
K›z Çocuklar›n›n
E¤itimi

Haydi K›zlar Okula! 

SONUÇ

Derslik say›s›n›n artmas›, özellikle düflük gelirli
k›rsal alanlarda:

• k›zlar için okula devam oranlar›n› artt›rmaya 
ve ilkö¤retimde cinsiyet eflitsizli¤ini azaltmaya;

• ilkö¤retimin sekiz y›l›n› tamamlam›fl k›z say›s›n›
artt›rmaya;

• e¤itim yoluyla, geleneksel yap› içinde yaflayan
kad›n ve k›zlar› güçlendirmeye; 

• daha geç evlenecek ve daha az say›da ama
daha sa¤l›kl› çocuklara sahip olacak k›zlar›n
sa¤l›klar›n› iyilefltirmeye;

• daha çok say›da k›z okula gidece¤inden, çocuk
iflçili¤ini azaltmaya;

• daha iyi e¤itimli ve daha rekabetçi bir iflgücü
yaratmaya;

• k›rsal, kentsel, profesyonel ortamlarda ve evde
olmak üzere yaflam›n her alan›nda cinsiyet
eflitli¤inin faydalar›n› desteklemeye;

• bir bütün olarak toplumun de¤er ve
beklentilerinde olumlu de¤iflim için 
f›rsat yaratmaya;

yard›mc› olacakt›r.

BÜTÇE (ABD dolar›)

Toplam: 5.000.000
Her biri 30 ö¤rencilik 2 s›n›f için ortalama
maliyet 50.000 dolard›r.

SPONSORLAR ‹Ç‹N

Haydi K›zlar Okula! kampanyas›n› destekleyen
flirketler, iflletmelerin ciddi toplumsal sorunlar›
pratik, yenilikçi ve çabuk bir flekilde ortadan
kald›r›lmas›na nas›l yard›m edebilece¤ini 
gözler önüne serecektir.

Ulusal ve uluslararas› öneme sahip cinsiyet 
eflitli¤i ve k›z çocuklar›n›n e¤itimi gibi hayati
öneme sahip konular›n kamuoyu önünde etkili 
bir flekilde desteklenmesi hem destekleyenlere
hem de kampanyaya karfl›l›kl› fayda sa¤layacakt›r.

Sponsorlar›n logolar› Haydi K›zlar Okula!
kampanyas›yla desteklemifl olduklar› yeni
okullarda sergilenecek; k›z çocuklar›na verilecek
okul setleri de sponsorun logosunu tafl›yacakt›r.



HEDEF

Prefabrike yap›lar kent okullar›nda ek derslik
ihtiyac› için, okul olmayan k›rsal köylerde ise 
okula kolay eriflim sa¤lamak için ucuz ve etkili 
bir çözümdür.

Haydi K›zlar Okula! kampanyas› kapsam›nda
afla¤›dakiler hedeflenmektedir:

• prefabrike okul binalar› için özel sektörden 
mali destek sa¤lanmas›; 

• özellikle düflük gelirli yerlerde olmak üzere yeni
okul binalar› için uygun alanlar belirlenmesi; 

• her yeni okula özellikle k›zlar›n kay›t
yapt›rmas›n›n öneminin vurgulanmas› 
ve halk›n konu ile ilgili fark›ndal›¤›n›n 
ve deste¤inin art›r›lmas›. 

Haydi K›zlar Okula! bu çal›flmalar› afla¤›daki gibi
destekleyecektir:

• önlük, eflofman, ayakkab›, okul çantas› ve
k›rtasiye içeren okul setleri için özel sektörun
mali deste¤ini sa¤layacak; 

• düflük gelirli ailelerden gelen k›z çocuklar›n›n
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak ek bir teflvik
sa¤layacakt›r; 

• k›z çocuklar›n yeni okullara kaydolmas›n› ve
devam etmesini desteklemek için anne babalar›
evlerinde ziyaret ederek yo¤un bir savunuculuk
çal›flmas› uygulayacakt›r.

ÇÖZÜM

UNICEF destekli Haydi K›zlar Okula! kampanyas›
kamuoyunun k›z çocuklar›n›n e¤itiminin önemi
konusunda fark›ndal›¤›n› ve k›z çocuklar›n›n ilkö¤re-
time kay›t oranlar›n› artt›rmada etkili olmufltur.

Kampanyan›n bafllat›ld›¤› 2003 y›l›ndan önce,
konuyla ilgili kamu bilinci oldukça azd›. Baz› illerde
k›z çocuklar›n›n neredeyse %40’si okula hiç gitmi-
yordu. O zamandan bu yana, Haydi K›zlar Okula!
kampanyas› Türkiye’nin ilkö¤retimdeki cinsiyet
eflitsizli¤ini kapatmada çeflitli yollarla etkili olmufltur:

• araflt›rma ve analizlerle k›zlar›n e¤itiminin
önündeki bafll›ca engeller belirlenmifl 
ve çözüm önerileri gelifltirilmifltir;

• televizyon yay›nlar› ve gazete haberleri 
yoluyla kamu bilincinin ve deste¤inin 
artmas› sa¤lanm›flt›r; 

• özel sektörün deste¤ini de alarak k›zlar›n
e¤itimini art›rmaya yönelik giriflimler tan›t›lm›fl
ve desteklenmifltir; 

• savunuculuk kampanyalar› yaparak merkez, 
il ve yerel düzeyde destek sa¤lanm›flt›r; 

• ö¤retmenler, gönüllüler ve di¤er kamu
çal›flanlar› taraf›ndan ev ziyaretleri yap›larak
anne–babalar k›zlar›n› okula kaydettirmeye 
ikna edilmifltir; 

• fiartl› Nakit Transferi gibi nakit yard›mlarla
düflük gelirli ailelerin e¤itim masraflar›n›
karfl›lamalar›na destek olunmufltur. 

Hem kentte hem de k›rsalda yeterli derslik
olmamas› k›zlar›n okula gitmesinin önündeki 
belki de en önemli pratik engellerden biri olmaya
devam etmektedir. Savunuculuk etkinlikleriyle
birlikte, Haydi K›zlar Okula! kampanyas›
Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyulan yerlerinde ek
derslik temin edilmesine yard›mc› olarak k›zlar›n
ilkö¤retime kay›t yapt›rmas›n› ve devam etmesini
desteklemeyi amaçlamaktad›r.

DURUM

Türkiye’de erkek çocuklar›na k›yasla daha az say›da
k›z çocu¤u ilkö¤retime gitmektedir. ‹lkö¤retimdeki
bu k›z–erkek eflitsizli¤i son y›llarda özellikle alt
s›n›flarda olmak üzere azalmaya bafllam›flsa da,
beflinci ve alt›nc› s›n›flardan bafllayarak çok say›da
k›z ö¤renci okulu terk etmektedir. Birçok k›z çocu¤un
ilkö¤retimin sekiz y›l›n› tamamlayamamas›n›n
bafll›ca nedenleri flunlard›r:

• k›zlar için e¤itim yerine erken yaflta evlili¤i ve ev
k›z›/kad›n› rollerini tercih eden geleneksel
tutumlar;

• bir çok k›z çocu¤un, daha küçük yafltaki aile
üyelerine bakmak ve ev ifllerine yard›mc› olmak
için evde tutulmas›;

• kentlerdeki ailelerin k›zlar›n› ço¤u yetersiz
kayna¤a sahip ve afl›r› kalabal›k olan okullardan
uzak tutmalar›; 

• k›rsaldaki ailelerin daha büyük yafllardaki k›z
çocuklar›n›n okula gitmek için otobüsle uzun
mesafeler gitmesine s›cak bakmamalar›; 

• düflük gelirli ailelerin ulafl›m, üniforma ve
k›rtasiye gibi e¤itim giderlerini karfl›lamakta
zorluk çekmeleri.

Düflük e¤itim düzeyi, k›z çocuklar›n› ev içindeki en
temel roller için bile haz›rl›ks›z k›lmaktad›r. Örne¤in,
yüksek bebek ve çocuk ölüm oran›, düflük do¤um
a¤›rl›¤›, yetersiz beslenme, büyüme ve yetersiz
biliflsel geliflim oranlar›, anneleri düflük e¤itim
düzeyine sahip çocuklar aras›nda çok daha yüksek
görülmektedir.

Çal›flma yafl›ndaki kad›nlar›n %75’inin kay›tl›
iflgücüne dahil olmad›¤› Türkiye’de, bu durumun
etkileri çok daha büyüktür. Temel e¤itimin d›fl›nda
kalma motifi, yetiflkinli¤e erifltiklerinde ülkenin kad›n
nüfusunun çok büyük bir bölümü için bir ev kad›nl›¤›
kal›b›na dönüflmekte ve bunun sonucunda ekonomi
de¤erli insan kaynaklar›ndan mahrum kalmaktad›r.


