HAYD‹ KIZLAR OKULA!
Milli E¤itim Bakanl›¤›
‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAﬁMASINA
DESTEK KAMPANYASI

Türkiye’de ilkö¤retim ça¤›nda olupta okula
gitmeyen kabaca 1 milyon çocuk vard›r.
‹lkö¤retim düzeyinde okullulaﬂmada
cinsiyetler aras›ndaki fark %7’dir. Baﬂka bir
deyiﬂle, ilkö¤retim ça¤›nda olup da okula
gitmeyen k›z çocuk say›s› ayn› durumdaki
erkek çocuk say›s›ndan 600,000 daha fazlad›r.
K›z Çocuklar›n›n Okullulaﬂmas›na Destek
Kampanyas› ya da Haydi K›zlar Okula! k›zlar›n
okula gitmesini engelleyen karmaﬂ›k ekonomik ve toplumsal etmenler dizisini ele almaktad›r. Kampanya, 2003 y›l› Haziran ay›nda Van
ilinde Carol Bellamy ve Milli E¤itim Bakan›
Dr. Hüseyin Çelik taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Haydi K›zlar Okula! kampanyas›n›n amac›,
okullaﬂma düzeyinin en düﬂük oldu¤u 53 ilde
kaliteli e¤itim imkan› sa¤layarak ilkö¤retim
düzeyi okullaﬂmadaki cinsiyet aç›¤›n› 2005 y›l›
sonuna kadar kapatmakt›r.
K›z Çocuklar›n›n E¤itiminin Önündeki Engeller:
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Sa¤l›k, E¤itim, Eﬂitlik, Koruma
‹NSANLI⁄IN GEL‹ﬁ‹M‹

•
•

Okul ve derslik yetersizli¤i;

•

Ailelerin, çocuklar›n›, fiziksel koﬂullar›
elveriﬂsiz, örne¤in tuvaletsiz, su ﬂebekesi
olmayan okullara göndermek istememeleri;

•

Birçok ailenin ekonomik güçlük içinde
olmas›;

•

Ailelerin yetiﬂkin erkekleri ve erkek
çocuklar› kad›nlara ve k›zlara göre önde
tutan geleneksel önyarg›lar›;

•

Çocuklar› evde çal›ﬂt›rarak aile gelirine ek
katk› sa¤lama e¤ilimi;

•

Birçok ailenin k›zlar›n›n bir an önce evlenmesini e¤itimden daha önemli saymas›;

•

K›rsal bölgelerde kad›n rol modellerinin
nadiren görülmesi ya da hiç olmamas›;

•

Orta ö¤renim imkanlar›n›n s›n›rl› olmas›n›n
ilkö¤retime yönelik ilgiyi azaltmas›.

Okullar›n genellikle yerleﬂim yerlerinden
uzak olmas› ve birçok ailenin özellikle k›z
çocuklar›n›n bu kadar yol gitmesini
istememeleri;
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Güneydo¤u’da okulda bir
sabah — Sosyal
Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂmay›
Teﬂvik Fonu k›z çocuklar›n›
okula gönderen yoksul
ailelere ayl›k 20 milyon nakit
yard›m› yapmaktad›r.
‹lk Ad›mlar

Sektörler Aras› ‹ﬂbirli¤i

Kampanya ilk y›l›nda k›z çocuklar›n
okullulaﬂma oranlar›n›n en düﬂük oldu¤u 10
güneydo¤u ilinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. 2004
y›l›nda ise bunlara 23 yeni il daha eklenmiﬂtir.

Kampanyan›n baﬂar›l› olabilmesinde sektörler
aras› iﬂbirli¤i kilit öneme sahiptir. Milli E¤itim
Bakanl›¤›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›, Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Müsteﬂar
Yard›mc›lar› ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›
ve UNICEF yetkililerinden oluﬂan bir Yürütme
Kurulunun oluﬂturulmas› konuya verilen
önemin bir kan›t› olmuﬂtur.

•

Türkiye’de e¤itimin genel durumunu
toplumsal cinsiyet aç›s›ndan ele alan bir
araﬂt›rma baﬂlat›lm›ﬂ ve 2003 y›l›
bahar›nda tamamlanm›ﬂt›r.

•

Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) ve UNICEF
aras›nda 2005 y›l›na kadar e¤itimde
cinsiyet eﬂitli¤ine ulaﬂmas›n› karara
ba¤layan bir protokol imzalanm›ﬂt›r.

•
•
•

Amaç ve hedefleri net olarak belirlemek
amac›yla 2003 y›l› Haziran ay›nda bir
paydaﬂlar toplant›s› yap›lm›ﬂt›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤› bir Kampanya
Koordinasyon Merkezi oluﬂturmuﬂtur.
Proje illerinde il komiteleri oluﬂturulmuﬂtur.

UNICEF Temsilcisi ve MEB yetkilileri
geliﬂmeleri izlemek ve kampanyaya sahada
ivme kazand›rmak amac›yla 2003 y›l›nda
bütün proje illerini ziyaret etmiﬂlerdir.
Kampanyan›n il düzeyinde uygulamalar›na
yard›mc› olmak amac›yla UNICEF’e üç yeni
saha görevlisi kat›lm›ﬂt›r.
Kampanyan›n ilk y›l›nda fazladan 40,000 k›z
çocu¤un okula kaydolmas› çal›ﬂman›n baﬂar›s›
için at›lan önemli bir ad›m olmuﬂtur.
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Birleﬂmiﬂ Milletler Ülke Ekibi, k›z çocuklar›n
e¤itiminin, BM Toplumsal Cinsiyet Tematik
Grubu’nun Türkiye’deki önceli¤i olmas›n›
kabul etmiﬂtir.
Uygulay›c›lar için görsel malzeme, afiﬂ,
broﬂür, rozet ve video gibi tan›t›m
materyalleri haz›rlanm›ﬂt›r.
Yaz›l›, görsel ve elektronik medya Haydi K›zlar
Okula! kampanyas› için ülke ölçe¤inde ve
yerel düzeyde harekete geçirilmiﬂ, böylece
kamuoyunun duyarl›laﬂt›r›lmas› yolunda çok
önemli ad›mlar at›lm›ﬂt›r.
Ünlüler ve toplumca tan›nm›ﬂ kiﬂilerle TV
spotlar› haz›rlanm›ﬂt›r. Bu spotlarda Milli
E¤itim Bakan›, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve
Baﬂbakan bizzat yer alm›ﬂlard›r. Bu da, en üst
düzey karar vericilerin kampanya hedeflerine
yönelik kararl›l›klar›n›n bir göstergesi
olmuﬂtur.

Haydi K›zlar Okula!
kampanyas›n›n amac› okula
gitmeyen k›zlar›n ilkö¤retime
kaydolmas›n› ve devamlar›n›
sa¤lamakt›r.
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■ ‹lk 10 il ■
Haydi K›zlar Okula!
kampanyas› 2003 y›l›nda
k›zlar›n okullulaﬂma
oranlar›n›n en düﬂük oldu¤u
10 ilde baﬂlat›lm›ﬂt›. 2004
y›l›nda ise kampanya 23 ili
daha kapsayacak biçimde
geniﬂletilmiﬂtir.

2004 Y›l›n›n Strateji ve Yaklaﬂ›mlar›
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y›l›n›n baﬂlamas›ndan hemen önce ev ev
dolaﬂ›larak yo¤un bir çal›ﬂma baﬂlat›lm›ﬂt›r.

2004 y›l›n›n hedefi, 300,000 k›z çocu¤unun daha
okula kaydolmas› ve devam etmesidir. UNICEF
ve Milli E¤itim Bakanl›¤› yetkilileri kampanyadaki geliﬂmeleri sahada izlemeye devam edeceklerdir. Okul ve derslik say›s›n›n art›r›lmas›, ilgili
tüm kiﬂi ve kuruluﬂlar›n en önemli görevidir.

•

Okula gitmeyen k›z çocuk say›s›n›n en yüksek
oldu¤u illere özel önem verilecektir. Buna göre
öncelikli iller, ‹stanbul (75.000), Diyarbak›r
(45.000), ﬁanl›urfa (40.000) ve Van’d›r (40,000).*

Baﬂbakan ve eﬂi, yeni okul y›l›n›n baﬂ›nda
Milli E¤itim Bakan› ile birlikte ﬁanl›urfa’y›
ziyaret ederek k›z çocuklar›n e¤itimi konusuna verdi¤i deste¤i bir kez daha
gösterecektir.

•

Milli E¤itim Bakanl›¤› ve UNICEF
temsilcileri kampanya çal›ﬂmalar›n› yerinde
gözlemlemek amac›yla A¤ustos ay›nda
baﬂlayan Kampanya ‹l Ziyaretlerine Eylül
ay›nda da devam etmektedirler.

•

Milli E¤itim Bakanl›¤› e¤itime yat›r›m
yapan özel kiﬂilere ve ﬂirketlere %100 vergi
muafiyeti getirmiﬂtir.

•

Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂmay›
Teﬂvik Fonu, çocuklar›n› okula gönderen
yoksul aileler için ﬁartl› Nakit Transferi
sistemi uygulamaktad›r. Aileler k›z
çocuklar›n okula gönderilmesi durumunda
%20 daha fazla yard›m almaktad›r.

•

Kampanyaya destek veren Baﬂbakan’›n eﬂi Sn.
Emine Erdo¤an ikinci evreyi Nisan ay›nda
baﬂlatm›ﬂt›r.

Bu y›l okula baﬂlayan k›z
çocuklar›n›n Türkiye AB’ye
girdi¤inde iﬂ gücüne
kat›lmalar› beklenmektedir.

En son 23 il

•

Milli E¤itim Bakanl›¤› 2003’ten sonra,
2004–2005 ders y›l› için de bütün
ö¤rencilere ücretsiz ders kitab› da¤›tm›ﬂt›r.

•

‹çiﬂleri Bakan› Vali ve Kaymakamlardan
kampanyaya özel destek istemiﬂtir.

•

Haziran ay›nda, 33 ilin valileri ve milli
e¤itim müdürleri Ankara’da bir araya
gelerek kampanyay› destekleyen bir
bildirge yay›nlanm›ﬂ ve kampanyan›n
baﬂar›s› için ellerinden gelen her çabay›
göstereceklerine söz vermiﬂlerdir.

•

Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an kamuoyuna hitaben yapt›¤› birçok konuﬂmada
kampanyan›n önemini vurgulam›ﬂt›r.

UNICEF’in Türkçe ve ‹ngilizce olarak yay›nlanan üç ayl›k bülteni ‘Evet Deyin’ Haydi
K›zlar Okula! Kampanyas› ile ilgili geliﬂmeleri düzenli olarak aktarmaktad›r. Bültenin
iki say›s› bütünüyle kampanyaya
ayr›lm›ﬂt›r.

•

Halen gönüllülerin, ö¤retmenlerin ve kampanyan›n ön saflar›nda görev yapanlar›n
e¤itimi illerde yap›lmaktad›r. Yeni okul

* Bu say›lar APK 2003–2004 ö¤retim y›l› say›sal
verilerinden al›nm›ﬂ olup ilkö¤retimde k›z ve erkek
ö¤renci kay›t say›lar› aras›ndaki farkt›r.
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Haydi K›zlar Okula!
kampanyas› Sabahat, Berivan
ve Özlem’in okula kaydolmas›
ve devam etmesi için bir
ﬂanst›r.
Kaynak Yaratma

Sonraki Ad›mlar

Birçok ailenin k›z çocuklar›n› okula göndermedeki isteksizli¤i ekonomik güçlüklerden kaynakland›¤›ndan, maddi yard›mlar büyük önem
taﬂ›maktad›r. Mevcut e¤itim kurumlar›n›n
iyileﬂtirilmesi ya da yeni okullar yap›lmas› iller
için önemli bir mali yük oluﬂturmaktad›r. Özel
sektörden gelen do¤rudan maddi yard›m ya da
ayni katk› biçimindeki destekler aras›nda ﬂunlar
yer almaktad›r:

•

Toplum seferberli¤i kapsam›nda illerde
ö¤retmenlerin, okul dan›ﬂmanlar›n›n,
ebelerin, hemﬂirelerin, memurlar›n,
imamlar›n, muhtarlar›n (toplum önderleri)
ve gönüllülerin çal›ﬂmalar› sürecek, bu
kiﬂiler arac›l›¤›yla okula gitmeyen k›zlar
belirlenecek ve aileleriyle görüﬂmelere
devam edilecektir.

•

Aileler ﬁartl› Nakit Transferi biçiminde yap›lacak yard›mlardan haberdar edilecek; STK’lar,
gönüllüler, kamu personeli ve kampanyay›
destekleyenler ilgili formlar›n doldurulmas›nda ailelere yard›mc› olacaklard›r.

•

UNICEF, deprem bölgelerinde bulunan
prefabrike konutlar›n, derslik aç›¤›na k›sa
dönemli çözüm olarak kullan›lmas›n›
desteklemek üzere kaynak aray›ﬂlar›n›
sürdüreceklerdir.

•

Kamuoyunun duyarl›laﬂt›r›lmas› için
kampanyan›n baﬂar›lar›n› anlatan radyo
skeçleri ve k›sa filmler yay›nlanacakt›r.

•

Yine kamuoyunu bilinçlendirmek için
medyadan temsilciler saha gezilerine davet
edilecek ve güncelleﬂtirilmiﬂ bilgiler düzenli
olarak aktar›lacakt›r.

•

Yard›mlar için belli baﬂl› televizyon
kanallar›n›n katk›s›yla kaynak yaratma
çal›ﬂmalar› yap›lacakt›r.

•

Coca-Cola 250,000 dolar de¤erinde nakit
katk›s› sa¤lam›ﬂt›r.

•

‹brahim Etem Ulagay ilaç fabrikas› yaklaﬂ›k
100.000 dolar de¤erinde e¤itim ve iletiﬂim
materyali bast›r›p da¤›tm›ﬂt›r.

•

Prof. Dr. ‹hsan Do¤ramac› kiﬂisel olarak
125,000 dolarl›k yard›mda bulunmuﬂtur.

•

Ülke genelinde yay›n yapan ATV kampanya
ile ilgili TV spotu geliﬂtirmiﬂ ve yo¤un izleme
kuﬂaklar›nda haberler yay›nlam›ﬂt›r.

UNICEF kampanya deste¤i olarak ek 420,000
dolar tahsis etmiﬂtir ve özel sektörden finansal destek aray›ﬂlar›n› sürdürecektir. Gama Aﬁ
300,000 dolar tutar›nda yeni bir yard›m sözü
vermiﬂtir ve bu kayna¤›n prefabrike konutlar›n
geçici okullara dönüﬂtürülmesinde
kullan›lmas› planlanmaktad›r.
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UNICEF Temsilcisi Edmond
McLoughney Özlem ve
Berivan’dan resim dersi
al›yor.

