YARIﬁ BAﬁLADI!
TÜRK‹YE, ÇOCUKLAR
VE B‹NYIL KALKINMA
HEDEFLER‹
Her çocuk için
Sa¤l›k, E¤itim, Eﬂitlik, Koruma
‹NSANLI⁄IN GEL‹ﬁMES‹

‹Ç‹NDEK‹LER
B‹NYIL KALKINMA HEDEFLER‹
2000 y›l› Eylül ay›nda New York’ta yap›lan
Biny›l Zirvesi dünya liderlerinin en geniﬂ
kat›l›mc› say›s› ile biraraya geldi¤i toplant›
olmuﬂtur. Bir araya gelen liderler tüm insanl›¤›
yoksulluk ve muhtaç durumda bulunmaktan
kurtarma taahhüdünde bulunmuﬂlard›r.
Geliﬂme ve kalk›nma hakk›n› hayata geçirmek
amac›yla, Biny›l Kalk›nma Hedefleri (BKH)
olarak bilinen özlü sekiz hedefin 2015 y›l›na
kadar gerçekleﬂtirilmesi öngörülmüﬂtür. BKH,
1990 y›l›nda Tayland’da yap›lan Herkes için
E¤itim toplant›s› ve New York’ta Birleﬂmiﬂ
Milletlerin gerçekleﬂtirdi¤i Dünya Çocuk Zirvesi
ile baﬂlayan bir dizi dünya zirvesinde ortaya
ç›kan sonuçlardan dam›t›lm›ﬂt›r.
BKH, 1990 y›l›ndaki düzeylerinden
hareketle 48 göstergeyle ölçülen somut
hedeflerden oluﬂmaktad›r:
UNICEF, Biny›l Kalk›nma
Hedefleri’nin ancak çocuklar›n
ve gençlerin tam kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirilebilece¤ini
belirtmektedir

1 Mutlak yoksulluk ve açl›¤› ortadan
kald›rmak;
2 Tüm bireylerin temel e¤itim almas›n›
sa¤lamak;
3 Kad›nlar›n durumunu güçlendirmek ve
toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ini sa¤lamak;
4 Çocuk ölümlerini azaltmak;
5 Anne sa¤l›¤›n› iyileﬂtirmek;
6 HIV/AIDS, s›tma ve di¤er salg›n
hastal›klar›n yay›l›m›n› durdurmak;
7 Çevresel sürdürülebilirli¤i sa¤lamak;
8 Kalk›nma için küresel ortakl›klar
geliﬂtirmek.
14–16 Eylül tarihlerinde dünya
liderleri Biny›l De¤erlendirme Zirvesi
veya di¤er ad›yla “Biny›l + 5”
toplant›s› için New York’ta
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bir kez daha bir araya geleceklerdir. Bu zirve,
BKH’nin gerçekleﬂtirilmesinde sa¤lanan
ilerlemelerin küresel ölçekte de¤erlendirilece¤i
ilk resmi toplant› olacakt›r.
Aradan beﬂ y›l geçmiﬂtir ve önümüzde 10 y›l
daha vard›r. Gündemdeki büyük soru ise ﬂudur:
Bugüne dek ne kadar ilerleme kaydedilmiﬂtir ve
BKH’nin gerçekleﬂebilmesi için bundan sonra
nelerin yap›lmas› gerekmektedir?
Kimi BKH’ler di¤erlerine göre çocuklara daha
fazla odaklansa bile sonuçta hepsinin çocuklar›n esenli¤i ve geliﬂmesi üzerinde olumlu etkileri olacakt›r. BKH’de çocuklar ad›na sa¤lanan
ilerlemeleri izlemekten sorumlu baﬂl›ca kuruluﬂ
olan UNICEF’in de vurgulad›¤› gibi, “BKH bir
hay›r iﬂi de¤il, ahlaki bir zorunluluktur”.
TÜRK‹YE VE BKH
Haziran ay›nda yay›nlanan BKH Türkiye raporu,
BM Mukim Koordinatörlü¤ü’nün deste¤inin
yan› s›ra Bo¤aziçi Üniversitesi ‹nsani Kalk›nma
Merkezi, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü ve
Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün (D‹E) katk›lar›yla
Devlet Planlama Teﬂkilat› (DPT) taraf›ndan
haz›rlanm›ﬂt›r. BKH 1, 3, 4 ve 5’e özellikle e¤ilen
rapora göre ülkenin baz› bölgelerinde hala ciddi
yoksulluk görülmektedir. 1994 ve 2001 y›llar›nda patlak veren büyük finansal krizlerin de
gösterdi¤i gibi, yoksulluk, e¤itim ve sa¤l›k gibi
konular aras›nda yak›n iliﬂki bulunmaktad›r.
Bununla birlikte, Türkiye’de BKH’nin
gerçekleﬂtirilmesi yolunda önemli
ilerlemeler sa¤lanm›ﬂt›r: ilkö¤retimde toplumsal cinsiyet aç›¤› kapanmaktad›r; çocuk ölüm h›zlar› düﬂmektedir; ülke çocuk felcinden
kurtulmuﬂtur ve ﬂimdi de k›zam›¤›n baﬂar›l› biçimde üstesinden
gelme yolundad›r. Ancak gene de,
öncelikle kamuoyunun
duyarl›laﬂt›r›lmas›
aç›s›ndan daha
yapacak çok
ﬂey vard›r.
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ED‹TÖR’DEN
BKH Raporu “Türkiye’nin özellikle toplumsal
cinsiyet ve co¤rafi bölgeler aras› farkl›l›klar söz
konusu oldu¤unda önemli görevler ve yap›sal
engellerle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤una” de¤indikten
sonra ﬂu sonuca varmaktad›r: “Türkiye, BKH’ye
sorunsuz biçimde ulaﬂmas› için, k›z çocuklar›n
e¤itimi ve sa¤l›k gibi baz› alanlarda insani
kalk›nma çabalar›n› iki kat art›rmak zorundad›r.”
BKH Raporu’nun Haziran ay›nda aç›klanmas›
s›ras›nda geliﬂmelere dikkati çeken Devlet
Bakan› Abdüllatif ﬁener: “Raporda görülece¤i
gibi Türkiye’nin son y›llarda izledi¤i kararl›
politikalar sayesinde 2015 y›l›na kadar bu
hedeflere ulaﬂmak mümkündür” demiﬂtir.
Toplumsal cinsiyet eﬂitsizli¤i ve bunun e¤itim,
sa¤l›k ve genel geliﬂme üzerindeki etkileri
UNICEF aç›s›ndan özellikle önemli bir konudur.
Biny›l + 5 Zirvesi yaklaﬂ›rken, Evet Deyin’in bu
say›s› Türkiye’nin BKH do¤rultusunda sa¤lad›¤›
ilerleme üzerinde odaklanmakta ve yoksullu¤un
azalt›lmas›, sa¤l›k, e¤itim, eﬂitlik ve çocuklar›n
korunmas› gibi alanlarda daha olumlu sonuçlar
al›nabilmesi için 2015 y›l›na kadar neler
yap›lmas› gerekti¤ini ele almaktad›r.
Not: Bu say›daki tablolarda tüm veriler,
Biny›l Kalk›nma Hedefleri (BKH) 2005
Türkiye Raporu’ndan al›nm›ﬂt›r.
TEBR‹KLER!
UNICEF Türkiye Temsilcili¤i, UNDP yönetimine
Kemal Derviﬂ’in getirilmesi dolay›s›yla
UNDP’deki meslektaﬂlar›n› kutlar. Derviﬂ, BM
sistemi içinde üçüncü en üst kademe olan bu
göreve Mark Malloch Brown’un ard›ndan
gelmiﬂtir.
Mart 2001 ile A¤ustos 2002 tarihleri aras›nda
ekonomiden ve hazineden sorumlu Devlet
Bakan› olarak görev yapan Derviﬂ, Türkiye’nin
2001 y›l›ndaki finansal krizden ç›kmas›nda
önemli bir rol oynam›ﬂt›r.
Derviﬂ’in yeni görevini Nisan ay›nda BM Genel
Sekreteri Kofi Annan taraf›ndan aç›klanmﬂt›r.
Annan konuﬂmas›nda “BM, Kemal Derviﬂ’in,
son 6 y›l içinde Mark Malloch Brown taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen baﬂar›l› reform giriﬂimini daha
ileriye taﬂ›yaca¤›na ve UNDP’nin BKH’den kriz
önleme ve kriz sonras› toparlanmaya kadar
uzanan küresel kalk›nma önceliklerinin ele
al›nmas›ndaki kritik rolünü daha da pekiﬂtirece¤ine tam olarak güvenmektedir” demiﬂtir.

Birbiriyle ba¤lant›l› sekiz Biny›l Kalk›nma
Hedefi (BKH), Biny›l Bildirgesi’ni
imzalayan ülkelerin 2015 y›l›na kadar
herkesin bar›ﬂ, güvenlik ve geliﬂme
hakk›n› yaﬂama geçirme yolunda ne
kadar yol ald›klar›n› belirleyecek
ölçüdür. Kapsam› aç›s›ndan geniﬂ ve
ileriye dönük perspektifi aç›s›ndan uzun
erimli olan bu BKH’ler, dünyadaki
çocuklar›n ve di¤er bütün insanlar›n
yaﬂamlar›n› daha iyiye götürecek,
gerçekleﬂtirilmesi mümkün hedeflerdir.
Ne var ki, yaklaﬂan Biny›l + 5 Zirvesi
öncesinde dünya liderleri bir araya gelip
al›nan mesafeyi de¤erlendirir ve BKH’ye
ba¤l›l›klar›n› teyit ederken bu hedeflerin
yaﬂama geçirilmesindeki “yavaﬂl›k ve
eﬂitsizlik” kayg› uyand›rmaktad›r.
BKH’yi yaﬂama geçirmeye çal›ﬂan di¤er ülkeler gibi Türkiye’nin de duruma
bak›p “çocuklar için neler yapt›k?” sorusunu sormas› gerekmektedir. Bu soruya verilecek yan›t kar›ﬂ›kt›r: Ana–çocuk sa¤l›¤›, k›z çocuklar›n e¤itimi ve s›n›rl›
da olsa kad›nlar›n güçlendirilmesi alanlar›nda belirli ilerlemeler sa¤lanm›ﬂ
olsa da, Türkiye son yirmi y›lda yoksullukla baﬂ etme konusunda ne yaz›k ki
fazla ilerleme kaydedememiﬂtir. ‹lerlemenin önündeki bu engel kendini belirli
bir gerçekle göstermektedir: 1987 y›l›nda oldu¤u gibi bugün de ülke nüfusunun üçte bire yak›n bir bölümü g›da ve g›da d›ﬂ› yoksulluk içinde yaﬂamaya
devam etmektedir ve bundan en fazla zarar görenler de çocuklard›r.
Eﬂitsizliklerin ve yoksullu¤un refah ve kalk›nma üzerindeki etkisi, çocuklar›n,
kendi potansiyellerini gerçekleﬂtirebilecekleri kaliteli temel hizmetlere
eriﬂemeden büyümeleri demektir. Bu çocuklar yetiﬂkinlik dönemlerine
geldiklerinde, kendi ailelerine ve içinde yaﬂama u¤raﬂ› verdikleri
toplumlar›na istedikleri katk›y› yapamayacak durumda olacaklard›r. Döngü
böylece süreklilik kazanmakta, kalk›nma da yerinde saymaktad›r.
Kalk›nma süreci, yoksullar›, toplumdaki dezavantajl› gruplar› ve en önemlisi
çocuklar› hedef alan sürdürülebilir nitelikteki sa¤l›k ve e¤itim giriﬂimlere
etkin yat›r›mlar yap›lmaks›z›n yol alamaz. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda BKH,
geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelere, birlikte çal›ﬂma, yoksulluk ve toplumsal
cinsiyet ayr›mc›l›¤›na karﬂ› mücadeleye kaynak ay›rma, bütün çocuklara
kaliteli e¤itim, sa¤l›k hizmetleri ve potansiyellerini tam olarak gerçekleﬂtirme
imkanlar› sunma anlam›nda tarihsel bir f›rsat tan›maktad›r.
Bu giriﬂimin bir parças› olarak UNICEF, Türkiye’nin BKH’ye ulaﬂma yolundaki
ilerlemesinin bütün dünyaya örnek olaca¤›na tereddütsüz biçimde
inanmaktad›r.

Edmond McLoughney
UNICEF Türkiye Temsilcisi
Not: Okurlar›m›z›n bültene iliﬂkin görüﬂlerini çok merak ediyoruz. Görüﬂ
ve önerilerinizi iletmek için bizimle temasa geçebilirsiniz.
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YOKSULLUK …
Yoksulluk yaﬂl› aile bireyleri
ve en çok da çocuklar
aras›nda yayg›nd›r

Türkiye’de sokaklarda
yaﬂayan ve/veya çal›ﬂan
çocuklar›n say›s› Türkiye’de
son y›llarda çarp›c› bir art›ﬂ
göstermiﬂtir

Düﬂük gelir düzeyindeki aileler aç›s›ndan yoksullukla mücadele, kiﬂi baﬂ›na günde 1 dolar gelir
elde etmekten çok daha karmaﬂ›k bir meseledir. Ailenin bütçesi hayatta kalmaya ucu ucuna
yetecek durumda oldu¤unda, sa¤l›k, e¤itim ve sosyal güvenlik alanlar›nda olumsuz sonuçlar
ortaya ç›kmaktad›r. UNICEF aç›s›ndan, Türkiye’de yoksullukla aile üyelerinin yaﬂ da¤›l›m›
aras›ndaki iliﬂki kritik önemdedir: çok çocuklu aileler ortalamaya göre daha yoksul durumdad›rlar
ve ailedeki küçük çocuk say›s› ne kadar fazlaysa yoksulluk da o kadar artmaktad›r.
Türkiye’nin, birinci BKH’yi oluﬂturan
mutlak yoksullu¤u ve açl›¤› ortadan
kald›rma yolundaki mücadelesi
düﬂük ve orta gelir düzeyindeki
di¤er ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
daha baﬂar›l›d›r. Ancak BKH
Türkiye Raporu’na göre 2003 y›l›
itibar› ile nüfusun %28.1 g›da ve
g›da d›ﬂ› yoksullu¤u içindedir. Bu
genel oran, Türkiye’yi orta gelir
düzeyi ülkeler aras›nda ortalama bir
konuma yerleﬂtirmektedir.
Sat›n alma gücü paritesi (SGP)
olarak günde 1 dolarl›k kazançla
belirlenen yoksulluk s›n›r›, mutlak
yoksullu¤un uluslararas› tan›m›,
birçok kiﬂinin a¤›r ve uzun k›ﬂlar
geçirmek zorunda oldu¤u
Türkiye’den çok tropik kuﬂaktaki
ülkeler için geçerlidir. Buna
karﬂ›l›k Avrupa ve Orta Asya
ülkeleri g›da yoksullu¤u s›n›r›
olarak 2.15 ve 4.30 dolar
eﬂiklerini kullanmaktad›rlar.
‹nsani Kalk›nma Raporu (‹KR)
2005’e göre Türkiye nüfusunun
%24’ü günde 4.30$ alt›nda
yaﬂamaktad›r. Nüfusun
yaklaﬂ›k üçte birlik bölümünün
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koﬂullar›n›n daha da kötüleﬂmesi sonucunda,
ortada yirmi y›ldan bu yana azalmayan ileri
düzeyde bir eﬂitsizlik oldu¤unu göstermektedir.
‹KR’ye göre, 2000 y›l›nda Türk nüfusunun en
zengin %20’lik k›s›m›n›n tüketim pay› %46.7
iken en yoksul %20’nin pay› sadece %6.7’dir.
Kent/k›r eﬂitsizli¤i çocuklar›n geliﬂimi önünde
ciddi engeller oluﬂturmaktad›r ve bu engeller
ﬂöyle belirginleﬂmektedir:

•

görece yoksul k›rsal alanlarda annelere ve
çocuklara yönelik sa¤l›k hizmetlerinin
yetersizli¤i;

•

gerek zenginler ve yoksullar gerekse
cinsiyetler aras›nda e¤itim eﬂitsizlikleri;

•

sosyal güvenlik ve sa¤l›k sigortas›
sistemlerinin da¤›n›kl›¤›.

Yoksulluk, Türkiye’de yaﬂla ve aile bireylerinin
say›s›yla yak›ndan ba¤lant›l›d›r. Yaﬂça büyük
aile bireylerinin yoksulluk oran› yüksek olup,
ancak çocuklar›n yoksulluk oran› daha da
yüksektir. Yoksullu¤un artmas› haneye kat›lan
bireyle — genellikle çocuklar — daha da
belirginleﬂmektedir. Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k
Araﬂt›rmas› (TNSA) 2003’e göre nüfusun
%29’u 15 yaﬂ alt›ndad›r. Bu da yoksullu¤u
önemli bir çocuk sorunu haline getirmektedir.
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… ÇOCUKLARIN SORUNU
Y›lda 1.4 milyon olan yüksek do¤um say›s›
giderek düﬂmektedir. Ancak yine de çocuk
nüfusunun art›ﬂ› Türkiye’nin kalk›nmas›
aç›s›ndan dikkat edilmesi gereken önemli bir
konudur. Türkiye’de yoksullu¤un bu kadar çok
say›da çocu¤u tehdit etmesi ﬂu anlamlara gelir:

•

her y›l önlenebilir nedenlerden dolay›
meydana gelen binlerce çocuk ölümü;

•

ilkö¤retim ça¤›nda olup okula gitmeyen bir
milyon çocuk;

•
•

çeﬂitli iﬂlerde çal›ﬂan 1.6 milyon çocuk;
sokaklarda yaﬂayan ve/veya çal›ﬂan çocuk
say›s›nda art›ﬂ.

Düﬂük gelir düzeyindeki aileler ço¤unlukla
çocuklar›n›n enformel nitelikte, düﬂük ücretli
iﬂlerde çal›ﬂmalar›n› istemektedir. Bu ise
çocuklar›n e¤itim durumlar›n› olumsuz yönde
etkilemektedir. En kötüsü ise, çocuklar›n
çal›ﬂma zorunlulu¤u nedeniyle hiç okula
gidememeleridir. Çocuklar›n› bir süre sonra
okula göndermeyen veya hiç göndermeyen
aileler, gerekçe olarak genellikle maddi
imkans›zl›klar› göstermektedir.
Konu medya taraf›ndan ele al›nd›¤›nda ise,
düﬂük gelir düzeyindeki ailelerin iyi beslenme,
sa¤l›k hizmetleri, e¤itim ve iyi bir yaﬂam standart›na ulaﬂma gibi yerleﬂik haklar› oldu¤u
gerçe¤ine pek az vurgu yap›lmaktad›r. Bunun

yerine yoksulluk, ailelerin kendilerinin baﬂ
etmesi gereken bir sorun gibi ele al›nmakta,
böylesine yayg›n bir sorunun ülke ve insanlar›
üzerindeki büyük etkisi genellikle göz ard›
edilmektedir.
Türkiye’de yoksullukla mücadele stratejileri
büyük ölçüde ‘hay›r iﬂleri’ biçiminde
yap›land›r›lm›ﬂt›r ve bu da yoksullar üzerinde
damgalay›c› bir etki yaratmaktad›r. Böylece
kamuoyunun, medyan›n kendi aç›s› ile baﬂka
yerlere götürülen konuyu daha iyi kavramas›
mümkün olmamaktad›r. Benzer biçimde,
konuya iliﬂkin resmi tepkiler de yayg›n
önyarg›lar› yans›tmakta ve yap›lan çal›ﬂmalar
bir ba¤›ml›l›k kültürü yarat›lmas›na yönelik
s›kça dile getirilen isteksizlik nedeniyle
engellenmektedir.
Ne var ki, yoksullukla mücadele Biny›l
Bildirgesini imzalayan ülkeler için hukuksal
olarak ba¤lay›c› bir zorunluluktur ve bu
mücadele Türkiye’nin önünde duran en
önemli görevlerden biridir. Bu görev, ilgili
fonlar›n tahsisi veya kaynaklar›n eﬂit biçimde
da¤›l›m› kadar, tutum de¤iﬂikli¤ini de
gerektirmektedir.
UNICEF aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise, çocuklar›n
esenli¤ini, büyümelerini ve geliﬂmelerini bu
kadar derinden etkileyen bir sorun karﬂ›s›nda
tek çözüm çocuklara yat›r›m yap›lmas›d›r.

Hedef 1: Mutlak yoksulluk ve açl›¤› ortadan kald›rmak
Göstergeler

Çok say›da çocuk mevsimlik
tar›m iﬂlerinde ve kay›ts›z
iﬂlerde çal›ﬂmaya devam
etmektedir

Baﬂlang›ç y›l›
(1994)

Bugün
(2003)

Nihai amaç
(2015)

Türkiye’nin, birinci BKH olan
mutlak yoksullu¤u ve açl›¤›
ortadan kald›rma konusunda
yap›lacak çok ﬂey vard›r

Amaç 1: 1990 ile 2015 y›llar› aras›nda günlük geliri bir dolar›n alt›nda olan nüfusu yar›ya
indirmek
Gösterge 1a: Günlük geliri 1 dolar›n (SGP)
alt›nda olan nüfusun oran›

%1.1

%0.01

%0.1

Gösterge 1b: G›da ve g›da–d›ﬂ› yoksulluk
s›n›r›n›n alt›nda olan nüfusun oran›

%28.3

%28.1

%13.5

Gösterge 2: Yoksulluk aç›¤› oran› (YAO)

%1.5

%0.3

%0.1

Gösterge 3: En yoksul %20’lik nüfusun
toplam tüketimden ald›¤› pay

%8.5

%8.8

%11

Amaç 2: 1990 ile 2015 y›llar› aras›nda açl›kla yaﬂayan nüfusun oran›n› yar›ya indirmek
Gösterge 4: Beﬂ yaﬂ alt›ndaki çocuklar
aras›nda düﬂük a¤›rl›kl› çocuk oran›
Gösterge 5: Asgari eneji tüketimini
karﬂ›layamayan nüfusun oran›
(g›da yoksullu¤u)

%8.3

%3.9

%4.2

%1.3

%0.7

(baﬂlang›ç y›l› 1998)

%2.9
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KAL‹TEL‹ E⁄‹T‹ME …
Haydi K›zlar Okula!
kampanyas› erkek çocuklar›n
okullulaﬂma oran›n› da
belirgin bir ﬂekilde art›rmakta
ve sonuçta Türkiye evrensel
temel e¤itim hedefine biraz
daha yaklaﬂmaktad›r

‹kinci ve üçüncü BKH’yi oluﬂturan tüm bireylerin temel e¤itim almas› ve kad›nlar›n
güçlendirilmesi birbiriyle yak›ndan iliﬂkilidir. E¤itimde cinsiyet eﬂitli¤i sa¤lanmadan herkesin
ilkö¤retim görmesi hedefi gerçekleﬂtirilemez ve kad›nlar›n güçlendirilmesi yolunda ileri ad›m
at›lamaz. Türkiye’deki birçok aile, özellikle düﬂük gelir düzeyinde geçim u¤raﬂ› verenler, k›z
çocuklar›n e¤itim görmelerinin sa¤layaca¤› yararlar› net biçimde görememektedir. Kamusal,
mesleksel ve aile yaﬂamlar›nda güçlü kad›n rol modellerinin çok s›n›rl› olmas›, k›z çocuklar›n
e¤itim görmelerinin pek az getiri sa¤layaca¤› düﬂüncesine yol açmaktad›r.
Türkiye, ilkö¤retimdeki aç›¤› kapatacak ve
herkese temel e¤itim sa¤lanmas›n› öngören
BKH’ye 2015 y›l›na kadar ulaﬂacak gibi görünmektedir. Bununla birlikte UNICEF taraf›ndan
geçti¤imiz Nisan ay›nda yay›nlanan en son
Çocuklar için ‹lerleme Raporu’na göre,
Türkiye’de bu alanda ilerleme, bölgedeki di¤er
ülkelere göre daha yavaﬂ seyretmektedir.
K›z çocuklar›n okullulaﬂmas›,
ev iﬂlerinde ve di¤er kay›ts›z
iﬂlerde çal›ﬂmalar› nedeni ile
ilkö¤retimden sonra belirgin
bir azalma göstermektedir

Türkiye, 1997 y›l›nda zorunlu temel e¤itimi 5 y›ldan 8 y›la ç›kararak herkesin temel e¤itim görmesini sa¤lama yolunda önemli bir ad›m atm›ﬂt›r. Bu ad›m sonucunda okullulaﬂma oranlar›nda
genel bir art›ﬂ görülmekle birlikte, k›z çocuklar›n
okullulaﬂma oran› erkeklere göre daha düﬂüktür
ve bu durum özellikle ülkenin do¤usundaki ve
güneydo¤usundaki k›rsal yörelerde belirgindir.
2003’de yap›lan Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araﬂt›rmas›’na (TNSA) göre ülkenin do¤u illerindeki er-

keklerin %85’i ile kad›nlar›n %61’i; bat› illerinde
ise erkeklerin %95’i ve kad›nlar›n %85’inin ayn›
e¤itim düzeyine sahip oldu¤u görülmektedir.
Yine ayn› raporda k›rsal alanda yaﬂayan kad›nlar›n %31’inin ﬂehirde yaﬂayan kad›nlar›n ise
%18’inin hiç bir e¤itim almad›¤› ortaya
konulmaktad›r.
Medya e¤itimde toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i sa¤lamas› hedefini di¤er BKH’lere göre daha fazla
ve daha olumlu olarak ele almaktad›r. Bu konudaki baﬂar›l› bir örnek Milli E¤itim Bakanl›¤›
(MEB) ile UNICEF’in birlikte yürüttü¤ü Haydi
K›zlar Okula! kampanyas›d›r. Medyan›n da
deste¤i ile k›z çocuklar›n›n e¤itiminin önemi
konusunda son iki y›lda kamuoyu duyarl›l›¤›
art›r›lm›ﬂ ve okullulaﬂma oran›n›n art›r›lmas›nda
önemli ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, bu kampanyan›n yürütüldü¤ü illerde erkek çocuklar›n okullulaﬂmas›nda da art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r. Toplumsal

Hedef 2: Tüm bireylerin temel e¤itim almas›n› sa¤lamak
Göstergeler

Baﬂlang›ç y›l›
(1990)

Bugün
(2004)

Nihai amaç
(2015)

Amaç 3: 2015 y›l›na kadar dünyan›n her yerindeki k›z ve erkek çocuklar›n ilkö¤retimi
eksiksiz olarak tamamlamas›n› sa¤lamak
Gösterge 6: ‹lkö¤retimde net okullaﬂma oran›
Gösterge 7: 1. s›n›fa baﬂlayan ö¤renciler
aras›ndan 5. s›n›fa ulaﬂanlar›n oran›
Gösterge 8: 15–24 yaﬂ grubunda
okur–yazarl›k oran›
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%74.8

%93.6 (geçici)

%100

—

—

%100

%92.8

%95.6

%100
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… HERKES‹N GEREKS‹N‹M‹ VAR
cinsiyet eﬂitsizli¤inin gölgesi hala hissedilse
bile, bu durum, herkesin temel e¤itim görmesi
hedefi aç›s›ndan hayli umut vericidir.
Büyük ölçüde yoksullukla ilgili olmak üzere
birtak›m karmaﬂ›k etmenler Türkiye’de k›z
çocuklar›n ve onlardan daha az olmak üzere
erkek çocuklar›n okullulaﬂmas›n› engellemektedir. Bununla birlikte, K›z çocuklar›n önündeki
engellerden biri, Türkiye’de yaﬂam›n birçok alan›nda gözlenen geleneksel kad›n erkek eﬂitsizlikleridir. Düﬂük gelirli birçok ailede, k›z çocuklar›n
tam e¤itim görmelerinin getirece¤i yararlar hiç
görülememekte veya somut olarak alg›lanamamaktad›r. K›rsal yörelerde özellikle k›z çocuklar›n
e¤itime eriﬂimi evde yap›lacak iﬂler ve erken
evlilik yüzünden engellenmektedir. Üstelik bu
etmenler, “okula ilgi duyulmamas›” gibi sözde
gerekçeler arkas›nda gizlenmektedir. Kentsel
alanlarda ise okula gitmeyen k›z çocuklar›n bu
durumlar›n›n gerekçesi %30 s›kl›kla çal›ﬂma
zorunlulu¤u olarak dile getirilmektedir.
Her durumda, k›z çocuklar›n okul d›ﬂ› kalmalar›,
kad›n nüfusun %50’sini eve hapseden bir
yaﬂam tarz›d›r. Böylece, Türkiye ekonomisi
aç›s›ndan kad›nlar en az geliﬂmiﬂ ve en az
yararlan›lan kaynak durumuna gelmektedir.
2005’de yay›nlanan ‹nsani Kalk›nma Raporu’na
göre Toplumsal Cinsiyet Güç Ölçüsü (TCGÖ) s›ralamas›nda Türkiye 140 ülkede 76. s›rada yer
alm›ﬂt›r. Kad›nlar›n güçlendirilmesi; kad›n›n ikti-

sadi ve siyasi hayata kat›l›m› ve bu iktisadi kaynaklara sahip olma ve kullan›m› ile ilgili karar alma konumlar›n› içermektedir. Bu konumlar›n zay›f olmas› modern toplumlar için kabul edilemez
olan toplumsal cinsiyet eﬂitsizli¤ine iﬂaret eder.
‹KR’a göre, ayn› iﬂe kat›l›m aç›s›ndan erkeklerin
geliri kad›nlara göre %46 daha fazla olmakla
birlikte e¤itim düzeyinin artmas› kad›nlar için
daha fazla gelir sa¤lamaktad›r. Toplumsal cinsiyet farkl›l›¤› dendi¤inde gelir düzeyi aç›s›ndan
erkeklerin kad›nlara göre her iﬂ alan›nda daha
fazla kat›l›m› anlam›na gelmekte, bu da aç›kça
Türkiye’nin insan kaynaklar›ndan büyük ölçüde
yararlanamamas› demektir. Daha önemlisi,
gelir düzeyi düﬂtükçe kad›nlar›n e¤itime
eriﬂimleri ve e¤itimlerini sürdürmeleri
olas›l›klar› da gerilemektedir.
Türkiye k›z çocuklar›n e¤itimine daha yo¤un
yat›r›m yap›p; kad›nlara daha eﬂit istihdam
koﬂullar› sa¤lay›ncaya kadar, k›z çocuklar kaliteli
e¤itim ve potansiyellerini tam olarak gerçekleﬂtirme imkanlar›ndan yoksun kalacaklard›r.
Bu durumda, gelece¤in anneleri
ve çocuklar›n›n birinci derecede
bak›c›lar› olarak kad›nlar sa¤l›k ve
beslenme alan›nda ileri
standartlardan uzak kalacaklar ve
ülke de ulaﬂmas› gereken
kalk›nm›ﬂl›k düzeyinin gerilerine
düﬂecektir.

Hedef 3: Kad›nlar›n durumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ini sa¤lamak
Göstergeler

Baﬂlang›ç y›l›
(1990)

Bugün
(2004)

Nihai amaç
(2015)

Amaç 4: Toplumsal cinsiyet eﬂitsizli¤ini ilk ve ortaö¤retimde tercihen 2005 y›l›na kadar ve
e¤itimin her düzeyinde 2015 y›l›na kadar ortadan kald›rma
Gösterge 9a: ‹lkö¤retimde k›z ö¤rencilerin
erkek ö¤rencilere göre oran›

%84
%64.7

Gösterge 9c: Yüksek ö¤retimde
k›z ö¤rencilerin erkek ö¤rencilere göre oran›

%52.9

Gösterge 10: 15–24 yaﬂ grubunda kad›nlar›n
erkeklere göre okur yazarl›k oran›

%91.4

Gösterge 12: Parlamentoda kad›n
milletvekillerinin oran›

%100

(geçici)

Gösterge 9b: Ortaö¤retimde k›z ö¤rencilerin
erkek ö¤rencilere göre oran›

Gösterge 11: Tar›m d›ﬂ› sektörlerde ücretli
olarak çal›ﬂan kad›nlar›n oran›

%95.1
%74.4

%100

%74.5

%100

(geçici 2003)

%95.2

%100

(geçici)

%15.8

%19.9

%35

%1.8

%4.4

%17
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E¤itim ve istihdamda
toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i
sa¤lanamad›¤› sürece
Türkiye kad›n ve k›z insan
kaynaklar›n›n büyük bir
bölümünü geliﬂtirme f›rsat›n›
kaç›racakt›r
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E⁄‹T‹ML‹ ANNELER …
S›ras›yla dördüncü ve beﬂinci BKH’nin konusunu oluﬂturan bebek ve anne ölümleri orta gelir düzeyindeki ülkelere göre Türkiye’de yüksektir. Bu ölümler Avrupa ölçe¤inde bak›ld›¤›nda en yüksek
düzeylerdedir. Son on y›l içinde çocuk ölümlerinin azalt›lmas› için çok ﬂey yap›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n al›nacak daha çok yol vard›r. Yap›lmas› gerekenlerin baﬂ›nda, düﬂük gelir düzeyindeki kad›nlara
ve ailelerine do¤um öncesi ve erken çocukluk bak›m hizmetlerinin ulaﬂt›r›lmas› gelmektedir.
Sa¤l›k Bakanl›¤› (SB) 2003 y›l›nda baﬂlat›lan
yo¤un k›zam›kla mücadele program›n›n ard›ndan bu y›l Haziran ay›nda yapt›¤› aç›klamada
çocuklar›n %95’ine k›zam›k aﬂ›s› yap›ld›¤›n›
belirtmiﬂtir. UNICEF’in destekledi¤i bu kampanya dördüncü BKH’nin gerçekleﬂtirilmesi yolunda
çok önemli bir ad›md›r. Ayr›ca Türkiye 2002
y›l›ndan bu yana çocuk felcinden ar›nm›ﬂ ülke
statüsündedir.

E¤itilmiﬂ kad›nlar söz konusu
oldu¤unda bebek, çocuk ve
anne ölüm h›zlar› belirgin
biçimde azalmaktad›r

Ancak, Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araﬂt›rmas›
(TNSA) sonuçlar›na göre bebek ve çocuk ölüm
h›zlar› hala yüksektir. Ülke ortalamas› al›nd›¤›nda bebek ve 5 yaﬂ alt› ölüm h›zlar› (BÖH ve
ÇÖH) kentleﬂmiﬂ kuzeybat› bölgesinde ortalaman›n önemli ölçüde alt›nda iken, ülkenin do¤u
ve güneybat› bölgelerinde ortalaman›n %40
üzerindedir. Kent/k›r eﬂitsizli¤i yetersiz beslenme düzeylerinde de gözlenebilmektedir. 5
yaﬂ›ndan küçük çocuklar aras›nda bodurluk
kentsel yerleﬂimlerde %9 oran›nda iken k›rsal
alanlarda %18, bat›da %6 do¤uda ise %22’dir.
Tam aﬂ›l›l›k oran›nda da istenilen noktaya ulaﬂ›lamam›ﬂt›r ve 1 yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n
%52’si belli baﬂl› hastal›klara karﬂ› aﬂ›lanmam›ﬂt›r. TNSA annelerin e¤itim düzeyleriyle çocuklar›n yaﬂat›lmas› aras›nda oldukça kuvvetli bir
iliﬂki oldu¤unu aç›kça

göstermektedir. ‹lkö¤retimi tamamlamam›ﬂ ya
da hiç okula gitmemiﬂ annelerin BÖH oran›
%51 iken, ortaö¤retim ya da yüksek e¤itim
alm›ﬂ annelerde bu oran %18’e düﬂmektedir.
Sa¤l›k hizmeti veren kuruluﬂlar›n ülkenin do¤u
ve güneydo¤u bölgelerine göre kuzeybat›da
toplanmas› ve güney ve güneydo¤u bölgelerindeki sa¤l›k kuruluﬂlar›nda da ciddi ölçülerde
personel s›k›nt›s› çekilmesi sa¤l›kla ilgili göstergelerin bölgelere göre farkl›l›k göstermesinde
önemli bir paya sahiptir.
SB, UNICEF ve WHO’nun da deste¤iyle son y›llarda sa¤l›k alan›nda önemli birtak›m önleyici
giriﬂimlerde bulunmuﬂtur. TNSA’ya göre, yeni
do¤an bebeklerin ilk alt› ay içinde yaln›zca anne
sütüyle beslenmeleri 1998 y›l›nda yaln›zca
%5’lik bir yayg›nl›¤a sahipken bu oran 2003
y›l›nda %21’e yükselmiﬂtir. Yakalanma riski yaln›zca anne sütü verilmesiyle azalan bir hastal›k
olarak alt solunum yolu hastal›klar› 5 yaﬂ alt›
çocuk ölümlerinin ikinci büyük nedenidir. Sofra
tuzunun iyotlanmas› zorunlulu¤u sayesinde
Türkiye’deki tüketicilerin %90’›n›n 2005 y›l› sonuna kadar iyotlu tuz kullan›r hale gelmeleri
beklenmektedir. Bu da, gebelik s›ras›nda gerek
annenin gerekse bebe¤inin sa¤l›¤› aç›s›ndan
olumsuz sonuçlar verebilecek olan iyot
yetersizli¤i bozukluklar›n›n (‹YB) önemli ölçüde
azalmas›n› sa¤layacakt›r.
Anne ölümleri, baﬂka bir deyiﬂle gebelikle ilgili
komplikasyonlar sonucunda meydana gelen
ölümler genellikle önceden görülemeden, ani
biçimde meydana gelmektedir. Ölüm nedenlerinin s›n›fland›r›lmas›yla ilgili sorunlar, gerçek
anne ölüm h›zlar›n›n (AÖH) hesaplanmas›n›
güçleﬂtirmektedir. Türkiye’de AÖH’nin sa¤l›kl›
biçimde hesaplanmas›, son 30 y›l içinde AÖH’yi
de¤erlendirmede kullan›lan yöntemlerin birbirinden farkl› olmas› nedeniyle özellikle güçtür.
UNICEF, anne bebek ölümlerine yönelik en iyi
çözümün do¤um yapacak yaﬂa gelmeden
önce ergen k›zlara ulaﬂ›lmas› oldu¤unu
vurgulamaktad›r. Bu da, k›z çocuklar›n
e¤itiminin ne kadar önemli oldu¤unu
göstermektedir. 14 ile 44 yaﬂ aras›ndaki annelerin kabaca 6 milyonu okuma yazma bilmemektedir.
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… DAHA SA⁄LIKLI A‹LELER
Aile ve Çocuk E¤itim
Program› erken çocukluk
bak›m› ve geliﬂimine iliﬂkin
uygulamalar› üç milyon
aileye ulaﬂt›rmay›
hedeflemektedir

Hükümet Aile Çocuk E¤itim Program›n› (AÇEP)
UNICEF’in de yard›mlar›yla geniﬂletmeyi
planlamaktad›r. Bu programla, belirli bir süre
yaln›zca anne sütüyle besleme, ba¤›ﬂ›klama ve
beslenme gibi erken dönem çocuk geliﬂimi ve
bak›m› uygulamalar› konusunda bilgili
ana–babalar yetiﬂtirilmesi amaçlanmaktad›r.
WHO Avrupa Sa¤l›k program› do¤rultusunda
gündeme gelecek reformlarla birlikte sa¤l›k
hizmetlerinin sunumunda co¤rafi ve gelir
düzeyine dayanan eﬂitsizlikler ele al›nacakt›r. Bu
alanda gerçekleﬂtirilecek en önemli de¤iﬂiklikler
aras›nda SB’nin baﬂtan sona yeniden
yap›land›r›lmas›; önleyici sa¤l›k hizmetlerinin
yayg›nlaﬂt›r›lmas›; aile hekimli¤i sisteminde
iyileﬂtirmeler ve ana-çocuk sa¤l›¤› konusuna
daha fazla önem verilmesi yer almaktad›r.
Hükümet, Dünya Bankas› deste¤iyle Sa¤l›kta
Geçiﬂ Projesi çerçevesinde Yeﬂil Kart sisteminin
yayg›nlaﬂt›r›lmas›yla herkesin sa¤l›k hizmetleri

kapsam›na al›nmas› giriﬂimini 2011 y›l›na kadar
gerçekleﬂtirmeye haz›rlanmaktad›r. Yap›lan en
son Hanehalk› Bütçe Araﬂt›rmas›na göre nüfusun %37’sinin sa¤l›k sigortas› bulunmamaktad›r
ve bu oran k›rsal alanlarda %50’ye ç›kmaktad›r.
Nüfusun en varl›kl› %20’lik bölümü içinde sa¤l›k
sigortas› kapsam› içinde olanlar›n oran› %79
iken en yoksul %20’lik kesimde bu imkandan
yararlanabilenlerin oran› %42’de kalmaktad›r.
Hastane, tedavi, muayene ve ilaç gibi gereklilikler söz konusu oldu¤unda düﬂük gelirli ailelerin
ceplerinden para harcamak istememeleri veya
harcayacak durumda olmamalar›, sa¤l›kla ilgili
göstergeleri de olumsuz etkilemektedir.

Türkiye’de geçti¤imiz on y›l
içinde bebek ve çocuk ölüm
h›zlar› azalt›lm›ﬂt›r ancak
daha ileri iyileﬂtirmeler de
sa¤lanabilir

Mesaj umut vericidir: Ekonomik engelleri
ortadan kald›racak, e¤itime eriﬂimi art›racak
ve e¤itim düzeyini yükseltecek planlar›n
gerçekleﬂmesi halinde Türkiye’de ana-çocuk
sa¤l›¤› alan›nda çok önemli iyileﬂmeler
gerçekleﬂebilecektir.

Hedef 4: Çocuk ölümlerini azaltmak
Göstergeler

Baﬂlang›ç y›l›
(1993)

Bugün
(2003)

Nihai amaç
(2015)

Amaç 5: 1990 ve 2015 y›llar› aras›nda beﬂ yaﬂ alt› çocuklar›n ölümlerinin üçte iki oran›nda
azalt›lmas›
Gösterge 13: 1,000 canl› do¤um baﬂ›na
beﬂ yaﬂ ölüm h›z›
Gösterge: Bebek ölüm h›z›
Gösterge: K›zam›k aﬂ›s› olan bir yaﬂ alt›
çocuklar›n oran›

‰52.1

‰37

‰20.7

‰43

‰29

‰17.5

%77.9

%79.4

%100
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TÜRK‹YE VE BKH
BM Mukim Koordinatörü Jakob Simonsen ile özellikle yoksullu¤un ve toplumsal cinsiyet
eﬂitsizli¤i sorunlar›n›n önemini Biny›l Kalk›nma Hedefleri (BKH) ile ilgili Türkiye’deki geliﬂmeleri
ve BM Ülke Ekibinin bu hedeflere ulaﬂmada Türkiye ile yapt›¤› ortak çal›ﬂmalar› konuﬂtuk.
“ﬁuras› çok aç›k ki, özellikle bölgesel eﬂitsizliklere, toplumsal cinsiyet eﬂitsizli¤ine, anne ve
çocuk ölümlerine bakt›¤›m›zda Türkiye’nin BKH
do¤rultusunda ald›¤› mesafe orta gelir düzeyindeki bir ülkeden beklenebilecek olanlar›n d›ﬂ›ndad›r. Baﬂka bir deyiﬂle göstergeler, benzer kalk›nm›ﬂl›k düzeyindeki baﬂka ülkelerdeki kadar
dramatik de¤ildir. Önemli olan, Türkiye’de
ekonomik reform ve siyasal istikrar› sa¤lama
ad›na yap›lan iﬂlerdir; bütün bunlar›n, ülkenin
BKH’ye ulaﬂmas›nda olumlu etkileri olacakt›r.

“Program çerçevesindeki
çal›ﬂmalar›m›z› yürütürken
yapaca¤›m›z her ﬂeyin
Türkiye’yi BKH’lere daha da
yaklaﬂt›racak sonuçlar
vermesi gerekir.”

“Ne var ki, toplam rakamlara bak›ld›¤›nda sa¤lanan genel ilerleme makul görünmekle birlikte,
bu toplam rakamlar bize durumun tamam›n›
anlatmamaktad›r. Toplam rakamlar illere göre
veya örne¤in toplumsal cinsiyet gibi baz› baﬂl›klara göre ayr›ﬂt›r›ld›¤›nda hemen her BKH’de
birtak›m zorlu görevlerle karﬂ› karﬂ›ya olundu¤u
görülür. Toplam rakamlara bak›ld›¤›nda sa¤lanan genel ilerleme makul görünmektedir;
ancak, bu toplam rakamlar illere veya örne¤in
toplumsal cinsiyet gibi baz› göstergelere göre
ayr›ﬂt›r›ld›¤›nda, bütün BKH’lerle ilgili aﬂ›lmas›
gereken birtak›m sorunlar›n oldu¤u görülür.
“Bir kere, ortada yoksulluk gibi bir sorun vard›r.
Ancak, burada söz konusu olan mutlak anlamda
yoksulluk de¤ildir ve Türkiye bu aç›dan kritik bir
durumda bulunmamaktad›r. Gene de, eldeki
resmi istatistiklere göre, nüfusun dörtte bir
ile üçte bir aras›ndaki bir bölümü, g›da ve
g›da d›ﬂ› yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaktad›r. Bu da yoksullu¤un bir sorun
olarak gündemde oldu¤unu
göstermektedir.
“‹statistiklere göre, Samsun, Ankara, Adana,
Mersin hatt›n›n do¤usunda kalan özellikle k›rsal alanlarda ise durum çok daha ciddidir. Bunun ötesinde, büyük kent merkezlerini çevreleyen ‘yeni yoksulluk’ alanlar›nda da ayn› sorun
görülmektedir. ‹nsanlar, daha iyi f›rsatlar
yakalayabileceklerini düﬂündükleri
için büyük kentlere yönelmektedir. Oysa arad›klar›, kendi becerilerine uygun f›rsatlar›
da hizmetleri
de bulamamaktad›rlar.
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“BKH göstergeleri aç›s›ndan gerçekten daha iyi
durumda olan ülkeler, son 30 y›ll›k dönemde
e¤itime öncelik tan›m›ﬂ olan ülkelerdir. Ancak,
sa¤lanan bu baﬂar› gerçekten uzun bir sürecin
sonucudur ve yoksullu¤un azalt›lmas› için k›sa
dönemde birtak›m önlemlerin al›nmas› gerekir.
Bu önemlerin en gerekli olanlar›ndan biri ise
devlet taraf›ndan istihdam alanlar›
yarat›lmas›d›r.
“‹stihdam yaratmak son derece güç bir iﬂtir.
Örne¤in, ekonomiye para aktararak bir sürü iﬂ
sahas› açabilirsiniz; ama bunun kendi kendini
geliﬂtirecek, sürdürülebilir bir yan› yoktur. ‹tiraf
etmeliyim ki, alt katmanlar için, örne¤in küçük
ve orta boy iﬂletmeler tarz›nda yeni iﬂler yarat›lmas›nda pek çok güçlük söz konusudur. Bu
güçlükler ilgili oldu¤u kadar, baﬂta kad›nlar
olmak üzere kiﬂilere gerçek iﬂin ne oldu¤u
konusunda bir fikir vermekle de ilgilidir.
“Genel olarak bak›ld›¤›nda, yoksullu¤un
ard›ndan Türkiye’nin önündeki di¤er önemli
sorunlar toplumsal cinsiyet ile anne ve çocuk
ölümleri ile ilgili sorunlard›r. Son dönemin
reform süreci, k›z çocuklar›n e¤itimi ve sa¤l›k
gibi önemli alanlara da uzanm›ﬂt›r. Örne¤in
kad›nlar, koﬂullar›n denetlenemedi¤i, bebek ve
anne ölüm riskinin yüksek oldu¤u ortamlar
yerine daha güvenli ortamlarda, örne¤in bir
sa¤l›k kuruluﬂunda do¤um yapmaya
özendirilmektedirler.
“Ancak, bir konuda net olmak gerekir: mesele
tek baﬂ›na bak›m ve sa¤l›k hizmetleri sa¤lanmas› de¤ildir. Çünkü, yoksullar bu hizmetleri talep
etmeye de pek e¤ilimli de¤illerdir ve ayn›
durum e¤itim için de geçerlidir. Kültürel davran›ﬂlar, bir bak›ma, bu alanlarda hizmet talebini
engellemektedir. Bu da, BKH’lere ulaﬂ›lmas›n›
birçok aç›dan daha karmaﬂ›k bir iﬂ haline
getirmektedir. ‹ﬂ salt daha fazla sa¤l›k kuruluﬂunun veya daha fazla dersli¤in hizmete sokulmas›ndan ibaret olsayd› durum çok daha kolaylaﬂ›rd›. As›l önemli olan, bu hizmetlere yönelik
talebin art›r›lmas›d›r. Bu da, tutum ve
davran›ﬂlar konusunu gündeme getirmektedir;
baﬂka bir deyiﬂle, toplumda bu konularda bilinç
ve duyarl›l›k yarat›lmas› gerekmektedir.
“Toplumsal cinsiyet alan›ndaki güçlendirmeler,
Türkiye’de izlenecek politikalarla gerçekleﬂtirilebilecek önemli bir görevdir. Yasal düzenlemeler
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“BKH göstergeleri aç›s›ndan
gerçekten daha iyi durumda
olan ülkeler, son 30 y›ll›k
dönemde e¤itime öncelik
tan›m›ﬂ olan ülkelerdir”

uzun süredir f›rsat eﬂitli¤ini sa¤lamaya yönelik
olmakla birlikte, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i konusuna bak›ld›¤›nda, bu alandaki göstergeler çok
yetersizdir. Örne¤in Türkiye’de kad›nlar›n kay›tl›
iﬂgücü piyasas›na kat›l›mlar›, benzer kalk›nm›ﬂl›k düzeyindeki di¤er ülkelerin gerisindedir.
Türkiye’nin kalk›nma düzeyinde, parlamentodaki kad›n üye oran›n›n yaln›zca %4.2’de kalmas›
ve belediye baﬂkanlar› aras›nda hiç kad›n
olmamas› kabul edilebilir bir durum de¤ildir.
“Türkiye’de kad›nlar›n iﬂgücü piyasas›na daha
iyi eriﬂebilmeleri sa¤lanmal›d›r. Evlerindeki iﬂleri k›z çocuklar›na veya ailenin baﬂka üyelerine
devretme zorunlulu¤unu ortadan kald›racak
hizmetler sa¤lanmadan kad›nlar›n çal›ﬂma
yaﬂam›na at›lmalar› beklenemez. Gerçekten
dayat›c› olan bu gereksinimin karﬂ›lanmas› için,
düzenlenmiﬂ ve iyi iﬂleyen gündüz çocuk bak›m
hizmetleri sisteminin oluﬂturulmas› ﬂartt›r.

BKH’nin Türkiye’nin bugünkü, k›sa dönemdeki
politikalar› içinde nereye oturdu¤unu görmemiz, ard›ndan bunlar›n Türkiye aç›s›ndan neden
önemli oldu¤unu göstermemiz gerekir. Baﬂka
bir deyiﬂle, ülkeye uzanan bu köprüyü kurmak
bizim görevimizdir; yoksa, Türkiye’nin bize
do¤ru böyle bir köprü kurmas›n› bekleyemeyiz.
Bu köprü kurulduktan sonra, tek baﬂ›na
göstergelerin de ötesinde hükümetin ve bir
ülke olarak Türkiye’nin uygulamakta oldu¤u
politikalar›n gündeme gelece¤i yeni bir düzeye
geçebiliriz ve bu düzeyde kendimize “izlenen
bu politikalar›n BKH’lere ulaﬂ›lmas› aç›s›ndan
yerinde olup olmad›¤›” sorusunu sorabiliriz.
“Program çerçevesindeki çal›ﬂmalar›m›z› yürütürken yapaca¤›m›z her ﬂeyin Türkiye’yi
BKH’lere daha da yaklaﬂt›racak sonuçlar vermesi gerekir. Programlar, tek tek her kuruluﬂun
kendi görev sorumlulu¤unun ötesinde, BKH ile
de uyum içinde olmas› gerekir.

“Ancak kad›nlar, köklü bir kültürel de¤iﬂim
yaﬂanmadan da çal›ﬂma yaﬂam›na kat›lamazlar.
Burada da davran›ﬂlara daha fazla dikkat
gösterilmesi gerekir. Örne¤in, bir araﬂt›rmada
görüﬂülen kad›nlar›n %40’›ndan fazlas›n›n
kocalar›ndan dayak yemeyi kabul edilebilir bir
durum olarak görmektedir. Bu da tutum ve
davran›ﬂlar›n ne kadar dramatik boyutlarda
oldu¤unu göstermektedir. Daha da kötüsü, bu
kad›nlar›n %60’›n›n 15–19 yaﬂ grubunda
olmas›d›r, çünkü de¤iﬂimin öncülerinin genç
kuﬂaktan kiﬂiler olmas› beklenir. Dolay›s›yla,
ortada bir zincir vard›r ve bu zincirin halkalar›
da politika, eriﬂim, kültür ve davran›ﬂlard›r.

“Örne¤in UNICEF’i ele ald›¤›m›zda, k›z çocuklar›n e¤itimi yaln›zca okullulaﬂma oranlar› ile ilgili
bir konudan ibaret de¤ildir. Burada as›l söz
konusu olan, bilinç ve duyarl›l›k düzeyinin
geliﬂtirilmesi, k›z çocuklar›n gelecekte ne
yapacaklar›, kendi ailelerini kurduklar›nda nas›l
bir tutum izleyecekleridir. Dolay›s›yla, bu
program›n hedeflerine ulaﬂ›lmas›nda farkl› BM
kuruluﬂlar› kendilerine düﬂen görevleri
yapacaklard›r. Bu aç›dan kendimize sormam›z
gereken soru ﬂudur: “Bu alanda BM sisteminin
geri kalan kesimi ne yap›yor ve Türkiye’nin
yarar› aç›s›ndan birlikte ne yapabiliriz?”

“Önemli olan bir baﬂka nokta da BM kuruluﬂlar›n›n, BKH’nin salt BM ile ilgili bir gündem
olmad›¤›n› iyi kavramalar›d›r. BM olarak bizim,

“‹ﬂbirli¤i kavram›n›n özü de budur: birlikte iﬂ
yapmak ve yapt›¤›m›z her ﬂeyi BKH yolunda
al›nan mesafe aç›s›ndan ölçmektir.”
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“‹ﬂbirli¤i kavram›n›n özü de
budur: birlikte iﬂ yapmak ve
yapt›¤›m›z her ﬂeyi BKH
yolunda al›nan mesafe
aç›s›ndan ölçmektir”
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HAYD‹ KIZLAR OKULA!
•

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

•
2005 YILINDA
BEKLENEN SONUÇLAR

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

•

K›z çocuklar›n ilkö¤retime kay›t
oranlar›n›n erkek çocuklarla
eﬂit düzeye gelmesi;

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

•

•

Bebek Ölüm Oran›n›n ‰43’ten
(1998) ‰30’un alt›na çekilmesi;

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

•

•

Anne Ölüm Oran›n›n %50
azalt›lmas›;

•

Do¤umu izleyen ilk alt› ay
içinde sadece anne sütüyle
beslenme oran›n›n art›r›lmas›;

•

Bütün çocuklar›n iyot
yetersizli¤i bozukluklar›ndan
korunmas›;

E¤itim görmüﬂ k›zlar
evlendiklerinde daha az
say›da çocuk yaparlar ve
çocuklar›n› daha sa¤l›kl›
büyütürler; nitekim
kad›nlar›n e¤itim
düzeyi yükseldikçe
çocuk ölüm
oranlar›
düﬂmektedir;

•

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;

•

K›z çocuklara odaklanan programlar›n erkekler için de eﬂit ölçüde
yararl› oldu¤u görülmektedir.

•

•

Üç milyon anne ve baban›n
çocuk yetiﬂtirmede do¤ru
uygulamalar› ö¤renmeleri ve
bunlar› yaﬂama geçirmeleri;

•

Ergenlerin HIV/AIDS’le birlikte
CYBE geçen di¤er hastal›klar
ve bunlara karﬂ› nas›l
korunmak gerekti¤i
konusunda bilgilendirilmeleri;

•

Özel Koruma Gereksinimi
Olan çocuk say›s›n›n önemli
ölçüde azalt›lmas›;

•

Türkiye’deki mevzuat›n
ÇHS/CEDAW ile tam uyumlu
hale gelmesi;

•

•

Bütün sektörlerin ve
kaynaklar›n çocuk haklar›n›n
daha etkili biçimde yaﬂama
geçirilmesi ad›na seferber
edilmesi;
Ulusal bütçeden çocuklara
ayr›lan pay›n art›r›lmas›.
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