emziremeyecek
olmas› çok az görülen
bir durumdur.

Çocuklar›n belirli bir dönem yaln›zca anne
sütüyle beslenmelerinin sa¤layaca¤› yararlar iyi
bilinmektedir ve söz konusu yararlar bilimsel
olarak kan›tlanm›ﬂt›r. Anne sütüyle beslemenin
herhangi bir maliyeti olmad›¤› gibi, anne sütü
ile beslenen çocuklar›n malnütrisyon, mide–ba¤›rsak rahats›zl›klar›, zatürree, kulak enfeksiyonu, baz› kanser türleri, ﬂeker hastal›¤› gibi sorunlarla ya da uykuda ölüm’le karﬂ›laﬂma olas›l›klar› azalmaktad›r. Bebeklerini emziren annelerin rahim kanserine yakalanma riskleri de
azalmaktad›r.
Çocuklar›n mamalarla ﬂiﬂe ve biberondan beslenmeleri, ishal, s›v› kayb› ve malnütrisyonu
ölümcül biçimde bir araya getirmektedir.
Bu gerçeklere karﬂ›n, çocuklar›n› belirli bir dönem sadece kendi sütleriyle besleyen anne say›s› Türkiye’nin her yerinde giderek azalmaktad›r. Anne sütünün yararlar›ndan habersiz olan
anneler, ilk f›rsatta bebeklerini sütten keserek
kat› besinlere baﬂlamakta; bu arada zaman› k›s›tl› olan, ﬂu ya da bu iﬂi yapmas› gereken ya
da mamalar›n anne sütü kadar iyi ve besleyici
oldu¤una inanan anneler de ayn› yolu tercih
etmektedirler.
Ekim ay›n›n baﬂ›nda gerçekleﬂtirilecek
‘Dünya Emzirme Haftas›’ dolay›s›yla ulusal
ve yerel ölçekte kapsaml› bir medya kampanyas› baﬂlat›lacak, kamuoyu bu kampanya arac›l›¤›yla bilgilendirilecektir. ‘Dünyaya
Hoﬂ Geldin’ broﬂürleri ve afiﬂleri yayg›n biçimde
da¤›t›lacak, bu etkinlik ayr›ca bir
dizi k›sa film ve televizyon
spotu ile desteklenecektir.
2002 y›l›nda Türkiye’de
anne sütünün yararlar›n› aktif biçimde tan›tan
ve uygulamalar›n› bu
yönde gerçekleﬂtiren 141 ‘Bebek
Dostu Hastane’
(BDH) bulunmaktayd›. Sa¤l›k
Bakan› Doktor Recep
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Akda¤ bu y›l verdi¤i bir talimatla ülkedeki bütün
hastanelerin 2003 y›l› sonuna kadar ‘Bebek Dostu’
olmas›n› istemiﬂtir.
Ne var ki, yeni do¤um yapan annelerin ço¤u do¤um
yapt›klar› kuruluﬂu do¤umun ard›ndan yirmi dört
saat içinde terk etmektedir. Dolay›s›yla, hastane
personelinin yönlendirme ve uygulamalar›n›n etkisi
do¤al olarak s›n›rl› kalmaktad›r.
Eksikli¤i kapatmak amac›yla tüm Türkiye’de ‘Anne
Destek Gruplar›’ (ADG) oluﬂturulacakt›r. Bu çerçevedeki pilot gruplar ‹stanbul ve Diyarbak›r illerinde
oluﬂmuﬂ olup, ve program›n on ili daha kapsayacak
biçimde geniﬂletilmesiyle birlikte y›ll›k do¤umlar›n
%40’›n› oluﬂturan yörelere ulaﬂ›lm›ﬂ olacakt›r.
Haz›rlanan planlarda 2005 y›l› sonuna kadar 500
ADG oluﬂturulmas› öngörülmektedir.
Geçti¤imizi y›l Konya ‘Bebek Dostu ‹l’ unvan› için
aday gösterilmiﬂ; kentteki hastaneler, sa¤l›k ocaklar›,
eczaneler ve marketler anne sütünün yararlar›n› tan›tmak için yo¤un bir kampanya yürütmüﬂlerdi. Bu
kampanyan›n baﬂar›s› üzerine yap›lan çal›ﬂmalar›n
ard›ndan, bu y›l yedi il daha ayn› unvan› alm›ﬂt›r.
UNICEF ve Sa¤l›k Bakanl›¤› anne sütüyle beslemeyi
teﬂvik ve yayg›nlaﬂt›rma çal›ﬂmalar›n› ﬂu yollardan
sürdürmektedir:

•
•

Bilinç ve duyarl›l›k geliﬂtirme;

•

ADG’lerin oluﬂturulmas›nda ve
yönlendirilmesinde ebelerden yararlanma;

•

Bebek Mamalar›n›n Pazarlanmas›yla ‹lgili
Uluslararas› Kurallar›n etkili biçimde
uygulanmas›n› sa¤lama yönündeki yasal
düzenlemelere destek;

•
•

BDH/ADG ba¤lant›lar›n›n güçlendirilmesi;

Anne Destek Gruplar› (ADG) arac›l›¤›yla e¤itim
verme ve güven oluﬂturma;

Anne sütünün Aile ve Çocuk E¤itim
Program› (AÇEP) arac›l›¤›yla teﬂviki ve
yayg›nlaﬂt›r›lmas›.

Emzirmeyi Destekleme Program›n›n
baﬂar›s›, nihai olarak, temel sa¤l›k
hizmetlerinin güçlendirilmesine ve
böylece anne sütüyle beslemenin hastane
d›ﬂ›nda da sürdürülmesine ba¤l›d›r.
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KIZAMIKTAN ARINDIRMA
KIZAMIKTAN ARINDIRMA
Bugün Türkiye’de k›zam›k aﬂ›lama oran›
%84’tür. 1990’dan bu yana her y›l ço¤u on beﬂ
yaﬂ›ndan küçük olmak üzere 15–30,000 kadar
çocuk k›zam›¤a yakalanm›ﬂt›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) ve UNICEF’in
bu hastal›¤a iliﬂkin Küresel Stratejik Plan›
do¤rultusunda Türkiye’de k›zam›¤› 2010
y›l›nda bütünüyle ortadan kald›rma u¤raﬂ›
içindedir.
K›zam›k, bütün çocuk hastal›klar› aras›nda en
bulaﬂ›c›, en bilinen ve en ölümcül olanlardan
biridir. Dünyada her y›l yaklaﬂ›k 800,000 çocuk
bu hastal›ktan ölmektedir. Ayr›ca k›zam›k, zatürree, ishal ve yetersiz beslenme gibi komplikasyonlara da yol açt›¤›ndan, bu komplikasyonlar sonucunda ölen çocuklarla birlikte al›nd›¤›nda en fazla çocuk ölümüne neden olan
hastal›k say›labilir. Ayr›ca, enfeksiyona
ra¤men hayatta kalanlar›n bu kez körlük,
sa¤›rl›k ve beyin ile ilgili sorunlarla
karﬂ›laﬂmalar› da olas›d›r.
K›zam›k aﬂ›s›, bu hastal›¤a karﬂ› bilinen en
maliyet etkin müdahalelerden biridir.

Burada, aﬂ›lama mümkün oldu¤u kadar çok
say›da çocu¤un aﬂ›lanmas› büyük önem
taﬂ›maktad›r. Dolay›s›yla, kamuoyunun bu
konuda yeterince duyarl› davranabilmesi için
medya önceden bilgilendirilecektir.
Ba¤›ﬂ›kl›¤›n pekiﬂmesi için, daha önce bu
hastal›¤› geçirmiﬂ olanlarla kampanya öncesi
aﬂ› olan çocuklar da yeniden aﬂ›lanacaklard›r.
Hastal›¤› etkili biçimde ortadan kald›rma
çabalar›n›n baﬂar›s›na, Türkiye’deki
enfeksiyon vakalar›na iliﬂkin denetimler de
destek olacakt›r. Çocuk felci virüsüne yönelik
önlemlerde oldu¤u gibi, virüsün komﬂu
ülkelerden gelmesi olas›l›¤› da gözetilecek ve
bu yoldan bir salg›n›n ortaya ç›kmas›n›
önleyecek denetimler uygulanacakt›r.

K›zam›¤a karﬂ› ba¤›ﬂ›klama,
bulaﬂma zincirinin
k›r›labilmesi için,
on dört yaﬂ›ndan küçük
çocuklar›n en az %95’ini
kapsamal›d›r.

K›zam›kla Mücadele Program›, Milli E¤itim
Bakanl›¤›, Çal›ﬂma Bakanl›¤›, Silahl›
Kuvvetler, özel sektör, gönüllü kuruluﬂlar ve
Birleﬂmiﬂ Milletler gibi kurum ve kuruluﬂlar›n
iﬂbirli¤i temelinde yürütülecektir. Bu geniﬂ
kapsaml› iﬂbirli¤inden ve eﬂgüdümünden
edinilen dersler, daha sonraki toplum
seferberli¤i projelerine de büyük yarar
sa¤layacakt›r.

EVET DEY‹N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK‹YE BÜLTEN‹

Foto¤raf: Mahmut Oral

K›zam›k hastal›¤›n›n bulaﬂmas›n› etkili biçimde
önlemek için bir ülkedeki aﬂ›lama oran›n›n
%90’›n üzerinde olmas› gerekir. Türkiye’de de,
k›zam›¤› etkili biçimde ortadan kald›rma
yönünde hedeflenen aﬂ›lama oran› %95 olarak
belirlenmiﬂtir.

K›zam›¤›n yay›lmas›n› durdurmaya yönelik ilk
giriﬂim olarak, ilkö¤retim ö¤rencilerinin
k›zam›k aﬂ›lar›n›n bu y›l sonuna kadar
yap›lmas› planlanm›ﬂt›r.
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TOPARLANMA ZAMANI
“Deprem sonras› anlara
iliﬂkin an›msayabildi¤im
tek ﬂey duydu¤um
derin ac›yd›.”

27 yaﬂ›ndaki Gülsüm Geçimli dört y›ld›r Bingöl’deki Çeltiksuyu Yat›l› Bölge Okulunda
ö¤retmenlik yap›yordu. 1 May›s, 2003, günü sabah›n erken saatlerinde Richter ölçe¤ine göre 6.4
büyüklü¤ünde bir deprem Bingöl ilini sarst›. Yüz yetmiﬂ yedi kiﬂi ölürken beﬂ yüz yirmi kiﬂi de
yaraland›. Ölenlerden seksen beﬂ’i, deprem sonucu yerle bir olan yat›l› bölge okulunda bulunan
ö¤rencilerdi. Ölenler aras›nda Gülsüm’ün arkadaﬂ› bir baﬂka ö¤retmen de bulunuyordu.
“Okula koﬂup ö¤rencilerime yard›m etmek
istedim, ama donup kalm›ﬂt›m. Vücudum
beynimin emirlerine uymuyordu.
Kendimi toparlay›p çocuklar›n
yan›na gitmem ne kadar
zaman ald›,
an›msam›yorum.
“Depremden sonraki
o anlara iliﬂkin
olarak
an›msayabildi¤im
tek ﬂey duydu¤um
derin ac›yd›.
‘Onlara nas›l
yard›mc› olabilirim’
diye soruyordum
kendime.
“Bu felakette o kadar
çok ö¤rencimi yitirdim
ki … ﬁu an

kendimi o Türkünün sözlerinde oldu¤u gibi
hissediyorum: ‘Bir yan›m deryada çalkan›r
ﬂimdi.’”
Depremin üzerinden üç gün geçtikten sonra
Gülsüm ö¤retmen halâ enkaz alt›nda kalan
çocuklardan haber bekliyordu. Enkaz alt›ndan
kurtar›lan ö¤rencileri ise ﬂimdi ö¤retmenlerini
teselli etmeye çal›ﬂ›yordu. Ama, di¤er bütün
ö¤retmenler gibi Gülsüm ö¤retmen de
biliyordu ki, böyle durumlarda metin olmal›,
hayatta kalan çocuklara gerekli deste¤i
sa¤lamal›yd›.
“Bize umudumuzu yitirmememizi söylediler.
Umudumuzu yitirirsek, az bir yaﬂama ﬂans›
olanlar da bu ﬂanslar›n› yitirirlermiﬂ. Ama,
enkaz alt›ndan baﬂkalar›n›n da sa¤ ç›kmas›
ihtimali giderek azal›yor, bunu biliyorum.”
‹lin kuzeyindeki Karl›ova’dan Mehmet Day›
felaketi duyar duymaz koﬂup gelmiﬂ. Öfke
içinde “Biz çocuklar›m›z› buraya okusunlar
diye gönderdik, ölüme de¤il!” diyor.
Yak›n birinin ani ölümü bir insan›n
yaﬂayabilece¤i en büyük travmalardan biridir.
Yitirilenlerden duyulan ac› ve üzüntünün
kayna¤›nda deprem gibi çok ani gelen bir
olay varsa, travman›n etkilerinden
kurtulmak da güçleﬂmektedir. Çünkü,
üzüntümüz belirli bir noktaya
odaklanamamaktad›r ve bütün bu ac›lara
neyin sebep oldu¤u konusunda elde haz›r
bir yan›t da yoktur.
Felaketin hemen ard›ndan UNICEF
görevlileri ve uzmanlar›ndan oluﬂan bir
ekip gereksinimleri saptamak için
bölgeyi ziyaret etti. UNICEF’in ilk
de¤erlendirmelerinin ard›ndan
sa¤lanan yard›m malzemeleri
aras›nda yüz çad›r, yirmi beﬂ oyun
çantas›, yirmi beﬂ boyama
malzemesinden oluﬂan bir
psikososyal destek çantas›, yarat›c›l›¤›
teﬂvik edici di¤er malzemeler ve okul
araç gereçleri bulunuyordu. Önemli olan,
okul etkinliklerinin yeniden baﬂlayabilmesi
ve çocuklar›n okul bitimine az bir zaman
kala derslerini tamamlayabilmeleriydi.

10

EVET DEY‹N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK‹YE BÜLTEN‹

Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) ve UNICEF’in
psiko-sosyal yard›m uzmanlar›ndan oluﬂan
bir ekip hiç gecikmeden bu konuda bir destek
program› haz›rlad›. Bingöl’deki çocuklar›n özel
gereksinimleri gözetilerek psiko-sosyal e¤itim
paketine güvenlik örtüsü, güvenli yer ve
gevﬂeme teknikleri ile ilgili malzemeler de
eklendi. Okul müdürleri, ö¤retmenler ve
ö¤rencilerden oluﬂan beﬂ yüz kiﬂilik bir hedef
gruba, travma sonuçlar›, bununla ba¤lant›l›
reaksiyonlar ve önerilen ‘Psikososyal Destek
Projesi’ ile ilgili bilgiler verildi.
Deprem 2002–2003 ders y›l›n›n bitimine k›sa
bir süre kala meydana geldi¤inden, öncelik 8.
ile 11. s›n›flarda olan çocuklarla ailelerine
tan›nd›. Sonuçta Psikososyal E¤itim Program›
738 ö¤renci, 316 veli ve 83 ö¤retmeni
kapsad›.
Gönderilen ekip yöredeki çal›ﬂmalar› s›ras›nda
elli beﬂ ö¤retmeni kapsayacak ﬂekilde
psikolojik bilgi toplama ve yorum seanslar› da
gerçekleﬂtirdi. Ayr›ca, MEB’le iﬂbirli¤i
yap›larak, otuz alt› okul dan›ﬂman›n› ilgili
konularda bilgilendirmek üzere üç günlük bir
seminer düzenlendi.

afetlerin sonuçlar›na karﬂ› korunmam›z›
sa¤layacak önlemlerin al›nmas›
gerekmektedir. Kad›nlarla çocuklar›n özel
gereksinimlerinin dikkate al›nmamas› ise, bu
kesimlerin afetlerden daha olumsuz biçimde
etkilenmeleri sonucunu getirmiﬂtir.

Hüzünlü gündo¤umu:
Çeltiksuyu’ndaki okulun
y›k›lmas›n› izleyen gecelerde
pek az kiﬂinin gözünü
uyku tuttu.

Çocuklar, bu tür jeolojik olgular›n yol açt›¤›
stres düzeyleriyle baﬂ edebilecek fiziksel ya da
zihinsel dirence henüz sahip de¤illerdir.
Bunun gibi, baﬂta hamile
olanlar, do¤um
sonras› bak›m
dönemini
geçirenler ve
emzikliler
olmak üzere
kad›nlar da
özellikle duyarl›
olunmas›
gereken bir
kesimi
oluﬂturmaktad›r.

UNICEF bu yöredeki etkinliklerini 2003–2004
ders y›l›nda da sürdürecektir. Bu etkinliklerle,
gerek Bingöl’de gerekse çevresindeki illerde
toplam 100,000 ö¤renci, veli ve ö¤retmene
ulaﬂ›lmas› hedeflenmektedir.
Nüfusun %70’inin riskli yörelerde
yaﬂad›¤› Türkiye’de depremler
yaﬂam›n kaç›n›lmaz bir gerçe¤idir.
Ülke Avrupa, Afrika ve Asya
k›tasal kalkanlar› ortas›nda
kendine özgü bir konuma
sahip oldu¤undan deprem
riski de fazlad›r.
UNICEF Türkiye’deki
ilgili kurumlar ve sivil
toplum kuruluﬂlar›yla
birlikte bu tür afetlerin
özellikle kad›nlar ve çocuklar üzerindeki etkilerini çeﬂitli
yönetim planlar›yla hafifletme çabas›
içindedir.
Geçmiﬂte, yard›m malzemelerinin gerekti¤i
gibi da¤›t›lamamas› ve afetlerden etkilenen
yörelere eriﬂim güçlü¤ü gibi sorunlar
yard›mlarda yeterince etkili olunmas›n›
engellemiﬂtir. Dolay›s›yla, en baﬂta, bu tür
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•

K›z çocuklar›n›n ilkokul kay›t
oranlar›n›n erkeklerle eﬂit
düzeyde olmas›n›n
sa¤lanmas›;

•

Bebek Ölüm Oran›n›n
‰42.7’den ‰20’ye indirilmesi;

•

Anne Ölüm Oran›n›n %50
oran›nda azalt›lmas›;

•

Sadece Anne Sütü ile
beslenme oran›n›n art›r›lmas›;

•

Çocuklarda ‹yot Yetersizli¤i
Hastal›klar›n›n ortadan
kald›r›lmas›;

•

Aile ve Çocuk E¤itimi
Program›n›n (AÇEP) üç milyon
aileyi kapsayacak biçimde
geniﬂletilmesi;

•

Gençlerin sa¤l›k ve geliﬂme
koﬂullar›nda iyileﬂme
sa¤lanmas›;

•

Özel Koruma Gereksinimi
Olan Çocuk oran›n›n
azalt›lmas›;

•

Çocuklara ve kad›nlara yönelik
sosyal izleme ve planlama
çal›ﬂmalar›nda yerel kapasite
geliﬂtirilmesi;

•

Türk yasa ve mevzuat›n›n
ÇHS/CEDAW’la uyumlu hale
getirilmesi;

•

Sürdürülebilir ve karﬂ›l›kl›
etkileﬂime dayal› bir Çocuk,
Kad›n ve Gençlik Bilgi A¤›
oluﬂturulmas›;

•

•

E¤itim görmüﬂ kad›nlar ve
k›zlar daha fazla f›rsattan ve
yaﬂam seçene¤inden
yararlanabilirler;

•

E¤itim görmüﬂ kad›nlar›n ve
k›zlar›n siyasal, toplumsal ve
ekonomik karar alma
süreçlerine kat›lma ﬂanslar›
daha fazlad›r;

•

E¤itim görmüﬂ k›zlar›n kendi
tercihleriyle daha geç
evlenme ve çocuk yapma
e¤ilimleri di¤erlerine göre
daha fazlad›r;

•

E¤itim görmüﬂ k›zlar›n daha
iyi iﬂ bulma ve böylece aile
gelirlerine katk›da bulunma
imkanlar› vard›r;

•

E¤itim görmüﬂ k›zlar
evlendiklerinde daha az
say›da çocuk yaparlar ve
çocuklar›n› daha sa¤l›kl›

•

E¤itim görmüﬂ k›zlar›n
sa¤l›kla ilgili konulardaki
bilinç ve duyarl›l›k düzeyleri
daha yüksektir; örne¤in,
kad›nlar›n e¤itim düzeyleri
yükseldikçe, HIV/AIDS
enfeksiyon oranlar› önemli
ölçüde azalmaktad›r;

•

E¤itim görmüﬂ kad›nlar›n
gebelik dönemleri de daha
sa¤l›kl› geçmekte, böylece
anne ölüm oranlar›
azalmaktad›r;

•

UNICEF’in deneyimleri, k›z
çocuklara odaklanan programlar›n erkekler için de eﬂit
ölçüde yararl› oldu¤unu
göstermektedir.

B‹Z‹MLE TEMASA GEÇ‹N‹Z
UNICEF Türkiye Temsilcili¤i:

Afet ve acil durumlarda ve
sonras›nda çocuk ve
kad›nlar›n ihtiyaçlar›na cevap
verilmesi.

büyütürler; nitekim
kad›nlar›n e¤itim düzeyi
yükseldikçe çocuk ölüm
oranlar› düﬂmektedir;

Telefon: +90 (0) 312 454 1000
Faks: +90 (0) 312 496 1461
E-posta: ankara@unicef.org

UNICEF Türkiye Milli Komitesi:
Ankara

Telefon: +90 (0) 312 438 1745
+90 (0) 312 438 0077
Faks: +90 (0) 312 439 0250
E-posta: unicef.natcom@unicefturk.org

UNICEF Türkiye Milli Komitesi:
‹stanbul

Telefon: +90 (0) 212 252 5222
+90 (0) 212 249 6686
Faks: +90 (0) 212 252 9727

UNICEF Türkiye, Evet Deyin her üç ayda bir yay›nlanmaktad›r, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No. 11, 06610 Çankaya, Ankara, Türkiye
Telefon: +90 (0)312 454 1000 Faks: +90 (0)312 496 1461 www.unicef.org/turkey Evet Deyin içindeki fikir ve düﬂünceler
UNICEF’in görüﬂlerinin mutlak yans›mas› de¤ildir.
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