HAYD‹
KIZLAR
OKULA!

Her çocuk için
Sa¤l›k, E¤itim, Eﬂitlik, Koruma
‹NSANL‹⁄‹N GEL‹ﬁMES‹

‹Ç‹NDEK‹LER
KIZAMIK AﬁI KAMPANYASI
Sa¤l›k Bakanl›¤› önderli¤inde UNICEF’in katk›lar›yla bu y›l›n bahar aylar›nda beﬂ yaﬂ›ndan
küçük ve okula gitmeyen çocuklar›n aﬂ›lar›n›
tamamlamak için 5 haftal›k bir aﬂ› kampanyas›
gerçekleﬂtirildi.
Türkiye’de 5 yaﬂ›ndan
küçükler ve okul d›ﬂ›
çocuklar›n ba¤›ﬂ›klamalar›n›
öngören k›zam›k
mücadelesinin bu dönemine
yard›mc› olan baz› çocuklar.

Türkiye’de k›zam›¤› ortadan kald›rma yönündeki
yo¤un çabalar 2002 y›l› Aral›k ay›ndan bu yana
sürmektedir. Bu tarihte Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n,
Milli E¤itim Bakanl›¤› ve UNICEF’in deste¤inde
baﬂlatt›¤› ülke ölçe¤indeki seferberlik sonucunda 9.7 milyon ö¤rencinin aﬂ›lar› yap›lm›ﬂt›.
Bugün Türkiye ve komﬂu ülke ‹ran’da
yürütülen k›zam›kla mücadele çal›ﬂmalar›

UNICEF taraf›ndan “dünyadaki en kapsaml› ve
iddial› k›zam›kla mücadele kampanyalar›”
olarak belirlendi. Her iki ülkedeki kampanyalar
çerçevesinde gelecek y›l toplam 53 milyon
çocu¤a ulaﬂ›lm›ﬂ olunacakt›r.
DSÖ ve UNICEF’e göre k›zam›k halen dünyada
aﬂ›yla önlenebilir çocuk ölümlerinin baﬂl›ca
nedenlerinden biridir. Dolay›s›yla, çocuklar›n
eriﬂilebilir en yüksek sa¤l›k standard›na eriﬂme
haklar›n›n yaﬂama geçirilmesi aç›s›ndan
ba¤›ﬂ›klama bir zorunluluktur.
1989 y›l›ndaki Dünya Sa¤l›k Kurulu toplant›s›
ve 1990 y›l›ndaki Dünya Çocuk Zirvesi ard›ndan, k›zam›k vakalar›n›n ve ölümlerinin tüm
dünyada azalt›lmas› için somut hedefler
belirlenmiﬂti.
2001–2005 döneminin hedefi, 1999
y›l›nda dünyada 873,000 olan toplam k›zam›k ölümleri say›s›n›n
yar› yar›ya azalt›lmas›d›r.
UNICEF’in Sat›n Alma
Bölümü bu amaca yönelik
olarak 1999 ile 2003 y›llar›
aras›nda dünya çap›nda 637
milyon doz k›zam›k aﬂ›s›
sevkiyat› yapm›ﬂt›r.
UNICEF’e göre 2004 y›l›nda
k›zam›k ölümlerinde %40
oran›nda azalma olmuﬂ ve bu
hastal›¤a ba¤l› ölüm say›s›
yaklaﬂ›k olarak 530,000’e inmiﬂtir.
En fazla azalma, yo¤un aﬂ›lama
kampanyalar›n›n yürütüldü¤ü
Afrika’da gerçekleﬂmiﬂtir.
Avrupa Bölgesi için hedef 2010
y›l›na kadar k›zam›¤›n tamamen
ortadan kald›r›lmas›d›r.
K›zam›k ölümlerinin
azalt›lmas› için tüm
dünyada izlenen
DSÖ/UNICEF
stratejisi oldukça
baﬂar›l› olmuﬂtur.
Ayr›ca bu strateji
s›tma gibi çocuklar
için ölümcül olabilecek
di¤er hastal›klara karﬂ›
yürütülen mücadelelere
de örnek teﬂkil etmiﬂtir.
Bak›n›z K›zam›¤a Son, ss 10 & 11
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ED‹TÖR’DEN
ULUSAL B‹R HEDEF

E¤itim, özellikle k›z çocuklar›n›n e¤itimi
bugünkü ve gelecekteki kuﬂaklar›n yaﬂam
kalitesini art›rmaya yönelik çal›ﬂmalar aras›nda en önemli olan›d›r. K›zlara ve genç
kad›nlara kaliteli temel e¤itim sa¤lanmas›
hem kad›nlar›n ve k›zlar›n hem de
çocuklar›n sa¤l›kl› bir biçimde büyüyüp
geliﬂmelerine yard›mc› olacakt›r. Elimizdeki bütün veriler göstermektedir ki; e¤itim k›z çocu¤unun kendisine, ailesine,
içinde yaﬂad›¤› çevreye ve bir bütün olarak
topluma önemli kazan›mlar getirmektedir.

Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) önderli¤inde ve
UNICEF’in katk›lar›yla yürütülen ilkö¤retimde
cinsiyet aç›¤›n› kapatmay› amaçlayan Haydi
K›zlar Okula! Kampanyas› bu y›l›n baﬂlar›nda 20
ili daha kapsayacak biçimde yayg›nlaﬂt›r›ld›.
Kampanya, 2003 y›l›nda, Milli E¤itim Bakan› Dr
Hüseyin Çelik ve UNICEF’in eski Genel Direktörü Carol Bellamy taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂt›.
Haydi K›zlar Okula! öncelikle k›z çocuklar›n›n
okullaﬂma oranlar›n›n en düﬂük oldu¤u 10 ilde
baﬂlat›lm›ﬂt› ve 23 il daha sonra kampanya
kapsam›na al›nd›. Bu y›l›n bahar aylar›nda
yeni illerin kampanya kapsam›na al›nmas›
sonucunda ﬂu anda kampanya çal›ﬂmalar›
ülkedeki 81 ilin 53’ünde yürütülmektedir ve bu
da k›z çocuklar›n›n e¤itiminin ülke gündemine
yerleﬂmesi anlam›na gelmektedir.
Türkiye’nin ilk kez geçen y›l e¤itim için
savunmadan daha fazla harcama yap›lmas›na
dikkati çeken Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an
halka hitaben yapt›¤› bir konuﬂmada “e¤itimin
en iyi savunma oldu¤unu” söyledi.
K›zlar›n e¤itimi Türkiye’de her geçen gün daha
fazla dikkat çeken bir konu haline gelmektedir.
Bununla ilgili tüm belirtiler önümüzdeki birkaç
y›l içinde ilkö¤retimde cinsiyet eﬂitli¤ini
yakalamak konusunda Türkiye’nin do¤ru
ad›mlar atmakta oldu¤unu göstermektedir.
Bak›n›z Baﬂar›y› Temel Almak, ss 4 & 5
KULAKTAN KULA⁄A
Ev ev dolaﬂarak ana babalar› k›z çocuklar›n›
okula göndermeye ve devam etmelerini
sa¤lamak için ikna çal›ﬂmalar›nda bulunan
Haydi K›zlar Okula! saha çal›ﬂanlar› için bir
e¤itim program› uygulanmaktad›r. Bu e¤itim
konuyla ilgili tüm taraflara, gönüllülere, yerel
STK’larla birlikte çal›ﬂan il dan›ﬂmanlar›na
verilmekte ve bu ﬂekilde kampanyan›n
mesajlar›n›n tüm evlere ulaﬂmas›
sa¤lanmaktad›r.

UNICEF’in 2005’e kadar 25 stratejisi, belirlenen 25 ülkede k›z çocuklar›n›n okullulaﬂt›r›lmas› çabalar›na h›z kazand›rmaktad›r.
Bu ülkeler aras›nda yer alan Türkiye
e¤itimdeki cinsiyet aç›¤›n› kapatmak için ciddi çabalar göstermektedir.
Geleneksel tutum ve de¤erler yüzünden geri planda kalan e¤itimde cinsiyet
eﬂitli¤i geçmiﬂin zincirlerinden kurtulup tam bir toplumsal seferberlik olarak
ülkenin gündemine daha sa¤lam bir biçimde yerleﬂtikçe bu alandaki
ilerlemeler de daha etkili bir ﬂekilde gerçekleﬂecektir.

•

hükümet, en üst düzey karar vericilerden baﬂlayarak yerel yönetimlere ve
yöneticilere kadar uzanan bir zincirde k›z çocuklar›n›n e¤itimine öncelik
vermiﬂtir;

•

medya tüm organlar› ile ulusal ve yerel düzeyde k›z çocuklar›n›n
okullulaﬂt›r›lmas› çabalar›na çok büyük destek vermiﬂtir;

•

okul ça¤›nda k›zlar› olan aileler tutum de¤iﬂtirmekte, hatta komﬂular›n›
etkilemekte ve k›z çocuklar›n› okula göndermektedir.

MEB’nin önderli¤inde UNICEF’in deste¤i ile yürütülen Haydi K›zlar Okula!
kampanyas›n›n baﬂar›s› bu alandaki de¤iﬂimin en önemli örneklerinden biri
olmuﬂtur. K›z çocuklar› okullara yönlendiren yal›n slogan›yla Haydi K›zlar
Okula! bakanlar ve üst düzey yetkililer, ö¤retmenler, okul müdürleri, imamlar,
muhtarlar, STK’lar, gönüllüler ve elbette aileler ve çocuklar›n kendileri için bir
odak nokta oluﬂturmuﬂ, de¤iﬂim için bütün bu kesimleri harekete geçirmiﬂtir.
Aradan geçen sürede Türkiye’de gazetelerin, televizyonun ve çeﬂitli STK’lar›n
deste¤inde birçok e¤itim kampanyas› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Haydi K›zlar Okula!
kampanyas› bu y›l üçüncü evresine girerken, baﬂkalar›n›n da e¤itim
meﬂalesini taﬂ›maya yönelmeleri yüreklendirici bir deneyim olmuﬂtur.
Konuya yürek vermiﬂ herkesin bu andan itibaren yapmas› gereken; ikna
edilmesi en zor ailelerin bile karar›n› de¤iﬂtirmek için y›lmadan u¤raﬂmak ve
tüm k›zlara Haydi K›zlar Okula! denildi¤i ana kadar konuyu kamuoyunun
gündeminde tutmakt›r.

Nisan ay›nda, Haydi K›zlar Okula!
kampanyas›n›n yürütüldü¤ü illerin dan›ﬂmanlar›, kampanyan›n son aﬂamas› için düzenlenen
e¤itim s›ras›nda deneyimlerini aralar›na yeni
kat›lan arkadaﬂlar› ile paylaﬂt›lar.
Bak›n›z Deneyim Konuﬂuyor, ss 6 – 9

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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BAﬁARIYI TEMEL ALMAK

Milli E¤itim Bakan› Dr
Hüseyin Çelik, UNICEF
ODA/BDT Bölge Direktörü
Maria Calivis ve UNICEF
Türkiye Temsilcisi Edmond
McLoughney en son
yay›nlanan Çocuklar için
‹lerleme raporunun May›s
2005’te ‹stanbul’da yap›lan
bölgesel tan›t›m
toplant›s›nda.

Türkiye’de ilkö¤retimde cinsiyet aç›¤›n› kapatmak amac›yla baﬂlat›lan Haydi K›zlar Okula!
Kampanyas› 2005 y›l›nda 20 ilde daha yayg›nlaﬂt›r›ld› ve böylece kampanya kapsam›ndaki
toplam il say›s› 53’e yükseldi. Kampanyan›n Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik ve UNICEF eski
Genel Direktörü Carol Bellamy taraf›ndan baﬂlat›ld›¤› 2003 y›l› Haziran ay›ndan bu yana
önemli ad›mlar at›ld›, pek çok ﬂey ö¤renildi ve önemli bir birikim sa¤land›.
UNICEF taraf›ndan en son yay›nlanan Çocuklar
için ‹lerleme raporu, Türkiye’nin, e¤itimde cinsiyet eﬂitli¤inin 2015 y›l›na kadar sa¤lanmas›n›
öngören Biny›l Kalk›nma Hedefleri aç›s›ndan
tam yörüngede bulunmad›¤›na dikkat çekmiﬂtir.

Foto¤raf: Abdullah Dirican

Bununla birlikte rapor, k›z çocuklar›n okullaﬂmas›nda son dönemde önemli bir art›ﬂ görüldü¤ünü, 2001 y›l›nda 0.93 olan Toplumsal
Cinsiyet Eﬂitli¤i Endeksinin (TEE) 2005 y›l›nda
0.96’ya ç›kart›lmas› durumunda Türkiye’nin de
tam bir baﬂar› sa¤layaca¤›n› belirtmektedir.*
Bu bilgilendirme Haydi K›zlar Okula! kampanyas›n›n son evresine girilirken yap›ld›¤› için zamanlama aç›s›ndan isabetli olmuﬂtur. Son iki
y›ld›r yürütülen bu kampanya hükümetin,
medyan›n, özel sektörün, gönüllülerin ve
ailelerin tam deste¤i üzerine inﬂa edildi¤inden,
önümüzdeki y›lda elde edilen bu kazan›mlar›n
pekiﬂtirilece¤i ve e¤itimde cinsiyet eﬂitli¤i
sonucuna ulaﬂ›labilece¤i umulmaktad›r.
YEN‹LENEN GÜVEN
Haydi K›zlar Okula! kampanyaya yeni kat›lan
illerde de önceki y›llarda iyi iﬂledi¤i görülen
ayn› yap›y› ve stratejiyi koruyacakt›r. Bu yap›
ve stratejinin ö¤eleri ﬂunlard›r:
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•

okul d›ﬂ› k›z çocuk say›s›n›n en yüksek
oldu¤u ilçeler ve mahallelerde güçlü ikna
çal›ﬂmalar›;

•

gönüllülerin ev ziyaretleri yaparak ana
babalar› k›z çocuklar›n›n e¤itilmesinin
de¤erine inand›rmalar› ve ikna etmeleri;

•

ulusal ve yerel liderlerin ve medyan›n
kampanyaya olan deste¤inin art›r›lmas›.

Geçti¤imiz y›l 100,000 kiﬂi tan›t›m/savunu konusunda e¤itilmiﬂtir. Bu y›l Nisan’da proje
koordinatörleri için düzenlenen e¤itimde de
kat›l›mc›lar bu e¤itimlerin kampanyaya olan
inançlar›n› art›rd›¤›n› ve özgüvenlerini yeniledi¤ini belirtmiﬂtir. Kampanya illerinden gelen
deneyimli proje koordinatörleri, yapt›klar›
sunumlarla hem tecrübelerini hem de illerinde
gerçekleﬂtirdikleri yarat›c› çözümleri yeni illerle
paylaﬂm›ﬂlard›r.
Van’da okul müdürlerinin, Manisa ve
Gaziantep’te ise gönüllülerin çal›ﬂmalar›
kampanyan›n baﬂar›s›n›n temeli olmuﬂtur.
‹stanbul çal›ﬂmalar›n› tan›t›m/savunu ve medya
deste¤i üzerine inﬂa etmiﬂ, Ad›yaman ise okul
d›ﬂ› k›z çocuklar›n› takip etmek üzere özel bir
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bilgisayar yaz›l›m› geliﬂtirmiﬂtir. Bu yaz›l›m
kat›l›mc› di¤er illerle de paylaﬂ›lacakt›r.
Toplant› ve elde edilen sonuçlar kat›l›mc›lar›
son derece olumlu etkilemiﬂ ve geliﬂtirilen
tekniklerin Nevﬂehir’de e¤itimin bir parças›
olarak denenmesini istemiﬂlerdir.
HÜKÜMET‹N G‹R‹ﬁ‹MLER‹
Hükümet, aileleri k›z çocuklar›n› okula göndermeme konusunda direngen k›lan birçok sorunu göz önüne alarak, yoksul aileleri k›z çocuklar›n› okula göndermeye özendirecek çeﬂitli
önlemler geliﬂtirmiﬂtir.
Çocuklar›n› nüfusa geç kaydettiren ailelere af
tan›narak birçok yoksul aile için ürkütücü olan
19YTL’ye eﬂde¤er para cezas›n›n kald›r›lmas›
konusunda yasal bir de¤iﬂiklik yap›lmas› için
giriﬂimde bulunulmuﬂtur. Nüfusa geç kay›t
ilkö¤retime kaydolman›n önünde do¤rudan bir
engel olmasa bile, çocuklar›n kay›t d›ﬂ›
kalmalar› izlemeyi güçleﬂtirmektedir.
MEB, UNICEF’in de deste¤iyle, projenin baﬂlat›ld›¤› illerden ikisi olan Diyarbak›r ve
ﬁanl›urfa’da pilot ölçekte bir okul haritalama
program› geliﬂtirmiﬂ, bu çal›ﬂma sonucunda
derslik ihtiyac› en fazla olan yöreler
belirlenmiﬂtir.
‹lkö¤retim kay›tlar› her y›l A¤ustos ay›nda
baﬂlarken bu y›l Haziran’da baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Bunun nedeni, okula kaydolmayan çocuklar›n
belirlenmesinde ve durumlar›na göre en
uygun çözümlerin bulunmas›nda saha
çal›ﬂanlar›na daha geniﬂ zaman tan›makt›r.
Ayr›ca erken kay›t, istatistiklerin daha kapsaml›
ve zaman›nda de¤erlendirilmesine de olanak
sa¤layacakt›r.
‹çiﬂleri Bakanl›¤› k›z çocuklar›n›n okullulaﬂmas›n› öncelikli bir konu olarak ele almaktad›r;
Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› da bütün il müdürlüklerine genelge
göndererek kampanya çal›ﬂmalar›n›n
desteklenmesini istemiﬂtir.
D‹⁄ER G‹R‹ﬁ‹MLER
Willows Foundation gibi STK’lar›n ne kadar
önemli bir kaynak olduklar› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Güçlü bir ekip anlay›ﬂ› içinde çal›ﬂan
Willows’un sistematik yaklaﬂ›m› çerçevesinde,
2004 y›l› sonbahar›nda yaln›zca 150
gönüllünün 120 bini aﬂk›n evi ziyareti
sonucunda 9,000 k›z çocuk okula
kaydolmuﬂtur.

Anne ve Çocuk E¤itim Vakf› (AÇEV) ‹stanbul,
ﬁanl›urfa, Diyarbak›r ve Mardin illerinde
okuma yazma bilmeyen kad›nlara ve
ilkö¤retim ça¤›ndaki k›z çocuklara yönelik bir
e¤itim giriﬂimini desteklemek üzere AB’den
finansman yard›m› sa¤lam›ﬂt›r. AÇEV bu
projeyi E¤itimde Reform Giriﬂimi ve KA–DER
ile ba¤lant›l› olarak yürütecektir.

Televizyon kanallar› ve
gazeteler, Haydi K›zlar Okula!
kampanyas›n›n yan› s›ra
e¤itim alan›ndaki di¤er
giriﬂimlere de destek oldular.

Medyan›n tüm kampanya boyunca verdi¤i
destek de paha biçilmez bir kaynak olmuﬂtur.
Ayr›ca, medya deste¤i yaln›zca Haydi K›zlar
Okula! ile s›n›rl› kalmam›ﬂt›r. Televizyon
kanallar› ve gazeteler e¤itimle ilgili ülke
ölçe¤indeki di¤er giriﬂimleri de desteklemiﬂ, hatta kimi durumlarda kendi kampanyalar›n› baﬂlatm›ﬂt›r.
Çocuklar için ‹lerleme raporunun ODA/BDT
bölgesi için bu y›l May›s ay›nda ‹stanbul’da
yap›lan tan›t›m toplant›s›nda haz›r bulunan
UNICEF Bölge Direktörü Maria Calivis ‘Baba
Beni Okula Gönder Kampanyas›’ dolay›s›yla
Milliyet gazetesinden övgüyle söz etmiﬂtir.
Bu gazetenin baﬂlatt›¤› giriﬂim, MEB’in k›z
çocuklar›n›n e¤itimi için yürüttü¤ü kampanyaya
destek aç›s›ndan mükemmel bir örnektir.
Calivis ayr›ca sloganda yer alan ‘Baba’
vurgusunun Türkiye için yerinde bir
tercih oldu¤unu da belirtmiﬂtir.
Türkiye, Cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana herkes
için kaliteli e¤itimi bir hedef
olarak benimsemiﬂtir.
Kamuoyunun bu konuya
iliﬂkin duyarl›l›¤›ndaki
art›ﬂ da bu hedefe
ulaﬂ›lmak üzere
oldu¤unu göstermektedir. Burada kutlanmas›
gerekenler, Haydi K›zlar
Okula! mesaj›n›
içtenlikle benimseyen,
ard›ndan bu mesaj›
ülkedeki her eve taﬂ›yan
ö¤retmenler, imamlar,
muhtarlar, gönüllüler ve
hiç kuﬂkusuz ana babalarla
birlikte çocuklard›r.

* TEE 1 cinsler aras›ndaki eﬂitlikleri
gösterir; TEE 0 ve 1 aras›ndaki gösterge
eﬂitsizli¤in erkeklerde oldu¤unu; e¤er TEE
1’den büyük göstergeye sahipse eﬂitsizli¤in
k›zlarda oldu¤unu gösterir.
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DENEY‹M KONUﬁUYOR
Haydi K›zlar Okula! bu y›l son 20 proje ilinin de dahil olmas›yla üçüncü evresine girerken,
kampanyan›n daha önce baﬂlat›ld›¤› illerin koordinatörleri ve dan›ﬂmanlar› Nevﬂehir’de bu y›l›n
e¤itim toplant›s›na davet edilerek deneyimlerini yeni mesai arkadaﬂlar›yla paylaﬂmalar› istendi.
Kat›l›mc›lardan baz›lar›, bu güne dek elde ettikleri kazan›mlar› Evet Deyin’e ﬂöyle anlatt›:
“Ailelerin ço¤u ikna edilerek çocuklar› okula
yazd›r›ld›. Ancak iﬂimiz daha yeni baﬂl›yor.
Bundan sonra, bu çocuklar› izlememiz, okula
bitirinceye kadar okullar›na devam etmelerini
sa¤lamam›z gerekiyor.”

Nevzat Hüseyin Yetkin:
“Okula gitmeyen çocuklar›
belirlemek, durumlar›na
bakmak ve çözüm bulmak:
kampanya boyunca
yapt›¤›m›z iﬂ buydu.”

Ça¤layan Gedik
Psikolojik Dan›ﬂman, Gaziantep
“Haydi K›zlar Okula! cehalete karﬂ› bir savaﬂt›r.
Bütün çocuklar okula gitmek, okumay› yazmay›
ö¤renmek ister; onlar› cehalete terk edemeyiz.
“Gaziantep çok göç alan bir yer. Dolay›s›yla
ﬂehre yeni gelenlerin izlenmesi güç oluyor.
Buna ra¤men ziyaret edilmedik ev b›rakmad›k.

Nevzat Hüseyin Yetkin
Okul Müdürü, Ad›yaman

Ça¤layan Gedik:
“Bütün çocuklar okula
gitmek, okumay› yazmay›
ö¤renmek ister; onlar›
cehalete terk edemeyiz.”

“Ad›yaman’›n yoksul yerleﬂimlerinden birinde
çal›ﬂmalar›m›z› yürütürken 12 yaﬂ›nda Emine
adl› bir k›zla karﬂ›laﬂt›k. Emine okula ancak k›sa
bir süre devam edebilmiﬂti. Babas›n›n evde
olaca¤› bir zaman seçmeye gayret ettik.
Emine’nin babas› yaﬂl› bir adamd› ve ikinci
evlili¤ini yapm›ﬂt›. Kar›s› felçliydi, Emine’nin
a¤abeyi de menenjit geçirmiﬂti; ikisinin de
bak›ma ihtiyac› vard›.

“K›zlar›n okula gönderilmesine yönelik tarama
ve tan›t›m/savunu çal›ﬂmalar›m›za bütün personel yard›mc› oldu. Bütün psikolojik dan›ﬂmanlara e¤itim verdik, onlar da saha çal›ﬂanlar›n›
iletiﬂim teknikleri ve ana babalar› iknada
kullan›lacak teknikler konusunda e¤ittiler.
“‹l E¤itim Müdürlü¤ü’nden 24 psikolog
çal›ﬂmalar›m›zda görev ald›; 821 toplum lideri
ve 657 imam iki günlük e¤itimden geçirilerek
kampanyaya destek olmalar› sa¤land›. 22 STK,
çok say›da gönüllü ve okul aile birli¤i üyeleri
tan›t›m/savunu çal›ﬂmalar›na kat›ld›.

“Yaﬂl› baba ﬂunu söylüyordu: ‘Ben
çal›ﬂmazsam aç kal›r›z, Emine okula giderse
bunlara kim bakacak?’
“Emine’ye okula gitmek isteyip istemedi¤ini
sorduk ve olumlu yan›t ald›k. Bunun üzerine
Emine’nin haftada üç gün okula gitmesi bu
günlerde de babas›n›n evde kalmas› önerisini
getirdik. Ayn› ﬂekilde haftan›n di¤er günleri
Emine evde kalacak, babas› iﬂe gidecekti.
“Baba bu fikri be¤endi ve yaz tatiline kadar bu
yolu denemeye karar verdi.
“Okula gitmeyen çocuklar› belirlemek,
durumlar›na bakmak ve çözüm bulmak:
kampanya boyunca yapt›¤›m›z iﬂ buydu.
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Cennet Öter:
“Ben de bir köy çocu¤uyum
ve köyde bir k›z olarak
büyümenin sorunlar›n› çok
iyi bilirim.”

“Ayr›ca bir izleme-de¤erlendirme ekibi oluﬂturduk ve daha önce tarama ve tan›t›m/savunu
çal›ﬂmalar›n›n yap›ld›¤› mahallelere yeniden
giderek geliﬂmeleri tesbit etmeye çal›ﬂt›k.
“Bir ara Gaziantep’e henüz bir ay önce gelmiﬂ
bir aile ile karﬂ›laﬂt›k. Bu ailenin okula
gitmeyen üç k›z› vard›.
“Evlerini ziyaret etti¤imizde çok memnun
oldular. Bu memnuniyet gözlerinden okunuyordu. Baba iﬂsizdi. Bu sebeple, Sosyal
Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Fonu’ndan aile
deste¤i ald›k ve üç k›z kardeﬂi okula kaydettirdik. Bununla gurur duyuyorum. Salt okuma
yazma ö¤renseler bile bu onlar›n gelece¤i
aç›s›ndan çok ﬂey ifade edecektir.”
Bahattin Kabahasano¤lu
Halk E¤itim Merkezi Müdürü, ‹stanbul
“Okula gidemeyen çocuklar okula giden arkadaﬂlar› kadar okumak istiyor. Sistem d›ﬂ› kalm›ﬂ olsalar bile, yaﬂlar› ne olursa olsun onlar
da okuma yazma ö¤renmek arzusu içindeler.

“Gözleri yaﬂla doldu ve anlatt›: ‘Bu belgeyi al›p
annemin mezar›na gidece¤im ve diyece¤im ki
“Sen beni okula göndermedin, ama ben sonunda baﬂard›m, okuma yazmay› ö¤rendim.”’

“70 yaﬂ›nda bir Ayten Teyze vard›. Merkezimizdeki okuma yazma kurslar›nda birinci ve ikinci
seviye derslerini geçti ve sonunda okur–yazar
belgesini ald›.

“Demek ki, insanlar›n çocukken okula
gönderilmediklerinde u¤rad›klar› kay›p kal›c›
oluyor. Bu insanlar yaﬂamlar› boyunca bir
ﬂeylerin eksikli¤ini hissediyorlar ve bu
eksikliklerini gidermek istiyorlar.”

“Bir gün elinde belgesiyle bana geldi ve ‘Bu
yaﬂ›mda neden okuma yazma ö¤renmek
istedi¤imi biliyor musun’ diye sordu. Ben de
ona bunun kendisi için taﬂ›d›¤› anlam› sordum.

Cennet Öter
S›n›f Ö¤retmeni, Van
“Ben de bir köy çocu¤uyum ve köyde bir k›z
olarak büyümenin sorunlar›n› çok iyi bilirim.
Bir kere, ailem okula gitmemi istememiﬂti.
Okula gidebilmem köydeki ö¤retmen
sayesindedir; bugün bir ö¤retmensem bunu
ona borçluyum.

Bahattin Kabahasano¤lu:
“… insanlar›n çocukken
okula gönderilmediklerinde
u¤rad›klar› kay›p kal›c›
oluyor.”

“Kampanya boyunca ekonomik güçlüklerin
ötesinde cehalet ve vurdumduymazl›ktan
kaynaklanan sorunlarla da karﬂ›laﬂt›k. Örne¤in
insanlar k›z çocuklar›n okula gitmesine ‘dini
nedenlere’ ba¤layarak karﬂ› ç›k›yorlard›. Ancak,
bütün bu güçlüklerin sab›rl› bir çal›ﬂmayla ve
s›radan insanlar›n sorunlar›na anlay›ﬂla yaklaﬂma yoluyla aﬂ›laca¤›n› ö¤rendik.
“Aileler, özellikle de anneler k›z çocuklar›n›
benim görev yapt›¤›m okula ‘ben
okuyamad›m, ama k›z›m›n bir gün senin gibi
ö¤retmen olmas›n› istiyorum’ gibi sözlerle
gönderiyorlar. Bu elbette insan› çok
duyguland›r›yor. Ayr›ca insanlar›n önüne bir
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Serpil Güleçyüz:
“Bu ailerin maddi
sorunlar›na yard›mc›
olamazsak, çocuklar da
okullar›na devam
edemeyecekler.”

“Geçti¤imiz iki y›l içinde hayli mesafe ald›k.
Son iki y›l içinde okula kaydedilen k›z çocu¤u
say›s› 660’› buldu. Ailelerden çok olumlu
tepkiler ald›k. K›zlar›n› okula kaydettiren
ailelerin say›s›n›n daha da artaca¤›ndan
eminim.
“Kampanya benim için bir umut, tünelin ucundaki bir ›ﬂ›k. Daha güzel günler görece¤iz.”
ﬁerafettin Yel
‹l E¤itim Müdürü Yard›mc›s›, Manisa
“Haydi K›zlar Okula! kampanyas›n›n 2004 y›l›
ﬁubat ay›nda baﬂlamas›ndan bu yana
Manisa’da büyük iﬂler baﬂar›ld›. Kampanyan›n
tümü iﬂbirli¤i ve karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma
ortam›nda yürütüldü.

örnek figür ya da model konuldu¤unda sorunlar›n daha kolay çözümlenebilece¤ini
gösteriyor.”
Serpil Güleçyüz
Kad›köy ‹lçe E¤itim Müdürü, ‹stanbul
“Kampanyam›zda birtak›m güçlüklerle karﬂ›laﬂt›k, ancak bunlar›n hiçbiri aﬂ›lmaz güçlükler
de¤ildi. Biraz sab›rla hepsinin üstesinden gelinebiliyor. Kad›köy ilçesi içinde bir ilerleme komitesi ve irtibat ofisi açmam›z›n nedeni de bu.

ﬁerafettin Yel:
“Kampanyan›n tümü iﬂbirli¤i
ve karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma
ortam›nda yürütüldü.“

“Bizimle irtibat kurmalar› için gençlik gruplar›n›n temsilcilerini ve mahalle muhtarlar›n› ekiplerimize dahil ettik. Bu ekipler, aileler ve okullar
aras›ndaki iletiﬂimin ve karﬂ›l›kl› güvenin geliﬂmesine yard›mc› oldu.

“Evlerine gitti¤imizde, babas› evde olmayan
küçük bir k›zla karﬂ›laﬂt›k. Annesi bize k›z›n›n
okula gitmek istemedi¤ini söyledi. Ben de k›z›
yan›m›za ça¤›r›p neden okula gitmek istemedi¤ini sordum. O da, okula gitmek istedi¤ini,
ancak annesinin göndermedi¤ini aç›klad›.
‘Fakat ben gitmek istiyorum’ dedi.
“Bir açmazla karﬂ›laﬂm›ﬂt›k ve anneye dönüp
k›z›n›n okula gitmesini isteyip istemedi¤ini
sorduk. Anne isterse gidebilece¤ini söyler
söylemez biz de k›z› al›p hemen okula
kaydettirmeye götürdük.
“Ayn› gün beﬂ çocu¤un daha ailesini ikna
ederek çocuklar› okula kaydettirdik.

“Ancak gördük ki, çocuklar›n okula gitmeme
nedenleri farkl›l›k gösterse bile, birço¤u yaﬂ
fark› nedeniyle s›n›flar›ndaki di¤er ö¤rencilerle
uyum sa¤layam›yordu. Böylece yaﬂça daha
büyük çocuklar için ‘uyum kurslar›’ baﬂlatmay›
düﬂündük.
“Çocuklar›n yeniden çal›ﬂma hayat›na dönmemeleri için ailelere hem parasal yard›mda
bulunduk, hem de çocuklara önlük, okul çantas›
ve kitap vb. ﬂeyler sa¤lad›k. Anlad›k ki: bu
ailerin maddi sorunlar›na yard›mc› olamazsak,
çocuklar da okullar›na devam edemeyecekler.
“Örne¤in, küçük kardeﬂlerine bakmak zorunda
olan k›z çocuklara yard›mc› olsun diye kreﬂler
açt›k.

8

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

Nermin Seyratl›:
“Haydi K›zlar Okula!
kampanyas›na dört elle
sar›ld›m.”

“Manisa’da okula gitmeyen 814 k›z çocuktan
744’üne ulaﬂ›ld› ve bu çocuklar okula kaydedildi. Bu arada 146 erkek çocu¤u da okula
kaydettik.”
Bahri Y›ld›zbaﬂ
Okul Müdürü, Van
“Van’da Haydi K›zlar Okula! kampanyas›nda
görev alan bütün yetkililer, dini liderler, okul
müdürleri ve ö¤retmenler özverili bir çal›ﬂma
yürüttüler. Bunu belirttikten sonra bu konuda
yapacaklar›m›z›n yaln›zca bu kampanya ile
s›n›rl› kalmamas› gerekti¤ini de eklemeliyim.
Sorunu, ancak çal›ﬂmam›z› sistematik ve
sürekli hale getirdi¤imizde çözebiliriz. Böyle
yapal›m ki, sorun kökünden halledilsin.
“Kampanyaya desteklerini sa¤lamak için
toplum liderlerini, hastabak›c›lar›, ebeleri ve
s›radan yurttaﬂlar› bilgilendirdik. STK’lar›,
medyay› ve yerel yetkilileri kampanyay›
desteklemeleri için harekete geçirdik.
“Saha çal›ﬂmalar›n› 25 dan›ﬂman›n, saha
temsilcilerinin ve rehber ö¤retmenlerin yer
ald›¤› ekipler yürüttü. 681 okula ve çok say›da
eve ziyaretler yap›ld›. Kuﬂkusuz birtak›m
güçlüklerle karﬂ›laﬂt›k, ancak kararl›l›k ve
sab›rla bunlar›n üstesinden geldik. Bizi
evlerinden kovanlara bar›ﬂç› ve uzlaﬂmac› bir
yaklaﬂ›m sergiledik.
“Koordinasyondan sorumlu okullar di¤er
okullar›n çal›ﬂmalar›n› sistematik biçimde izledi.

“8,000 çocu¤un ailesi ﬁartl› Nakit Transferinden (ﬁNT) yararland›r›ld›. STK’lar da okula
yeni kaydedilen k›z çocuklara önlük ve okul
malzemeleri yard›m›nda bulundu.
“Birçok hay›r kurumu, vak›f ve medya kampanyaya olan deste¤ini sürdürüyor. Baﬂar›l› olmak
için inanmak ve her gün çal›ﬂmak gerekiyor.”
Nermin Seyratl›
Halk E¤itim Müdürü, Ba¤c›lar, ‹stanbul
“Anadolu’nun birçok yerinde çal›ﬂt›¤›m için k›z
çocuklar›n›n yaﬂad›¤› bu sorunu yak›ndan
biliyorum ve bu yüzden Haydi K›zlar Okula!
kampanyas›na dört elle sar›ld›m.
“Ba¤c›lar ﬂu anda ‹stanbul genelinde en fazla
k›z çocu¤unu okula kazand›ran ilçe konumunda. Bölge çok göç almakta ve k›z çocuklar›n›n
büyük ço¤unlu¤u konfeksiyon atölyelerinde
çal›ﬂt›r›l›yor. Ayr›ca aileleri ikna konusunda
daha fazla çal›ﬂmam›z gerekiyor. Bölgede okul
d›ﬂ› kalm›ﬂ 2,000 k›z çocu¤u oldu¤unu tesbit
ettik ve bunlar›n 1,037’sinin okula
kaydolmas›n› sa¤lad›k. Fakat bunu yeterli
bulmuyoruz ve bu nedenle kampanya
çal›ﬂmalar› büyük bir h›zla devam ediyor.

Bahri Y›ld›zbaﬂ:
“Sorunu, ancak çal›ﬂmam›z›
sistematik ve sürekli hale
getirdi¤imizde çözebiliriz.”

“Çal›ﬂmalar›m›z s›ras›nda, bodrum kat›nda tek
bir odada yaﬂayan on kiﬂilik bir aileyle karﬂ›laﬂt›k ve en küçük üç çocuk okul ça¤›nda ama
okula kay›tl› de¤illerdi. Onlar› okula
kaydetmeyi baﬂard›k ama benim kafamda
onlar gibi daha kaç aile oldu¤u ve
ulaﬂ›lamad›¤› gerçe¤i vard›.”
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KIZAMI⁄A SON
Sa¤l›k Bakan› Dr Recep
Akda¤, UNICEF Türkiye
Temsilcisi, Edmond
McLoughney, DSÖ
Kopenhag ofisinden Dr John
Spika ve Umut Çocuklar›
Vakf› Müdürü Yusuf Kulca,
K›zam›k kampanyas›n›n
tan›t›m› için ‹stanbul’da
çocuklarla birlikte yap›lan
yürüyüﬂte görülüyor.

2003 y›l› Aral›k ay›nda 6 ile 14 yaﬂlar aras›ndaki yaklaﬂ›k 10 milyon çocu¤a k›zam›k aﬂ›s› yap›ld›.
Bu say›, kapsam olarak %97’ye iﬂaret etmektedir. 2004 y›l› ekim ay›nda ise, ba¤›ﬂ›klama
çal›ﬂmalar›n›n ikinci evresi baﬂlat›ld›. Bu evredeki hedef, Türkiye’nin ulaﬂ›lmas› güç on ilindeki 5
yaﬂ›ndan küçük çocuklarla okula gitmeyen çocuklar›n %90’›n›n aﬂ›lanmas›yd›. Bu y›l›n bahar
aylar›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› (SB) Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) ile iﬂbirli¤i halinde K›zam›k Mücadele
kampanyas›n› bir aﬂama daha ileriye taﬂ›d›lar. Bu yeni aﬂamadaki hedef, 9 aydan 14 yaﬂ›na kadar
çocuklara yönelik k›zam›k ba¤›ﬂ›klamas› idi.

Altta: Kampanyaya destek
veren küçük bir kat›l›mc›.

25 Nisan’dan May›s ay› sonuna kadar süren 5
haftal›k kampanyada hedef 9 aydan 6 yaﬂ›na
kadar olan okul öncesi yaﬂlardaki 8.5 milyon
çocukla birlikte, 15 yaﬂ›n alt›nda olup okula
gitmeyen di¤er çocuklar›n
ba¤›ﬂ›klanmas›yd›.
Aﬂ› kampanyas›n›n, halen çocukluk
dönemindeki hastal›klar,
özürlülükler ve ölümler içinde
önemli bir yeri olan k›zam›k
vakalar›n› önemli ölçüde azaltmas›
beklenmektedir.
Kampanyan›n bu aﬂamas›n›n
baﬂlat›lmas› dolay›s›yla 27
Nisan’da ‹stanbul’da yap›lan bas›n
toplant›s›nda konuﬂan Sa¤l›k
Bakan› Dr Recep Akda¤: “Türkiye aﬂ›
oran›n›n %95’e ç›kar›lmas›n›
hedefliyor. Yaklaﬂ›k 50 bin sa¤l›k
görevlisi tüm ülkede aﬂ›lanmas›
gereken çocuklar›n kapsanmas› için
çal›ﬂacak. Kampanyan›n sonuna
kadar 20 milyon çocu¤a
k›zam›k aﬂ›s› yap›lmas› bekleniyor. Bu da, bugüne dek
Avrupa’da ulaﬂ›lan en büyük
say›d›r” dedi.

10

Dr Akda¤, Sa¤l›k Bakanl›¤› ile UNICEF’in
konuyla ilgili medyadan destek beklediklerini
bir kez daha dile getirdi. Kampanyan›n çocuklar aras›ndaki k›zam›¤› ortadan kald›rmas›
konusunda kamuoyunun duyarl›l›¤›n›n
art›r›lmas› gerekti¤ine vurgu yapan Dr Akda¤
ﬂöyle devam etti:
“Medya ülkemizin her yerine, her eve
ulaﬂabilen de¤erli bir kaynakt›r. Bu kampanya
gibi toplumun her kesimine ulaﬂmas› gereken
çal›ﬂmalar›n baﬂar›s›nda vazgeçilmez bir kamu
hizmetidir”
Kampanyan›n aç›l›ﬂ›n›n yap›ld›¤› törene Bakan
Akda¤ ile birlikte DSÖ Kopenhag ofisinden Dr.
John Spika ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Mr
Edmond McLoughney de kat›ld›.
Toplant›da konuﬂan Mr. McLoughney: “Aﬂ›n›n
ucuz ve etkili olmas›na karﬂ›n Türkiye’de her
y›l yaklaﬂ›k 1,400 çocu¤un k›zam›ktan öldü¤ü
tahmin edilmektedir. Bunun baﬂl›ca nedeni
halk›n bu hastal›¤›n sonuçlar› konusunda
yeterince bilinçli olmamas›d›r. Aileler,
çocuklar›n› aﬂ›latma gerekli¤ini dikkate
almayabiliyorlar. Asl›nda kampanyan›n ve bu
toplant›n›n amac› da konuya iliﬂkin bilinç ve
duyarl›l›¤›n art›r›lmas›d›r” dedi.
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“K›zam›¤›n çocuklara yönelik tehdidi ne kadar
k›sa sürede ortadan kald›r›l›rsa o kadar iyidir.
Bu, yaln›zca Türkiye’deki de¤il bütün dünyadaki çocuklar için geçerlidir. Türkiye ise, bu hastal›¤›n ortadan kald›r›lmas› yolunda sa¤lad›¤›
ilerlemelerle ODA/BDT bölgesi için çok iyi bir
örnektir.”
Dr Akda¤ kampanyan›n aﬂ›lar›n› yapt›¤›
çocuklara çikolata vermesine ra¤men yine de
onlar›n a¤lamas›na kimse engel olamad›.
Törenin ard›ndan, Dr Akda¤ ile birlikte yüzlerce okullu ve sokaklarda çal›ﬂan çocuk
‹stanbul’un en iﬂlek caddesi olan ‹stiklal
Caddesi’nden Taksim’e do¤ru yürüyüﬂe geçti.
Kamuoyunun dikkatini art›rmaya yönelik
yürüyüﬂ s›ras›nda çocuklar kampanya
sloganlar›ndan geliﬂtirdikleri do¤açlama
ﬂark›larla caddede gezmekte veya al›ﬂveriﬂ
yapmakta olanlara hoﬂ anlar yaﬂatt›lar.
K›zam›kla Mücadele kampanyas›, DSÖ Avrupa
Bölge Ofisi, UNICEF ve ABD Hastal›k Kontrol
ve Önleme Merkezleri’nin finansal ve teknik
deste¤iyle düzenlenmiﬂtir. Bu arada sivil
toplum kuruluﬂlar› da, özellikle okula devam
etmeyen çocuklara ulaﬂ›lmas› alan›nda
kampanyaya katk›da bulundular.
K›zam›k, tüm dünyada, aﬂ›yla önlenebilir hastal›klardan meydana gelen ölümlerin baﬂl›ca
nedenlerinden biridir. Türkiye’de ise ayn› hastal›k, 4 yaﬂ›ndan küçük çocuklar aras›nda görülen ölümlerin s›ralamas›nda alt›nc› en yayg›n
nedendir.

DSÖ/UNICEF’in k›zam›k ölümlerinin önlenmesine yönelik ortak stratejisi, 1999 y›l›nda
bildirilen toplam 873,000 k›zam›k ölümünde
2005 y›l›na kadar %50 azalma sa¤lanmas›d›r.
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, 2002 y›l›nda k›zam›k
ve k›zam›kç›k enfeksiyonu ile ilgili bir stratejik
plan geliﬂtirmiﬂ ve bu plan› uygulamaya
koymuﬂtur. Plan, k›zam›¤›n 2010 y›l›na kadar
tüm DSÖ Avrupa bölgesinde ortadan kald›r›lmas›na yönelik stratejileri de özetlemektedir.
Ba¤›ﬂ›klama, sa¤l›k alan›nda yap›labilecek
yat›r›mlar aras›nda maliyet etkinli¤i en fazla
olan yat›r›m olarak görülmektedir:

•
•

iyi belirlenmiﬂ bir hedef grubu vard›r;

•

aﬂ› iﬂlemi yaﬂam tarz›nda önemli bir
de¤iﬂikli¤i gerektirmemektedir.

sa¤l›k hizmetleriyle temas yaln›zca aﬂ›
yap›laca¤› s›rada gereklidir;

Aﬂ› kampanyas›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan Sa¤l›k Bakanl›¤› Haziran ay›nda yapt›¤›
aç›klamada, “K›zam›kla Mücadele kampanyas›
amac›na %94.6 baﬂar›ya ulaﬂt›” demiﬂtir.
Sonuç mükemmel olmas›na ra¤men, her
çocu¤un aﬂ›lamas›n› sa¤lamak için program
2005 y›l› sonuna kadar sürdürülecektir.
Rutin k›zam›k aﬂ›lamalar› ise, Türkiye’nin
k›zam›ktan bütünüyle kurtulmas›na kadar
destek verme¤e devam edecektir.
Türkiye’nin güneydo¤u
bölgesindeki bir sa¤l›k
oca¤›nda aﬂ› yap›lan k›z›n›
rahatlatmaya çal›ﬂan bir
baba.
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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›.

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

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) 312 290 3390
+90 (0) 312 290 3391
Faks: +90 (0) 312 290 3388
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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