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2005 YILI
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Bu yay n n içeri i sadece Anne Çocuk E itim Vakf , Kad n Adaylar Destekleme ve E itme
Derne i ve E itim Reformu Giri imi sorumlulu u alt nda olup, hiçbir ekilde Avrupa Birli i’nin
görü lerini yans tmaz.
“E itimde ve Toplumsal Kat l mda Cinsiyet E itli inin Sa lanmas Projesi” Avrupa Birli i
taraf ndan finanse edilen “Kalk nma 1 birliklerine Toplumsal Cinsiyet Konusunun Entegre
Edilmesi Hibe Program ” kapsam nda desteklenmektedir.

ÖNSÖZ
Anne Çocuk E itim Vakf (AÇEV), Kad n Adaylar Destekleme ve E itme Derne i (KA-DER)
ve E itim Reformu Giri imi (ERG) ortakl nda yürütülen E itimde ve Toplumsal Kat l mda
Cinsiyet E itli inin Sa lanmas Projesi kapsam nda Sivil zleme Gruplar( 2005 Raporu’nu
yay nlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Yurtta lar n ve payda lar n artan ve geni leyen kamu ihtiyaçlar n kar lamaya yönelik
hareketlenmeleri, geli mekte olan çok önemli bir e ilimdir. Projemizin en önemli amaçlar ndan
biri de, yerel ve ulusal payda lar n e itimde cinsiyet e itsizli ini azaltmaya yönelik politikalar n
olu turulmas na katk yapmas na olanak sa lamakt r. Bu katk n n yararl ve etkili olabilmesi için
ara t rma ve delillerle desteklenmesi gerekmektedir.
Bilindi i gibi uluslararas raporlar bu alanda yararl bilgiler sunmaktad r. Ülkemizin Herkes çin
E.itim Hedefleri aç s ndan durumunu UNESCO taraf ndan yay nlanan “Herkes çin E.itim
Küresel zleme Raporu” ve UNICEF taraf ndan yay nlanan “Dünya Çocuklar n n Durumu”
raporlar ile izleme f rsat n buluyoruz. Geçti imiz günlerde yay mlanan Herkes çin E.itim
Küresel zleme 2006 Raporu e itimde cinsiyet e itsizli i aç s ndan iki önemli vurgu
yapmaktad r: Birincisi, erkeklerin lehine cinsiyet e itsizlikler, Ekvator Ginesi ve Türkiye d nda,
dü ük gelirli ve e itim sistemi geli memi ülkelerde görülmektedir. 1kincisi, Türkiye halen
dünyada ilk ve ortaö retimde cinsiyet e itli ini 2015’e kadar gerçekle tirememe riski ta yan 24
ülke aras nda yer almaktad r.
Sorunun bu kadar ciddi oldu u ko ullarda, uluslararas izleme raporlar n n yerel bilgilerle
s nanmas ve desteklenmesi giderek daha kritik öneme sahip olmaktad r. Sivil zleme Gruplar(
2005 Raporu, ülkemizde kaliteli e itime eri im aç s ndan ciddi e itsizliklerin oldu u dört ildeki
durumu orada ya ayan yurtta lar m z n bak aç s ile yans tmaktad r. Rapor, buna ek olarak,
Ulusal 1zleme Grubu taraf ndan haz rlanan durum analizini içermektedir. Bu içeri in ulusal ve
yerel politikalar olu turulurken ya da gözden geçirilirken dikkate al nmas n n gerçekçi ve etkili
önlemlerin tasarlanmas na ve uygulanmas na katk da bulunaca na inanc m z tamd r.
Son olarak, siyasi iradeyi, bürokrasiyi, özel sektörü, sivil toplum kurulu lar n ve toplumun tüm
kesimlerini en k sa zamanda e itimimizdeki e itsizliklerin giderilmesi ve temel e itim ça ndaki
tüm çocuklar m za kaliteli bir ilkö retimi tamamlama f rsat sa lanabilmesi için tüm kaynaklar
seferber etmeye davet ederiz.
Sayg lar m zla,
Anne Çocuk E itim Vakf
Kad n Adaylar Destekleme ve E itme Derne i
E itim Reformu Giri imi
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1. Giri:
E itim alma ve e itime eri im en temel insan haklar ndan biridir. Türkiye’nin de taraf oldu u
uluslararas sözle melerle kad n ve çocuklar n e itim hakk ve bu haktan yararlanmalar güvence
alt na al nm ve taraf devletler bu antla malar hayata geçirmekle yükümlü k l nm t r.
1948 tarihli nsan Haklar( Evrensel Beyannamesi (Madde 26) e itim hakk n ve
ilkö retimin zorunlu oldu unu hüküm alt na alm t r.
1976 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas( Sözle:mesi (Madde 3,
13, 14) cinsiyet e itli ini, herkese e itim hakk n ve zorunlu ilkö retimi sa lama
yükümlülü ü getirmi tir.
1979 tarihli Kad(na Kar:( Her Türlü Ayr(mc(l(.(n Önlenmesi Sözle:mesi (CEDAW)
(Madde 10) e itimde cinsiyet e itli ini ve herkese zorunlu temel e itim hakk n sa lamay
hüküm alt na alm t r.
1989 tarihli Çocuk Haklar( Sözle:mesi (Madde 28) her çocu un e itim hakk n garanti
eder.
1995 tarihli Pekin Deklarasyonu (Madde 69) e itimi bir insan hakk ve e itlik, kalk nma
hedeflerine ula lmas için gerekli bir araç olarak tan mlar.
Ülkelerin Birle mi Milletler önderli inde imzalanan sözle melerde sergiledikleri iradeye ra men,
e itim hakk ndan yoksun olanlar n ba nda k z çocuklar gelmektedir. K z çocuklar n n
okullula amamas birçok geli mekte olan ülkenin ortak sorunudur. K z çocuklar dünyada temel
e itime eri im hakk n kullanamayan nüfusun büyük bölümünü olu turmaktad r. UNESCO’nun
yürüttü ü Herkes 1çin E itim (H1E) Küresel 1zleme Kampanyas 1990’dan günümüze özellikle
k z çocuklar na yo unla m ve onlar n temel insan haklar n kullanabilmeleri için uluslararas
kurulu lar , hükümetleri ve sivil toplum kurulu lar n (STK’lar ) harekete geçirmi tir. H1E
kapsam nda belirlenen alt hedefin ikisi özellikle k z çocuklar n n temel e itime eri imini ön plâna
ç karmaktad r. Söz konusu hedefler daha sonra Birle mi Milletler Bin Y l Hedefleri’ne de dahil
olmu tur:
K(zlar(n tam ve e:it olarak temel e.itime kat(lmalar(na ve ba:ar(lar(na
yo.unla:arak ilk ve orta ö.retimde cinsiyet farkl(l(klar( 2005 y(l(na kadar
kald(r(lacak ve 2015 y(l(na kadar e.itimde cinsiyet e:itli.i gerçekle:tirilecektir.
2015 y(l(na kadar herkes için ücretsiz, zorunlu ve kaliteli bir ilkö.retim eri:imi
sa.lanacakt(r.
E itim hakk Türkiye’de ulusal mevzuat ile tan nm ve devlet taraf ndan korunmu tur. T.C.
Anayasas ’na göre(Madde 42) ilkö retim k z ve erkek tüm vatanda lar için zorunlu ve devlet
okullar nda paras zd r. Milli E itim Temel Kanunu, e itim kurumlar n n cinsiyet ayr m
gözetilmeden herkese aç k olmas , e itimde kad n-erkek herkese f rsat ve imkan e itli i
sa lanmas , okullarda k z-erkek karma e itim yap lmas , ancak e itimin türüne, imkan ve
zorluklar na göre baz okullar n yaln zca k z veya yaln zca erkek ö rencilere ayr lmas ilkelerini
benimser. 1965 tarihli 1lkö retim ve E itim Kanunu’nda f rsat ve olanak e itli i sa lamaya yönelik
ilkö retimin devlet okullar nda paras z olmas ilkesi yer almaktad r.
Türkiye 1990 y l ndan bu yana H1E kampanyas içinde yer almakta ve Birle mi Milletler
hedeflerini gerçekle tirmek üzere gayret göstermektedir. Bu kapsamda özellikle 1997’de kabul
edilen ve zorunlu e itimi be y ldan sekiz y la ç karan 4306 say l kanun ve hemen arkas ndan
ba lat lan Temel E itim Projesi çok önemli ad mlar olmu tur. Son y llarda giderek artan bir
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ekilde sivil toplum ve özel sektör k z çocuklar n n e itimine odaklanan projeler ve kampanyalar
ile Türkiye’nin H1E hedeflerini zaman nda tutturmas için gayret göstermektedir.

Neden Sivil zleme Gruplar( Raporu’na ihtiyaç duyduk?
Diyarbak r, 1stanbul, Mardin ve Kanl urfa Sivil 1zleme Gruplar taraf ndan, Ulusal 1zleme
Grubu’nun katk s yla haz rlanan Sivil zleme Gruplar( 2005 Y(l( Raporu’nun amac ,
Türkiye’nin H1E hedefleri gerçekle tirme sürecini izleyerek kamuoyunu bilgilendirmek,
bilinçlendirmek ve bu sürece katk yapmakt r.
Sivil giri imlerin en önemli görevlerinden biri ülkemizde gözlemlenen olumsuzluklarla ilgili olarak
mevcut durumu izleyip de erlendirmek ve geri bildirim vermektir. Bu ba lamda, e itimde
toplumsal cinsiyet e itsizlikleriyle ilgili olarak, belirli bir y l veya dönem içinde gerçekle en de i im
incelenmeli ve geli meler verili duruma göre de erlendirilmelidir. Sivil zleme Gruplar( 2005
Y(l( Raporu, bir yandan mevcut durumu tan mlayarak bu izleme sürecine katk da bulunmay ,
di er yandan k z çocuklar n n okullula mas n n ve okula devam n n önündeki engelleri ortadan
kald rmaya yönelik müdahalelere katk yapmay hedeflemektedir.
Ulusal ve yerel düzeyde sosyal konularla ilgili sivil ki iler taraf ndan haz rlanan rapor, politika
yap c lardan uygulay c lara kadar geni bir yelpazede bu alanda dü ünen ve çal an payda lara
tart lmak üzere bir çerçeve belge sunmaktad r. Raporun, yerel ve ulusal politikalar etkilemek
üzere gerçekle tirilecek savunu etkinliklerini ve e itimde cinsiyet e itsizli ini azaltmaya yönelik
olarak sivil ve kamu kurumlar taraf ndan sürdürülen mevcut giri imler aras nda i birli i ve
etkile imi destekleyece ini umuyoruz.

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Toplumsal Cinsiyet
Türkiye’de e itim alan nda ya anan e itsizlikler hâlen geçerlili ini koruyan önemli bir
sorundur. Bu e itsizliklerin ba nda ise toplumsal cinsiyete dayal e itsizlik gelmektedir.
Toplumumuzda karar verme mekanizmalar nda, giri imcilikte, siyasette ve istihdamda, k saca
ya am n her alan nda görülen, kad nlar aleyhine tabloyu e itimde de görmek mümkündür.
Toplumsal Cinsiyet kavram , kad n ve erkek aras ndaki e itsizliklerin biyolojik farkl l klardan öte
toplumsal yap da kurulmu oldu unu ifade eder. Toplumsal cinsiyet yaln zca bireysel kimli i
ve ki ili i de il, ayr ca simgesel düzeyde erkekli in ve kad nl n kültürel idealleri ile
sterotiplerini, yap sal düzeyde ise kurum ve örgütlerdeki cinsiyete dayal i bölümünü içine
alan geni bir kavramd r. Bu kavramdan yola ç karak e itimde toplumsal cinsiyet e itsizli inin
temelinde sosyal olgular bulundu unu savunmak mümkündür.
Sosyal bilimlerde cinsiyet olgusu uzun y llar bireyin verili biyolojisi ba lam nda ele al nm t r.
Cinsiyet rolleri de sosyalle me sürecinde ö renilmesi gerekenler olarak tan mlanm t r. Kad n
ve erke in biyolojik cinsiyetinden farkl olarak “kad nl k” ve “erkeklik” kategorileri insanlar
sosyal ya amlar nda “biyolojik cinselliklerini” daha önce in a edilmi verili bir sosyal
gerçekli e, kültüre uydurmak zorunda b rakm t r. Toplumsal cinsiyet rolleri özel ve kamusal
alanda k z çocuklar n n ve kad nlar n erkeklere göre daha arka planda kalmas na neden
olmaktad r. Toplumsal cinsiyet ve buna ba l rolleri k z çocuklar n n e itime kat l m ndaki
önemli engellerden biri oldu u gibi, e itim sürecine kat ld ktan sonra da f rsatlardan
yararlanmalar na engel olabilmektedir. Örne in s n f ba kan seçimlerinde en fazla erkekler ön
plana ç kmakta, e itim programlar nda ve materyallerinde toplumsal cinsiyet boyutu arka
planda kalmakta, temizlik vb. kollarda k z çocuklar ‘toplumsal cinsiyet rolleri’ kapsam nda ön
plana ç kar lmaktad r.
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2.2. E.itimde Toplumsal Cinsiyet E:itsizli.i
Nitekim, Türkiye’de kad nlar n e itim düzeyi hâlâ çok dü üktür ve bu durum önemli bir
toplumsal sorun olu turmaktad r. Özellikle k rsal yerle im alanlar nda ve ülkenin Do u ve
Güney Do u Anadolu bölgelerinde, temel e itimi tamamlayamam çok say da kad n
bulunmaktad r (UNESCO, 2003; MEB, 1992, 2000; Dünya Bankas , 1993, 2002). E itimde
toplumsal cinsiyete dayal e itsizlikler bölgesel olarak farkl l klar göstermektedir.
Türkiye’de erkeklerin e itim düzeyi de istenilen düzeyde de ildir. Ancak kad nlarla
kar la t r ld nda erkeklerin e itim olanaklar ndan yararlanma oranlar daha yüksektir. 2001
y l nda, k z çocuklar n n ilkö retime net kay(t oranlar( % 90’ n alt nda, orta ö retime net
kay t oranlar ise % 40’tan azd r (D1E, 2001). Erkek çocuklar için okula kay t oranlar
nispeten daha yüksektir. Ancak onlar n da önemli bir k sm (% 7,6) ilkö retime kay tl de ildir
ve yar s ndan fazlas (% 52,7) orta ö retime devam etmemektedir. Özetle, k z ve erkek
ö rencilerin e itim düzeyi hâlâ istenilen düzeyde de ildir ve birinci s n ftan üst s n flara geçi le
birlikte k z ve erkek çocuklar aras ndaki e itim e itsizli i artmaktad r (Tansel, 2002; Aytaç ve
Rankin, 2003, Gündüz-Ho gör & Smits, 2004).

E.itimde Toplumsal Cinsiyet E:itsizli.inin Göstergeleri
E itimde toplumsal cinsiyet e itli ine ve/veya e itsizli ine yönelik göstergeler nicel ve
niteliksel olabilir.
Say sal veriler ve göstergeler sayesinde temel e itime kat lan k z çocuklar ile erkek çocuklar
aras ndaki say sal veya oransal farklar incelenebilir. Nicel de erlendirmelerde hali haz rda
okuyan ö rencilere yönelik veriler oldu u kadar çe itli ara t rmalardan elde edilen sonuçlar da
kullanabilir. Buna ek olarak, ulusal ve uluslararas ölçekte geli tirilmi endeksler özellikle
uluslararas kar la t rmalar aç s ndan yararl d r. Örne in, UNICEF taraf ndan yay mlanan
Çocuklar 1çin 1lerleme Raporu’nda yer alan cinsiyet rolleri endeksi bu kapsamda
de erlendirilebilir. Ülkemizde nicel de erlendirmelerde kullan labilecek baz kaynaklar
öyledir:
Milli E itim Bakanl ve Türkiye Ulusal 1statistik Kurumu verileri,
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü taraf ndan gerçekle tirilen Nüfus ve
Sa l k Ara t rmas ,
Üniversite ö retim üyeleri taraf ndan gerçekle tirilen çe itli ara t rmalar
K z çocuklar n n okullula mas sorununa odakla an kampanyalar kapsam nda derlenen
veriler,
Uluslararas ara t rma ve de erlendirme raporlar (örne in, Dünya Bankas , UNICEF,
UNESCO).
Nicel de erlendirmelerin önemli dezavantajlar aras nda ço unlukla e itim verilerinin güvenilir
olmamas , düzenli olarak veri toplanarak yay mlanmamas , okullula ma oranlar n n
hesaplanabilmesi için gereken ça nüfusunun bilinememesi ve okul kay tlar ndan analiz
yap lmas na yönelik eksiklikler say labilir.
Niteliksel ara t rmalar ile ortaya konulan genelde davran sal tutum analizleridir ve aileleri,
e itim sistemini ve kültürel kodlar kapsayan ve k z çocuklar n n okula gönderilmemesi veya
okuldan al nmas nedenleri ile ders kitaplar ve okul içinde toplumsal cinsiyet rollerine yönelik
tutumlar kapsar.
E itimde toplumsal cinsiyet e itsizli inin nicel ve nitel de erlendirmeler kullan larak sürekli
izlenmesi H1E hedeflerinin gerçekle tirilmesi için önemlidir.
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3. Yerel Sivil zleme Gruplar( Raporlar(
3.1. Diyarbak(r Sivil zleme Grubu Raporu
3.1.1. Diyarbak(r’da E.itimde Cinsiyet E:itsizliklerinin Nedenleri
Diyarbak r’da k z çocuklar n n okula ba lamas ve devam nda cinsiyet e itli i temelindeki
olumsuzluklar n nedenleri ve çözüm yollar de erlendirilirken,
Tespit edilen nedenlerin Türkiye’deki genel e itim politikalar ve uygulamalar n n bir
uzant s olup olmad sorgulanmal ve,
Tespit edilen nedenlerin sadece k(z çocuklar(n(n okula ba lamalar ve devam
etmeleri ile ilgili olup olmad ,
Tüm tespitlerin birbirinden kaynaklanan, birbirini tetikleyen, iç içe geçmi: bir
nedenler ve sonuçlar yuma.( oldu.u hep ak(lda kalmal(d(r.
Bu anlay la toplant larda yap lan tespitleri gözden geçirdi imizde; bu konuda ya anan
olumsuzluklar n nedenlerini birkaç ba l k alt nda toplaman n mümkün oldu unu görüyoruz.
Öncelik ve yayg nl na göre Diyarbak r’da e itimde cinsiyet e itsizli inin nedenleri;

3.1.1.1.

Sosyal olgular ve ekonomik nedenler

1 sizlik oran n n çok yüksek olmas na ba l yoksulluk,
Göç, göçe ba l yoksunluklar ve yoksulluk,
Maddi imkanlar n iyi oldu u ailelerde dahi ya anan yoksunluklar,
Göçle gelen yabanc la man n kad nlar n üzerindeki bask y artt rmas
Çocuklar n çal t r lmas (mevsimlik tar m i çili i, sokak sat c l , ev i çili i )
Maddi sorunlar ba gösterdi inde ilk önce k z çocuklar n n e itiminden
vazgeçilmesi,
Temel e itimin yasalarda ifade edildi i ekliyle tamamen paras z olmamas ve
herkes için e it olanaklar sa lamamas ,
Göçerlik,
K z çocuklar evlenip gidecekleri için onlara harcama yap lmas n n zarar olarak
kabul edilmesi,
Hane gelirlerinin erke in yetkisinde ve öncelikle erke in ihtiyaçlar için
kullan lmas ,
Sosyal desteklere ula ma yollar n n bilinmemesi, bu desteklere en çok ihtiyac
olanlar n ula amamas .

3.1.1.2.

Geleneksel yap(daki toplumsal cinsiyet rolleri

Toplumda kad n n yerinin erkekten sonra oldu u kabulü,
Toplumda kad nlar n erkekler kadar ak ll olmad kabulü,
K z çocuklar n n bir birey olarak ki iliklerinin ve bireysel ya ama haklar n n
reddedilmesi. Baba, a abey, dede, erkek akrabalar ve kocan n tahakkümü,
Nüfusa kaydettirmede düzensizlik, evliliklerin resmi olmay ,
Aile namusunun k z çocuklar nda somutla t r lmas (namus cinayetleri),
Tutucu kesimler için e itimin karma olmas ,
Ailelerin ve ço u zaman bizzat kad nlar n kendi erkleri için e itim ve di er
ihtiyaçlar n kar lanmas nda olanaklar erkek çocuklar lehine kullanmay tercih
etmeleri,
Ailelerde nüfusun kalabal kl ve k z çocuklar n n annenin ev i i ve çocuk
bak m yükünü payla malar
Okuyan k z çocuklar n n iyi anne, iyi e , iyi ev kad n olamayaca endi esi,
4

Medya yay nlar n n kad n-erkek e itsizli ini peki tirmesi,
Ergenli e geçi le birlikte k z n dikkat çekece inin dü ünülmesi,
K zlar n erken evlendirilmeleri (namus kayg s yla, akraba evlili i)
Bölgede evliliklerin aile menfaatleri gözetilerek yap lmas ( berdel, kan bedeli,
ba l k paras , aile serveti)
K z ö rencinin evde yüklendi i sorumluluklar nedeniyle okulda ba ar s z olmas
ve bunun bahane edilmesi,
K z çocu una ailenin “e itimini tamamlas n, hayatta ba ar l olsun” vizyonuyla
bakmamas ,
Ya büyüdükçe k z n e itim masraflar n n daha çok göze batmas ,
Annelerin k zlar n n namuslar ndan sorumlu tutulmalar ndan dolay , sorumluluk
almak istememeleri ve k z çocu un okuldan al nmas na kar ç kmamalar , bazen
buna annelerin sebep ve öncü olmas .

3.1.1.3. Geleneksel yap(da e.itimin bireysel ve toplumsal geli:im
unsuru olarak kabul edilmemesi
Toplumsal yarg lar n ak l ve mant kla de il, inanç ve kanaatlerle ekillenmesi,
Keyh ve hocalar n, aile büyüklerinin ve toplumun geri kalan n n tutumlar na
verilen önemin yaratt bask ,
Dinin kad nlar ve haklar aleyhine yorumlanmas ,
Pozitif rol modellerinin azl veya ön plana ç kar lmamalar ,
Medyadan özellikle televizyondan negatif rol modellerinin örneklenmesi,
Yeti kin ve ebeveynlerin e itimsizli inden kaynaklanan yoksunluklar,
Ailelerdeki e itimli erkek bireylerin bile k z çocuklar n n okumas n
savunmamas ,
K z çocuklar için en yayg n ve güçlü beklentinin “evlensin, evini kocas n
bilsin” veya “akrabaya verelim, yabanc ya gitmesin, mal bölünmesin” olmas ,
Kad n n okuyarak erk sahibi olmas n n ailenin erkek bireyleri için ekonomik ve
sosyal aç dan tehdit olarak alg lanmas .

3.1.1.4.

Okullar(n cazibe merkezleri olmamas(

Okul binalar n n çocuk dostu olmay ,
Okullara ula m n mesafe ve trafik problemleri nedeniyle cayd r c olmas ,
Okul bahçeleri ve çevrelerinin sa l ks z, güvensiz olmas ,
Yat l okullar n azl ,
Mevcut olanlar n da fiziksel, sosyal ve idari artlar n n uygun olmamas , bundan
dolay da ailelerde güven uyand rmamas
Temel e itimin meslek kazand rmamas ,
E itim/ö retimin ya am becerileri kazand rma aç s ndan ailenin beklentilerini
kar lamamas .

3.1.2. E.itimde cinsiyet e:itsizli.ini ortadan kald(rmak için Diyarbak(r
Sivil zleme Grubu’nun önerileri
K(z çocuklar(n(n okulla:amamas( ve okula devam edememesi sorununu çözmeyi
ulusal bir hedef haline getiren, e.itim devrimi seferberli.i anlay(:( ile bütün yönleriyle
ele alan bir proje üretilerek en k(sa zamanda uygulamaya konmal(d(r.
Proje uygulama sürecinde Devlet ve STK’lar kaynak yaratan, uygulayan ve denetleyen kurullar
olarak i birli i içinde olmal . Proje tüm halka mal edilmeli. Projenin tüm süreçlerinde halka
effafl k anlay içinde bilgi verilmeli.
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Proje; okul binalar n n yer seçimi, mimarisi, in as , ö retmen yeti tirme, ö retmen atamalar ,
ö retmenlerin özlük haklar , müfredat n ya am becerileri kazand r r, ihtiyaç ve beklentileri kar lar
hale getirilmesi, ailelerin e itimi ve iknas , okulun çevrede ya ayanlarla ili kilerinin düzenlenmesi,
çocuklar n takibi, okula giden çocuklar n sa l k kontrolleri gibi ve daha pek çok i için, ilgili
görevleri yürüten bakanl klar, yerel yönetimler, Diyanet 1 leri Ba kanl ve STK’lar i in içine
katmal d r.
Projenin tüm safhalar nda uygulama ve geli melere paralel ileti im ve halkla ili kiler çal malar
yürütülmelidir.
Arzu edilen sonuçlar al nana kadar toplumun tüm kesimleri bu çal malar Ülkesel bir tav rla takip
etmeli. Bu konuda ba lat lm kampanyalar n deneyimlerinden faydalan lmal , ayn proje çat s
alt nda sürdürülmesi desteklenmelidir.
Projenin düzenlemesi gereken ÇÖZÜM ÖNER1LER1;

3.1.2.1.

Sosyal ve ekonomik alanda çözüm önerileri

Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde yoksulluk, göç ve i sizli i önleyecek ekonomik
at l mlar için kalk nma programlar n ivedilikle geli tirilip, uygulanmaya konulmas
(devlet, özel sektör),
Bölgede on y llard r süregelen; sosyal ve ekonomik sistemi, bireylerin ve toplumun
gelecek inanc n tahrip eden güvenlikle ilgili sorunlar n ivedilikle çözülmesi
(Toplumun ve devletin tüm kesimleri),
Nüfus kay tlar n n düzenli yapt r lmas için kolayla t r c ve te vik edici tedbirler
al nmas (D1E; Ba bakanl k),
Güneydo u Anadolu Bölgesinde nüfus art n te vik eden destek
uygulamalar ndan kaç n lmas ,
Aile planlamas ile ilgili e itim ve yay n çal malar n n, kentte ve k rsal kesimde
aral ks z sürdürülmesi (Sa l k Bakanl ),
K rsal kesimde temel e itimi tamamlayan k z ö rencilerin ö renimlerini
sürdürmesi için burs verilmesi (Özel Sektör, Sivil Toplum Kurulu lar ),
Okul masraflar n n yazl k, k l k k yafet ve okul malzemeleri düzeyinde
kar lanmas (MEB).

3.1.2.2.

Olumsuz geleneksel yakla:(mlar için çözüm önerileri

Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde toplumsal geli imi dizginleyen a a, eyh
egemenli inin devlet kurum ve kurulu lar n n i leyi ine müdahalelerinin
engellenmesi ve sosyal ya ama yans tt klar bask n n azalt lmas ,
K z çocuklar n n okutulmas na engel olan fikirleri yayanlar n takibi ve kontrolü
(TBMM ),
Olumlu rol modellerinin ve ba ar l k z ö renci öykülerinin medyada yer
almas n n sa lanmas ,
Askerlik görevlerini yapan genç erkeklerin kad n haklar konusunda e itilmesi,
Din adamlar n n yo un olarak bu konuda toplumu bilgilendirmeleri,
Erken ya ta evlili in yasal müeyyidelerinin ko ulsuz uygulanmas ,
Yeti kin e itimlerinin yayg n ve kolay ula labilir hale getirilmesi.

3.1.2.3.

Okullar(n cazibe merkezi olmas( için çözüm önerileri

E itimin sosyal devlet anlay ile yönetilmesi,
Kadrolu ö retmen aç n n kapat lmas , tüm ö retmenlerin kadrolu olmas (MEB;
Maliye Bakanl ),
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Derslik aç n n kapat lmas ( MEB, Maliye Bakanl ),
Do u ve Güneydo u Anadolu’da belirli bir sürenin üstünde görev yapacak
ö retmenlere köylerde lojman, servis, maa +prim, erken emeklilik gibi avantajlar
sunulmas (MEB ),
K z çocuklar n n yat l kalabilece i lise ve üniversite yurtlar n n yayg nla t r lmas ,
bu okullara kad n idareci ve ö retmenler atanmas , bu konuda özel sektör için
cazip olanaklar yarat lmas , denetiminin STK’lar ve devlet taraf ndan birlikte
yapmas ,
Mevcut Y1BO’lar n ko ullar n n iyile tirilmesi için STK’lar, MEB ve SHÇEK’in
birlikte çal mas ,
K rsal kesimde yat l okullar n yap laca yerlerde, sa l k oca , do um evi, gibi
ihtiyaçlar da birlikte planlayarak, okula ö renci gönderen köylerden insanlar n
okul ve çevresine a inal n n,, çocuklar n görme ve kontrol etme ans na sahip
olmalar n n sa lanmas , bu konunun “Köye Dönü Projesi” kapsam nda ele al n p
de erlendirilmesi ( Sa l k Bakanl +MEB 1çi leri Bakanl ),
Kehir imar planlar nda okullar için ayr lan yerlerin ula m kolay, ye il alanlarla
çevrelenmi , havadar ve sakin yerler olmas na özen gösterilmesi (Belediyeler),
Okullar n fiziki artlar n n iyile tirilmesi, çocuk dostu okul projelerinin
uygulanmas , derslik say lar n n art r larak s n f mevcutlar n n normale inmesinin
sa lanmas ,
Okullar n sadece çocuklar ve e itimleri için dersliklerden ibaret de il, sosyal
geli imi tetikleyecek, oyun parklar , çocuk bahçeleri, sinema, tiyatro, spor salonlar
ve toplant mekanlar yla toplumsal ya am n olu tu u yerler olarak tasarlanmas ,
Okul çevrelerinde güvenlik artt r c tedbirlerin al nmas ,
Madde ba ml l , çocuk çeteleri, pedagoji gibi konularda özel e itim alm
rehberlik uzmanlar n n her okulda görevlendirilmesi,
Okul aile birliklerinin etkinle tirilmesi ve okul idareciyle ba n n güçlendirilmesi.

3.1.2.4.

Okul öncesi e.itimin yayg(nla:t(r(lmas(

Erken çocukluk döneminin önemini daha iyi anla lmas için öncelikle devletin imzalad
uluslararas sözle melerdeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bunun için;
Erken çocukluk dönemi alan nda yetkili olarak çal an resmi kurumlar n (SHÇEK,
Milli E itim Bakanl ) yönetmeliklerinin de i en Türkiye ko ullar na göre
düzenlenmesi,
Erken çocukluk dönemine yönelik çal an Sivil Toplum Kurulu lar n n görü ve
önerilerinin dikkate al nmas ,
E it e itim hakk ilkesinden yola ç k larak erken çocukluk dönemine yönelik
faaliyet gösteren kurumlardan ( kre ve gündüz bak mevleri, çocuk kulüpleri,
anaokulu, anas n f ) ekonomik düzeyi dü ük ailelerin k z çocuklar n n
yararlanmas n n sa lanmas ,
STK’larla i birli i yap larak var olan e itim kurumlar nda çal anlara toplumsal
cinsiyet rolleri e itimlerinin verilmesi,
STK’lar n e itim kurumu ( kre gündüz bak mevi, çocuk kulübü, oyun odas ,
rehabilitasyon merkezi gibi) açmas n konusunda kolayla t r c uygulamalar n
yönetmeliklere eklenmesi,
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3.1.3. Diyarbak(r Sivil zleme Grubu Üyeleri
Ayfer Yürük, Anne Çocuk E itim Vakf (AÇEV)
Ay en Sema Tekin, TüRK1YE E itim Gönüllüleri Vakf (TEGV) Diyarbak r Ba lar
E itim Park
Ayten Tekay, Diyarbak r-KAMER
Ça lar Demirel, Ba lar Belediyesi KARDELEN Kad n Evi
Gülsüm Ar , Anne Çocuk E itim Vakf AÇEV
Hacire Özdemir, SEL1S Kad n Dan manl k Merkezi
Handan Co kun, D1KASUM
Hayriye A ç o lu, Diyarbak r KAMER
Meral Dan Be ta , Diyarbak r BAROSU
Mustafa Ar k, E itim-Sen
Na ide Buluttekin, Umut

Kad n Kooperatifi

Nazan Uzun, SEL1S Kad n Dan manl k Merkezi
Nazdar Kahramaner, E itim-Sen
Nezahat Barutçu,
Vedat Erten, Diyarbak r BAROSU
Zümrete Buluttekin, Sivil 1zleme Grubu Temsilcisi
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3.2.

stanbul Sivil zleme Grubu Raporu

1stanbul Sivil 1zleme Grubu olarak gerçekle tirdi imiz toplant larda k z çocuklar n n okula
gönderilmeme nedenleri çerçevesinde mevcut s k nt lar , bu s k nt lar çözmeye yönelik kampanya
ve projeleri, 1stanbul’da e itimde cinsiyet e itli ini sa lamaya yönelik çözüm önerilerini konu tuk.
Gerçekle tirdi imiz toplant lar sonucu ortaya ç kartt m z nedenler ki isel ve kurumsal olarak
bugüne kadar gerçekle tirdi imiz ara t rma ve faaliyetlerin, gözlem ve deneyimlerimizin
sonucudur.

3.2.1. K(z Çocuklar(n(n %100 okullula:mas(n(n önündeki engeller:
3.2.1.1.

Yoksulluk:

Ailelerin ekonomik durumlar ndaki yetersizlikler,
Göç yoluyla gelen ailelerin uyum sorunu ve maddi s k nt lar,
Ailelerin çok say da çocuk sahibi olmas ,
Yoksulluk nedeniyle ailenin k s tl kayna n n erkek çocuk lehinde kullanmas
Verilen e itimin ö rencinin gelecekteki s navlar, (OKS, ÖSS) için yeterli
olmamas ve dershaneye ihtiyaç duyulmas , bunun da ailelerin k z çocuklar için
yapacaklar yat r m etkilemesi,
K z çocuklar n n bir kazanç kap s olarak görülmesi. 1limizde çok say da k z
çocuk kay td sektörde dü ük ücretlerle aileye destek olmak amac yla
çal t r lmaktad r.
Ula m, ailelerce 1stanbul kenti ba lam nda ekonomik bir sorun olarak
belirtilmektedir.

3.2.1.2.

E.itimde kalite:

Okulun cazip ve güvenli olmamas . Okullarda ya an lan ve medyaya da yans yan
olumsuz örneklerin ailelerin özellikle k z çocuklar n n okullara gönderilmesi
yönündeki kararlar n etkilemesi. Okullar n güvenli ortamlar olarak
dü ünülmemesinde uyu turucu, sigara kullan m , taciz, b çaklama, ö renci
kaç rma ve tecavüz gibi olaylar rol oynamaktad r.
Müfredat n ekonomik ve kültürel ayr mc l kuvvetlendirmesi.
Derslerin bo geçmesi. Özellikle ilkö retim ikinci kademede bran ö retmeni
eksikli inin fazla olmas , bo geçen ders say s n da artt rmakta. Bu durum
e itimin kalitesini dü ürmekte, okulun disiplin sorunlar yla kar la mas na neden
olmaktad r.
Kalabal k s n f ortamlar .
K z çocuklar n n ev i lerinde anneye yard mc rolü, e itim sürecinde aileden
akademik ve sosyal destek alamamas nedeniyle ya ad klar akademik ba ar s zl k
sonucu nedeniyle okuldan al nmalar . Buna ek olarak okulda bu k z çocuklar n n
e itimde destek ihtiyac n kar layacak uygulamalar n olmamas .
Göç ve di er nedenlerle e itime ara veren ö rencilerin okula tekrar
ba lad klar nda adaptasyon sorunlar ya amalar ve bu ya ad klar sorunlar
çözmeye yard mc olacak politikalar n olmamas .
Ö retmenlik mesle inin kendi içinde maddi ve manevi doyumu sa layamayan
sosyo-ekonomik durumu “k z çocuklar n n okulla mas ” noktas ndaki
duyarl l klar n ve çabalar n belirlemektedir.
Ailelerin e itimden beklentilerinin dü ük olmas .
S n flar n kalabal kl ndan, ö retmen say s n n yetersizli inden ve s n f geçme
yönetmeli inden dolay ö renciler okuma yazma bilmeden üst s n flara
geçebilmekte ve hatta mezun edilmektedir. Bu durum bu ö rencilerin e itim ve
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ö retim içinde ba ar s zl ktan dolay güvensizliklerine ve e itime devamlar na
engel olmaktad r.

3.2.1.3.

Toplumsal cinsiyet rolleri:

K z çocuklar n n gelecek ya amlar n n evlilik ve annelik gibi olgularla
tan mlanmas ailelerin k z çocu unun e itimini de ersiz bulmas na ve k z
çocu un e itimine yat r m yapmamas na neden olmaktad r. Kültürel olarak aile
reisinin erkek olmas ve k z ve erkek çocuklar n daha e itim ve ö retimin ilk
y llar ndayken bu bilgiyle yeti tirilmesi, dolay s yla ileride ailesini geçindirecek
olan erkektir diyerek e itimin erkek çocu a verilmesi, k z çocuklar n n tercih
edilmemesi,
Kad n n toplumsal rolünün ikincilli i k z çocuklar n n e itime eri imine ve
devam na yans maktad r. Namus, erken evlilik gibi nedenler bir engel olarak
kar m za ç kmaktad r.
Baz durumlarda, e itim alan k z çocu unun aile otoritesine kar gelme olas l
aileler için bir engel olu turabilmektedir. Bu özellikle do udan gelen ailelerde
rastlanan bir sorun olabilmektedir.
K z çocuklar n n ay p ve günah kavramlar nedeniyle okula gönderilmemesi ve
dinin yanl yorumlanmas yla bunun desteklenmesi,

3.2.1.4.

Olumsuz örnekler:

Televizyondaki okul ve gençlik konulu dizi ve haberler özellikle k z çocuklar n
kamusal alana ç karma noktas nda olumsuz etki yap yor.
Yaz l ve görsel bas nda kad n ikincil rollerde görülmekte, bu da toplumdaki
cinsiyet ayr mc l n peki tirmektedir. Televizyon dizilerinde kad nlar ev i leriyle
u ra an, çocuk büyüten roller alt nda tan mlanmakta ve s n rland r lmaktad rlar
Yaz l ve görsel bas ndaki dizi ve haberleri izleyen çocuk, genç ve kad nlar n
hayattan beklentilerinin de dü tü ü, çabalar n n azald gözlemlenmektedir.
E itim almam ki iler, medyada daha görünür olmalar ve seçtikleri meslekler
nedeniyle ö renciler taraf ndan cazip bulunmaktad r.

3.2.2. Çözüm önerilerimiz:
Devletin, yerel yönetimlerin ve di er payda lar n (Özel sektör, mülki ve idari
kurumlar, STK’lar vb.) ihtiyaç sahibi ö rencinin temel masraflar olan kitap, k yafet,
servis ücretlerini kar lamas ,
1lkö retimde okul giderlerinin azalt lmas ve ekonomik nedenle k zlar n okula
gönderemeyen ailelere k z çocuklar n n okutmalar amac yla e itime yat r m olacak
biçimde destek verilmesi,
Üreme ve cinsel sa l k e itimlerinin yayg nla t r lmas ve ailelerin daha az çocuk
yapmalar n n te viki,
Çocuk i çili i ile ilgili mevzuat n uygulanmas ,
Nüfusa kay ts z olan ö rencilerin kay t alt na al nmas ve okullula man n nüfus
kay tlar üzerinden ilgili tüm kurumlar n i birli i ile izlenmesi,
E itim ve istihdam aras ndaki aç kapatacak ekonomik ve sosyal politikalar n
geli tirilmesi,
Okullar n velilere güven veren ve cazip kurumlar haline getirilmesi,
Müfredat n cinsiyetçi ö elerden ar nd r lmas ,
Okullar n altyap , ula m ve hizmet eksiklerinin giderilmesi ve bunun için okullara
kaynak tahsis edilmesi,
S n f mevcutlar n n azalt lmas , bunun için de okullarda derslik say s n n artt r lmas ve
yeni okullar n yap lmas için kaynak ayr lmas ,
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Derslerin verimli ve dolu geçmesi için ö retmen ihtiyac n n kar lanmas ,
Ö renme zorlu u ya ayan ö rencilerin belirlenmesi için rehberlik ara t rma
merkezlerinin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve okullar ile ileti iminin artt r lmas ,
E itimcilerin maddi ve manevi motivasyonlar n n sa lanmas ,
1lkö retimde olup da okuma yazma ö renemeyen veya akranlar ndan geri kalan
ö rencilere yönelik destek programlar n n okullar baz nda geli tirilmesi ve bu destek
mekanizmalar n kurmaya ve yayg nla t rmaya yönelik e itim politikalar n n ulusal
bazda olu turulmas ,
Okul öncesi e itimin yayg nla t r lmas ve ailelere okul öncesi e itimde daha etkin
olabilecekleri e itimler verilmesi,
Kurumlar aras etkin ileti imin sa lanmas ,
Özellikle muhtarlara ve yerel yönetimlere konu ile ilgili e itim verilmesi,
E itimin özendirilmesi faaliyetleri için kaynak ayr lmas ,
E itimde kalite kurullar n n süreklili inin sa lanmas ,
Okul aile birliklerinin etkinle tirilmesi ve okul idarecileri, veliler ve ö rencilerle ortak
çal malar n n sa lanmas ,
Okuldan göç veya farkl nedenlerle uzak kalan ve daha sonra okula geri dönen ancak
e itim seviyesi itibariyle akranlar ndan daha alt düzeyde olan çocuklar için telafi
e itimi uygulamalar yap lmas ,
E itimde f rsat e itli inin s navlara haz rlanma noktas nda da sa lanmas , okulda
özellikle s navlara yönelik kurslar aç lmas ve bu kurslar n ö retmenlerine devletin
makul bir ücret ödemesi,
Velilerin okul öncesi e itimde aktif rol oynamalar için velilere yönelik e itimlerin
organize edilmesi,
Çok e lilik ile ilgili yasal yapt r mlar uygulanmas ve mevzuat n tam olarak uygulanmas
için imamlara yönelik bilgilendirmeler yap lmas ,
K z çocuklar n n okutulmas ile ilgili çal malarda dini kurum ve ki iler ile i birli i
yap lmas ,
K z çocuklar n n erken evlendirilmelerinin önüne geçmek için yasal yapt r mlar
uygulanmas , bu konuda ailelere bilgi verilmesi ve muhtarlarla i birli i yap lmas ,
Kad n n toplumsal konumunu güçlendiren çal malar n yayg nla t r lmas ve
desteklenmesi,
E itime kar olumlu tutum de i ikli ine neden olacak rol modellerinin çevreden
gelecek olumlu örneklerle görünür k l nmas ve ayr ca medya ile bu konuda i birli i
yap lmas .

3.2.3. stanbul Sivil zleme Grubu Üyeleri
Betül Bozkurt, Özel Sektör Gönüllüleri Derne i
Filiz Afacan, Ümraniye Kad n Derne i
Filiz 1 men, Anne Çocuk E itim Vakf (AÇEV)
Gülten Cantimur, Anne Çocuk E itim Vakf (AÇEV)
Leman Meriç, Ümraniye Kad n Derne i
Meltem Ceylan,
Sevtap Lüleci, Ümraniye Kad n Derne i
Kengül Kazan r, Ka thane Belediyesi
Türkay Tol
Zehra 1smet Gürmeriç, Ça da Ya am Destekleme Derne i (ÇYDD) Ki li Kubesi
Zeynep Uluer, Özel Sektör Gönüllüleri Derne i
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Çocuklar(n gözünden k(z çocuklar(n(n okulla:mamas(n(n önündeki engeller
Ecem Y lmaz, Berin Demiral, Öncü Kad o lu, Elif Cüce ve Gözde E.Efe’den olu an be ki ilik
bir ekip K z Çocuklar n n Okulla mamas ve bunun öünündeki var olan engellerin çözülmesi
amac yla iki ay kadar önce bir çal ma yapmaya karar verdiler. Tümü 6. s n f ö rencisi olan bu
ö rencilerimiz okulumuz çevresindeki iki okulu (Hatemo lu 1lkö retim Okulu ve Hürryet
1lkö retim Okulu) ziyaret ederek öncelikle müdürleri ile görü türler. Sonras nda ö retmenlerinin
izinleriyle farkl seviyelerindeki ilkö retim ö rencilerinin s n flar na girdiler. Buradaki amaç,
ö rencilerin “e itim” ve “kad nlar n e itimi” konusunda tart malar n sa lamak, bu konudaki
dü üncelerini ö renmek, k z çocuklarn n okul gidememesinin önündeki engelleri tespit etmek ve
çevrelerinde okula gidemeyen ö rencileri tespit etmeye çal makt . Konuyla ilgili farkl s n flarda
afi ler haz rlad lar. 1nternet üzerinden ve farkl kaynaklardan Türkiye’deki konuyla ilgili durumu
tespit etmeye çal t lar.
Konuyla ilgili çal malar n E itim Reformu Giri imi, Anne Çocuk E itim Vakf , Kad n Adaylar
Destekleme ve E itme Derne i taraf ndan yürülen “E itimde ve Toplumsal Kat l mda Cinsiyet
E itli inin Sa lanmas ” projesi kapsam nda 22 Kas m 2005 tarihinde 1stanbul Sivil 1zleme
Grubu’na sundular.
Dan man ö retmen Meltem Ceylan, Ö. Darü afaka 1lkö retim Okulu
Ö rencilere göre, k z çocuklar n n okulla mas n n önündeki en önemli nedenler:
OLASI NEDENLER:

ÇÖZÜM ÖNER LER

Ekonomik durum
Aile bak aç s - Toplumun bak Aç s
Geleneklerimiz
Okula ula m
Ailenin e itimsizli i

1 sizlik ve nüfusun azalt lmas
Toplumun bilinçlendirilmesi
Daha fazla okul aç lmas
Ailenin e itilmesi

Bu konuda rol modellerin önemini de vurgulad lar.
ROL MODEL:

ROL MODEL1N OLUMLU /
OLUMSUZ YÖNLER1:

Televizyon Programlar

Konunun amac ndan sapt r lmas , Programlar n gözden geçirilip,
a r reklam kat lmas .Bu etkenler kalitesini yükseltip yay na yeniden
yüzünden halk n yanl
konulmas .
bilinçlendirilmesi.

(olumsuz)

ÇÖZÜM ÖNER1LER1:

Sinema Karakterleri
(olumsuz)

Tembel, kötü notlarla popüler olan Daha yararl çizgi film ve sinemalar
karakterleri kendilerine model
televizyonlara koymak.
ediyorlar.

Ö retmenler

E itimin önemi hakk nda
bilinçlendirirler.

(olumlu)
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3.3.

Mardin Sivil zleme Grubu Raporu

3.3.1. Giri:
Mardin’de son dönemlerde genel olarak okullula ma, özel olarak da k z çocuklar n n
okullula mas oran nda art ya anmas na ra men bu oran n istenilen düzeyde olmad
görülmektedir. Okullula ma oran ilkö retim sonras giderek dü mekte yüksek ö retimde ise
yok denecek düzeye inmektedir. Özellikle de k rsal alanda bu oran tehlikeli bir e itsizli i
gözler önüne sermektedir.
K rsal alanda ilkö retim düzeyinde okullula ma oran ndaki art iyi incelendi inde bunun nicel
bir art oldu u, e itimin nitelik de i tirme rolünden uzak oldu u görülecektir. Bunun somut
göstergelerinden birisi (nedenlerinden ba ms z) ilkö retim sonras okullula ma oran nda ani
ve belirgin bir dü ü ün ya anmas d r.
Bu sorunu iyi irdeleyebilmek için, nedenlerini ve çözüm önerilerini realize edebilmek için
öncelikle son dönemlerdeki okullula ma oran ndaki art n nedenleri üzerinde durmak gerekir.
Bu nedenleri u ekilde s ralamak mümkündür;
1lkö retimin sekiz y la ç kar lmas ,
1lkö retimin zorunlu oldu u ve çocu u okula göndermemenin cezai yapt r mlar
gerektirdi inin s kl kla vurgulanmas , ceza verilmese de bu sürecin belli dönemlerde
ba lat lmas ,
Toplumsal de i imin ya anmas , kent ile ileti imin artmas , kitle ileti im araçlar ile
ili kinin yo unla mas ve kentle me,
Okul say s ndaki art , ö retmen sorununu çözmeye yönelik giri imler ve ö retmen
say s nda nispeten bir art n olmas ,
Sosyal Riski Azaltma Projesi’nin ekonomik deste i,
Belirli alanlarda olumlu örneklerin say lar nda art ,
Ekonomik de i im, klasik üretim ili kilerinin ve tarz n n de i mesi.
Fakat bu de i imlere ra men okullula ma özellikle de k z çocuklar n n okullula mas oran nda
hedeflenen sonuçlara ula lamam t r. E itimde cinsiyet e itsizli inin ya anmas ilimiz
düzeyinde çok bile enli bir sorundur. Hiçbir neden tek ba na aç klay c olmad gibi,
herhangi bir nedenin göz ard edilmesi de sorunun çözümünü zorla t rabilmektedir.

3.3.2. Mardin linde K(z Çocuklar(n(n %100 Okullula:mas(n(n
Önündeki Engeller/Nedenler:
3.3.2.1.

Toplumsal yap(:

Ya ad m z bölgede mevcut olan gelenek, görenek, ya am al kanl klar ve dinin inançtan
ziyade geleneksel bir kal p içerisinde sunulmas k z çocuklar n n okullula mas önünde bir
engel olarak ortaya ç kmaktad r. 1limizde gelenekçi de erler sisteminin, hukuk sisteminin
üstünde tutuldu u bir toplumsal yap hakimdir. Bu toplumsal yap özellikle köylerde
yozla m gelenek ve göreneklerle ekillendirilmi dini inançlarla desteklenmi tir. Bu
yap n n ortaya ç kard gerçek ise kad(n(n toplumsal konumunun ikincilli.idir. Bu da
do rudan k z çocuklar n n e itimi önünde bir engel olmaktad r. K z çocuklar namus,
günah, ay p gibi toplumsal de erler alt nda bask lanmakta ve okula gönderilmemektedir
veya okulda devam engellenmektedir. Ancak bu noktada farkl bir tutum da aileler
taraf ndan geli tirilmektedir. Aileler k zlar n namus gerekçesi ile okula göndermez iken
d ar da çal t rabilmektedirler. Bu da kar m za ailelerin ihtiyaçlar hiyerar isisine göre
davrand n ve okul söz konusu oldu unda namus kavram n kulland klar n ancak gelir
getiren bir faaliyet söz konusu oldu unda bu anlay terk ettiklerini göstermektedir.
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Okula devam noktas nda yine bu bahsetti imiz sosyal yap n n bir sonucu olarak erken
evlilik bir neden olarak durmaktad r. Aile içinde kad na biçilen roller küçük ya lardan
itibaren k z çocuklar na da biçilmekte ve k z çocuklar n n e itimi de ersizle tirilmektedir.

3.3.2.2. Ekonomik nedenler:
Yoksulluk özellikle göçle ehir ve ilçe merkezlerine gelen ailelerde e itime eri im
noktas nda ciddi bir sorundur. Ailelerin çok say da çocu a sahip olmalar noktas nda
yoksulluk okula göndermeme nedeni olarak kar m za tek ba na ç kmamaktad r. Aileler
k(s(tl( kaynaklar(n( erkek çocuklar için kullanmakta ve k z çocuklar na yönelik
ekonomik nedenler gerçe i kar s nda da ayr mc davranabilmektedirler. Ayr ca
mevsimlik i:çi olarak çal an aileler yaln zca k z çocuklar aç s ndan de il erkek çocuklar
aç s ndan da e itimin kesintiye u ramas na neden olmaktad rlar.

3.3.2.3. E.itimde kalite ve kaynak sorunu:
E itim politikalar n n ya ad m z sorunun çözümüne yönelik kapsaml
politikalar üretememesi,
Yat(l( Bölge Okullar(n(n (Y1BO) ve Pansiyonlu lkö.retim Okullar(n(n
(P1O) mevcut ko ullar ndan dolay ailelerin güven duymamas ve k z çocuklar n
göndermemeleri,
Kay t alt na al nan k z çocuklar n n e itime devam noktas nda takipsizlik,
Okula göndermeyen ailelere yönelik cezai yapt r m n i letilmemesi,
Özellikle k rsal bölgelerde ailelerin k z çocuklar n okula göndermeleri
noktas nda kad n ö retmenlerin yetersizli inden dolay rol modeli bulamamalar ,
Mardin’de ya an lan okul ve derslik say(s( yetersizli.i,
Kalabal(k s(n(flarda ders yap lmas ve ailelerin k zlar n bu kalabal k s n flara
göndermek istememesi ve hatta zaman, zaman da okul idarecilerinin
kalabal kl ktan dolay kay t almamas ,
Ö retmen say s ndaki yetersizlik,
Mevcudu çok olan okul ve s n flarda k z çocuklar n n okula devam konusunda
ö retmenlerin çaba ve deste inin olamamas ,
E.itim ve ö.retim kadrosunun i:levsizli.i,
1limize gönderilen ö retmenlerin bu bölgeyi ve bu bölge insan n n reflekslerini
bilmiyor olmas n n aileler ve ö.retmenler aras(nda ileti:imsizli.e yol açmas ,
Ö retmenlerin ya ayabilecekleri ko ullar n k rsal alanda sa lanmamas n n,
ö retmenlerin yaln zca ders vermek üzere okula gitmelerine ve farkl yerlerde ev
tutmalar na neden olmas , bu da okul kültürü ve ö retmen, veli ve ö renci
aras nda kurulabilecek diyalogu s n rland rmas ,
Kültürel hizmetlerin köylere ula t r lmamas n n da okul kültürünün yarat lmas
noktas nda önemli bir eksiklik olu turmas .

3.3.2.4. E.itimde dil problemi:
Çocuklar n anadillerinin e itim dili olan Türkçe’den farkl olarak Kürtçe, Arapça ya da
Süryanice olmas , soyut dü ünü e anadilde ba lamas ve bu dilde biriktirdikleriyle birlikte
ki ili inin olu maya ba lad gözönüne getirildi inde farkl bir dilde e itime ba lamas
ciddi sorunlar do urmaktad r.
Bunlar;
Ö retmen ile ileti imsizlik
Kendini ifade edememe
Özgüven kayb
Ki ilik bozuklu u
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Akademik ba ar ve benli in geli memesi
Bütün bunlar çocu un okuldan so umas na neden olmaktad r.

3.3.2.5. Rol modeli eksikli.i
K z çocuklar n n e itimi için oldukça önemli olan iyi örnekler ailelerde k zlar n okula
göndermeleri noktas nda oldukça ciddi tutum de i ikliklerine neden olacak önemdedir.
Bu rol modellerinin yayg nla t r lmas na ve k z çocuklar n n e itim almas için kendilerine
ve ailelerine rol modeli olacak kad n ö retmenlere ihtiyaç duyulmaktad r. Ayr ca yaz l ve
görsel bas n n bu konuda duyarl olmas ve iyi rol modellerini görünür k lmas önemlidir.
Bu noktada bas na yans yan olumsuz örnekler ailelerin olumsuz bir tutum
geli tirebilmeleri aç s ndan çok etkili olabilmektedir.

3.3.3. Çözüm önerilerimiz
Kad n n toplumsal konumunu yükseltecek faaliyetlerin yap lmas ve k z çocuklar n n
e itimini artt rmaya yönelik faaliyetler içinde bunlar n da yer almas ,
E itim alan nda çal an resmi ve sivil kurumlar aras nda i birli i yap lmas ,
Sosyal Riski Azaltma Projesi taraf ndan sa lanan maddi yard mlar n aileler taraf ndan
hane gelirine katk olarak görülmesinin önüne geçilmesi ve bu yard m n k z
çocuklar n n e itimine yönelik de erlendirilmesinin sa lanmas ,
Mevsimlik i çi olarak çal mak zorunda kalan çocuklar n bulunduklar yerde e itim ve
ö retimlerini devam ettirebilmeleri için uygun ortam n sa lanmas veya anne-baba
çal maya gitti i zaman kalabilecekleri güvenli bir yurt ortam sa lanmas ,
Anne ve babalara k z çocuklar n n e itiminin neden önemli oldu u konusunda
bilinçlendirme e itimleri yap lmas ,
K z çocuklar n n e itimini artt rmaya yönelik faaliyetlerde yerel yönetimlerle özellikle
köylerde imamlar ve muhtarlarla i birli i yap lmas ,
E itimde kaynak sorununun çözülmesi,
Özellikle yat l okullarda ve köy okullar nda kad n istihdam n n art r lmas ,
Bölgede görev yapan ö retmenlerin bölgenin toplumsal yap s , ihtiyaçlar ve refleksleri
konusunda oryantasyondan geçirilmesi,
K z çocuklar n n istihdam sorununun e itim politikalar ile birlikte de erlendirilmesi,
K z çocuklar n n ilkö retimden sonra da okula devam edebilecekleri te vik
politikalar n n, pansiyonlar n geli tirilmesi, bu konuda ailelere rol modellerinin
gösterilmesi,
E itim- ö retimin önemini kavratmak için drama ile desteklendirilmi etkinlikler
gerçekle tirilmesi,
Köylere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ve kütüphanenin götürülmesi ve çocuklar n
ve ailelerin okul ile temas n sadece ders saatleriyle s n rland rmalar n n önüne
geçilmesi,
Dil ö renme etkinli inin anadilden yard m alarak gerçekle tirilmesi, bu yüzden bu
bölgede görevlendirilen ö retmenlerin di er dilleri de bilen ö retmenlerden
seçilmesine öncelik verilmesi,
Çok dilli, çok kültürlü okul öncesi e itim yap lanmas n n özellikle bu bölgede
sa lanmas . Burada dikkat edilecek husus çocuklar n anadil probleminden dolay
ya ad sorunlar bilerek okul öncesi e itim çal malar yap lmas , anadil
probleminden dolay çocuklar n ilkö retimde ya ad klar sorunlar okulöncesi e itimde
ya amalar na neden olmayacak bir program geli tirilmesi,
Yoksulluktan dolay okula gidemeyen çocuklar için destek politikalar geli tirilmesi,
1limizdeki toplumsal yap n n kad nlar ikincil rollerle tan mlamas na ra men, kad n n
kendisine özgürlük alanlar yaratt durumlar da mevcuttur. 1limizde kad n belediye
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ba kanlar m z, yerel yönetimlerde karar verici pozisyonlarda bulunan kad nlar m z gibi
olumlu rol modellerimiz mevcuttur. Bu tür örneklerin yayg nla t r lmas kad nlar n
konumunun de i ebilece ine dair göstergeler olacakt r ve bunlar n da k z çocuklar n n
e itimine pozitif katk sa layaca na inanmaktay z.

3.3.4. Mardin Sivil zleme Grubu Üyeleri
Asl han Kaya, Yerel Gündem 21 Çocuk Meclisi
Aycan Ba bo a, K z ltepe Kad n Merkezi (KAD-MER)
Ayd n Saraço lu, Yerel Gündem 21
Cihan Ademhan, E itim-Sen
Hamdiye Özay, Yerel Gündem 21
Hülya Ayd n, Mardin KA-MER
1rfan Öztürk, E itim-Sen
Leyla Gültekin, AÇEV
Mahinur Mungan, Mardin Ö renci Koruma Derne i
Müzeyyen Art k, Türk Kad nlar Birli i Mardin Kubesi
Sema Art k, BARO
Sevgi Ernas, Yerel Gündem 21 Kad n Konseyi
Seylan Mungan, Çok Amaçl Toplum Merkezleri (ÇATOM)
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3.4.

anl(urfa Sivil zleme Grubu Raporu

3.4.1. Giri:
Kanl urfa Sivil 1zleme Grubu olarak temel hedefimiz, ilimizde e itim alan nda görülen cinsiyet
e itsizliklerini azaltmaya yönelik yerel ve ulusal politikalar n olu turulmas na katk da
bulunmakt r. Bu ba lamda gerçekle tirdi imiz toplant larda Kanl urfa ilinde e itim alan nda
ya an lan problemleri ortaya koymak ve bu problemleri tan mlamaya çal mak çerçevesinde
özellikle “neden k(z çocuklar(m(z okula gönderilmiyor” sorusu üzerinde yo unla t k.
Yaln zca nedenleri, engelleri tan mlamak ve aç a ç kartmak ya ad m z sorunu çözmeye
yönelik bir ad m olmayacakt ; tespit etti imiz ve tan mlad m z sorunlar n çözüm önerileri
üzerinde dü ündük, dü üncelerimizi birbirimizle payla t k ve tart t k.
Bu rapor bir y ld r gerçekle tirdi imiz toplant lar n ürünüdür ve elbette yaln zca bir y ll k
çal malar m z n de il, Kanl urfa Sivil 1zleme grubu üyelerinin ilimizde sürdürdü ü
çal malar n, bir ba ka deyi le y llard r süren alan ara t rmalar m z n, saha gözlemlerimizin,
ki isel ve kurumsal tecrübelerimizin sonucudur. Bu rapor ile hedefledi imiz, ilimizde k z
çocuklar n n ya ad e itime eri im ve devam konusundaki sorunlar n çözümüne yönelik
politikalar geli tirmek, bu politikalar yerel ve ulusal e itim politikalar n n bir parças haline
getirmektir. Farkl sivil toplum kurulu lar ndan ve ki isel olarak bu konuda çal anlardan
olu an Kanl urfa Sivil 1zleme Grubu’nun ilimizde sivil toplumun geli imine ve birlikteli ine de
bir model olu turmas arzusunday z.

3.4.2. anl(urfa’da K(z Çocuklar(n(n %100 Okullula:mas( ve Okula
Devam( Önündeki Engeller:
3.4.2.1.

Yoksulluk

1limizde k z çocuklar n n okula gönderilmesinin veya devam n n önündeki engeller
aras nda yoksulluk gerçe i özellikle kimi bölgeler aç s ndan çok önemli bir faktördür.
Yoksulluk nedeni ile okula gönderilmeyen k z çocuklar ya ücretsiz tar(m i:çisi,
mevsimlik i:çi olarak ya da ev içi i:lerde çal t r lmaktad r. Kanl urfa’da geleneksel
ekonomik ve sosyal düzenin i lemesi çocuk say s na ba l d r, bu yüzden aileler çok
çocukludur. K z çocuklar tar m i çisi olarak çal rlarken bir taraftan da anne rolünü
kendisinden küçük karde lerine bakmak veya ev içinde anneye yard(mc( olmak ad na
sürdürmektedirler. Yoksulluk burada ailenin k z çocu unun eme ine ihtiyaç
duyulmas ndan dolay ortaya bir neden olarak ç kmaktad r. Mevsimlik tar m i çili i
özellikle ilimizde çok yayg nd r ve aileler hem eme inden faydalanmak hem de namus
gibi bir tak m kayg larla k z çocuklar n yanlar nda götürmektedirler. Bu sorun yaln zca k z
çocuklar için de il erkek çocuklar n e itimi için de ciddi olumsuzluklara yol açmaktad r.
Çok çocuklu ailelerin ekonomik s k nt da olduklar bir gerçek olmakla beraber aileler k s tl
kaynaklar n k z çocuklar için kullanmamakta ve tercihi erkek çocu.u okula
göndermekten yana yapmaktad rlar. Bu da bize yoksullu un tek ba na k z çocuklar n n
de il ve elbette kad n n toplumsal konumunun da beraber ele al naca bir durum
oldu unu göstermektedir. Ekonomik yetersizliklerin yan s ra bir de okullarda temel
ihtiyaçlar n kar lanmas için ödenek bulunmad ndan dolay ailelerden kay t paras ve
okula katk pay istenmesi ailelerin tutumunu belirlemektedir.

3.4.2.2. Geleneksel toplumsal yap(
Geleneksel toplumsal yap ve buna ba l olarak k z çocuklar n n e itimine önem
verilmemesi, kar m za ç kan, pek çok bile eni içinde bar nd ran ikinci bir nedendir.
1limizde dinin uygulama biçiminden kaynaklanan sorunlardan dolay k z çocuklar m z
günah ve ay p kavramlar alt nda okula gönderilmemekte veya okumay yazmay söktükten
sonra terk ettirilmektedir. Kad n n toplumsal ya amda konumu mevcut tarikat ve
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a iretlerin birço u taraf ndan belirlenmektedir. Bu durum özellikle ilimizde kad n n
konumunu tan mlamakta ve e itimini de ersiz görmektedir. K z çocuklar okula ya
namus diye gönderilmemekte ya da 6. s n fta ergenli e geçi ile beraber okuldan
evlendirilmek üzere al nmaktad r. 1lkö retim ça nda olan k z çocuklar n n e itimine
bak kad n n toplumsal konumundan farkl görülmedi i için e itimi de ersiz
bulunmaktad r.

3.4.2.3. E.itim kalitesi
1limizde e itimin kalitesi ile ilgili nedenler de k z çocuklar n n e itimine bir engel olarak
kar m za ç kmaktad r. Bu nedenler u ekilde s ralanabilir:
Kalabal(k s(n(flarda e itim yap lmas ve ö retmen yetersizli i,
Okullar n mekan ve ula:(m olarak ailelere güven vermemesi,
Y BO ve P O yetersizli.i , mevcut olanlar n ise ko ullar n n güven vermemesi,
Kad(n ö.retmen eksikli.i ve ailelerin özellikle yat l okullarda ve k rsalda k z
çocuklar n okula göndermeleri konusunda kad n ö retmen istemeleri,
Ö rencilerin okuldan ba:ar(s(zl(k nedeni ile so umalar , okul ortam n n bu
çocuklar n ba ar s zl na ve okul d kalmalar na neden olmas ,
Okullara yeterli ödenek ayr lmamas ,
E itim ve ö retim faaliyetlerinde yer alan kadrolar için de de k z çocuklar n
e itimine kar önyarg l personel bulunmas ,

3.4.2.4. E.itime inanç
E itimin gereklili ine duyulan inanç eksikli i de k z çocuklar n n okullula mas veya okulu
bitirmesi önündeki engeller aras ndad r. Bunun alt nda yatan etmenler ise;
Ailelerin e itimsiz olmas ,
Ailelerin k z çocuklar n okutsalar dahi i bulamayacaklar n dü ünmeleri ve
yap lan yat r m ölü yat r m olarak görmeleri,
E itimin yaln zca i bulma arac olarak de erlendirilmesi ve mevcut i sizli in k z
çocuklar n n e itimini engellemesi,
E itim alm k z çocuklar ile ilgili rol model eksikli.i.

3.4.2.5. Dil problemi
1limizde k rsal bölgelerde ve ehir merkezinde göç ile olu mu mahallelerde ilkö retim
ça ndaki çocuklar ana dilleri farkl oldu undan dolay Türkçe’yi e itim ve ö retime
ba layacak kadar bilmemektedirler. Bundan dolay da okulda akademik ba ar s zl k
ya amaktad rlar. Ayr ca bu bölgelerde çocuklar n ya ad dil problemi özellikle anneleri
içinde geçerli oldu undan dolay ailelerinden e itime destek alamamaktad rlar.

3.4.3. anl(urfa’da k(z çocuklar(n(n %100 okullula:mas( ve okula
devam( için çözüm önerilerimiz
Kartl nakit transferlerinin k z çocuklar n n e itimine yat r m olarak kullan lmas ve
takibinin sa lanmas ,
Kayd yap lan k z çocuklar n n okula devam n n takip edilmesi,
Mevsimlik i çi olarak çal an çocuklar için gezici okul uygulamalar n n yap lmas ,
Cinsel sa l k ve üreme sa l e itimlerinin yayg nla t r lmas ,
Do rudan gelir deste i ödemelerinin k z çocu unun okul kayd ile ko ulland r lmas ,
E itim alan nda ya an lan cinsiyet e itsizliklerinin kad n n her alanda ya ad
e itsizliklerin çözümü ile beraber ele al nmas ve bu alanda ortak politikalar n
geli tirilmesi,
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1limizde k z çocuklar n n e itimi için yap lan çal malar n kad n n konumunu
yükseltmeye yönelik faaliyetleri de kapsamas ve ortakla t r lmas ,
1mamlar n ve muhtarlar n k z çocuklar n n e itimi ile ilgili çal malar n içinde yer
almalar n n sa lanmas ,
1limizde müftülü e ba l olmayan imamlar bulunmakta ve bu ki iler özellikle k z
çocuklar n n e itimi önünde bir engel olan erken evlilikte yasal mevzuata
uymamaktad r. Bunun önüne geçilmesi,
Müftülükle i birli i yap larak camilerde Cuma hutbelerinde ve kad nlara yönelik
vaazlerde cemaatin k z çocuklar n okutmas n te vik edici konu malar n yap lmas ,
1limizde a iretler, töreler ve tarikatlar hukuk devletinin önüne geçmi tir. Bu da k z
çocuklar n n e itimi önünde ciddi bir engel olarak durmaktad r. Hukuk devleti
anlay n n bütün kurumlarda hayata geçirilmesi için i birli i yap lmas ,
Yasal mevzuat olsa dahi uygulama noktas nda kar m za töreler ç kmakta, bu konuda
devlet politikalar ve uygulamalar yetersiz kalmaktad r. Yasal mevzuat n hayata
geçirilmesi ve uygulay c lar n bu konuda denetlenmesi,
Hizmet içi e itimin bir parças olarak ö retmenlerin ve e itim- ö retim personelinin
hepsine k z çocuklar n n e itimine yönelik meslek içi e itim verilmesi,
1limizde özellikle k z çocuklar n n e itimi ile ilgili sorunlar n çözümü için ilin mülki ve
idari amirlerinin ve yerel yönetimlerin bu konuda payda olarak kazan lmas ,
K z çocuklar ve aileleri için e itime yönelik tutum de i ikli ine neden olabilecek rol
modellerinin ortaya ç kar lmas ve yayg nla t r lmas ,
Köy okullar nda ve Y1BO’larda kad n ö retmen istihdam edilmesi,
Okullar n fiziki ko ullar n n çocuklar n gün boyu severek kalaca ve etkinlikler
yapaca bir duruma getirilmesi,
Derslik ve okul say s n n yetersizli inin ö retmen aç ile beraber kapat lmas ,
Ta mal sistemle e itim yap lan okul yollar n n güvenli hale getirilmesi ve ta mal
sistem mesafesinin azalt lmas . Bu okullarda çift tedrisattan kaynaklanan okulun çok
erken aç lmas ve geç kapanmas sorununun hem ailelerin namus ve benzeri
kayg lar ndan kurtulmalar hem de çocuklar n psikolojik ve fiziksel sa l için
çözümüne yönelik kaynak ve politikalar n geli tirilmesi,
1l Milli E itimin bu alandaki bütün payda larla (Sivil Toplum Kurulu lar , E itim
Sendikalar , Yerel Yönetimler, SHÇEK, Müftülük vb.) e it kat l m çerçevesinde
çal mas ,
K z çocuklar n her türlü uyar lara kar n okula göndermemekte srar eden ailelere
yönelik cezai yapt r mlar n uygulanmas ve bu yapt r mlar n ciddiyetinin gösterilmesi,
Bölgemiz milletvekilleri taraf ndan ilimizde k z çocuklar n n okullula ma
probleminin meclis gündemine ta nmas ,
Okul öncesi e itimin yayg nla t r lmas ve çocuklar n ilkö retime ba lamadan önce
e itim diline vak f olmalar n n sa lanmas ,
1lkö retim düzeyinde de dil problemi ya ayan çocuklara yönelik akademik
ba ar lar n artt rmaya öncelik destek s n flar aç lmas ,
Bölgeye çocuklar n dil ile ilgili ileti im problemlerini a malar n sa lamak için burada
konu ulan dilleri bilen ö retmenlerin atanmas na öncelik verilmesi.
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3.4.4. anl(urfa Sivil zleme Grubu Üyeleri
Adalet Budak, Çok Amaçl Toplum Merkezleri (ÇATOM)
Arzu Güvenç, Anne Çocuk E itim Vakf (AÇEV)
Devran Melik, BARO
Fatma S rmatel, Türk Üniversiteli Kad nlar Derne i- Kanl urfa Kubesi
Gül San
Hüseyin K l ç
Makbule Günal Özen, Ev Eksenli Çal an Kad nlar Gönüllü Kanl urfa Temsilcisi
Mehtap Baran, Kanl urfa, KA-MER
Murat Candemir
Övünç Birecik
Remzi Ye ilyurt
Sevinç Özipek, Ya amevi Kad n Dayan ma Derne i
Türkan 1nce, Ça da Ya am Destekleme Derne i (ÇYDD) Urfa Kubesi
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4. Ulusal zleme Grubu Raporu
K(z çocuklar(n(n e.itimi ülkemiz için stratejik önemi haizdir
Türkiye Nüfus ve Sa l k Ara t rmas 2003 (TNSA) bulgular na göre, Türkiye’de do urganl k
oran dü mü ve ya am beklentisinde geli meler olmu tur. Nüfus da.(l(m( aç(s(ndan,

ülkede ya:l( nüfus olma özelliklerine do.ru ya:anacak demografik geçi: süreci
ba:lam(:t(r. Ekonomik olarak aktif nüfus olarak nitelendirilebilecek 18-64 ya grubu
nüfusun oran kentsel nüfus içinde k rsal nüfusa göre çok daha yüksektir.

2003 ara t rmas na göre do urganl k h z 2,2’dir; yani Türkiye’de kad nlar ya amlar boyunca
ortalama olarak 2,2 çocuk sahibi olmaktad r. Bu oran 1978’de 4,1 iken, 1993’te 3 çocu un
alt na inmi tir. Ancak 1998’e kadar olan sürede önemli bir de i iklik meydana gelmemi tir.
2000’li y llar n ba ndan itibaren ise, do urganl k oran nda h zl say labilecek bir dü ü
ya anmaya ba lam t r. Do urganl k h z 1970’li y llar n sonlar na göre neredeyse yar yar ya azalm t r.
Tüm bu olumlu de i imlerin yan s ra dikkat çekici nokta ise; en az lise mezunu olan
kad nlar n son derece dü ük bir do urganl k davran na (kad n ba na 1,39 canl do um)
sahip olmas d r. Hiç okula gitmeyen veya ilkokul düzeyinde e itimini tamamlam kad nlar n
do urganl ise kad n ba na 3,65 canl do umdur. TNSA’n n 1998’deki ara t rmas n n
sonuçlar na göre, 1998 y l ndaki kad n ba na canl do um 3,89’dur. Bu iki ara t rman n
bulgular kar la t r ld nda, e itimsiz annelerin do urganl k davran nda önemli bir de i iklik
olmad görülmektedir. Bu verilere dayanarak, önümüzdeki yirmi y(l içerisinde genel

nüfusa e.itim düzeyi dü:ük annelerden kat(lacak olan çocuk say(s(n(n, e.itim düzeyi
yüksek annelerden kat(lacak çocuk say(s(n(n iki kat( olaca.( tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki 20 y l içerisinde Türkiye azalan çocuk nüfusuna ve göreceli olarak az ya l
nüfusa sahip bir ülke konumuna gelecektir. F(rsat Penceresi olarak adland r lan bu
demografik yap ülkelerin tarihlerinde bir kere yakalayabildikleri bir f rsatt r. 18-64 ya aras nda
bulunan ekonomik olarak aktif durumdaki nüfus, bir süre için genç ve ya l nüfusa bakmak
durumunda kalmayacakt r. Ekonomik anlamda Türkiye’nin gücü genç nüfusunda ve i gücü
potansiyelinde yatmaktad r. Nitelikli i gücü ile ekonomik büyüme sa lanabilir (Gürlesel,
2004). Üretilen de er ülke ekonomisini güçlendirmeye aktar labilir ya da altyap
yetersizliklerini gidermeye odaklanabilir. Ancak, niteliksiz ve büyümeyen ekonomiler i sizli i
ve birçok ekonomik ve sosyal sorunu beraberinde getirir. Toplumun içindeki e itsizlikler ve
huzursuzluklar artar, sosyal çat malar ço al r. K(z çocuklar(n(n e.itime kat(lmas( ülkenin

gelece.i aç(s(ndan özel bir önem ta:(maktad(r.

K(z çocuklar(n(n okullula:mas(nda ve okula devam(nda öne ç(kan
engeller
Ulusal mevzuat ve politikalar(n yetersizli.i
1990’lar n ba ndan bu yana devam eden ve 1997’den bu yana ivme kazanan kamu
politikalar na ve son zamanlarda giderek artan bir ekilde k z çocuklar n n okullula ma
sorununa odaklanan proje ve kampanyalara ra men toplumsal cinsiyet e itsizli i halen
e itimde ciddi bir sorun olarak kar m za ç kmaktad r. Bu sorunun ortadan kald(r(larak,
Türkiye’de her çocu.un kaliteli bir sekiz y(ll(k temel e.itimi tamamlamas(n(n
sa.lanmas( ulusal önceli.imiz olmal(d(r.
Sekiz y ll k e itim yasas n n sonras nda çocuklar n ilk be y l tamamlamalar büyük oranda
sa lanm olmas na ra men k z çocuklar n n alt nc s n ftan itibaren okulu terk oran hala çok
yüksektir. Sekiz y ll k zorunlu ilkö retimin yasal yapt r mlar n n uygulanmas nda ve
yapt r mlar n zorlay c l nda eksikliklerin olmas bunda etkendir.
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Yasalarda e itlik herkesin yararlanabilece i bir hak iken e itim alan nda e it olanaklara sahip
olunamad ndan, varolan f rsat ve olanaklardan herkesin ve özellikle de k z çocuklar n n
yararlanamad görülmektedir. Toplumsal f rsatlardan ve e itim hakk ndan yararlanma
noktas nda cinsiyet ayr mc l belirgin bir biçimde ortaya ç kmaktad r.
E itim ile ilgili yasal düzenlemelerde kad nlar n e itimi genel e itlik düzenlemeleri
çerçevesinde ele al nm t r. Özel olarak kad n e itimini te vike yönelik yasal bir düzenleme
mevcut de ildir. Varolan toplumsal güç ili kileri içinde kad nlar ço unlukla bu ili kilerin alt
kesiminde yer al rlar. E itim bu güç ili kilerini yeniden üretebildi i gibi de i tirme araçlar n da
sunar. Merkezi düzeyde geli tirilen politikalar n toplumsal cinsiyet e itli ini sa lamaya yönelik
aç l mlar ve etkilerinin s n rl olmas e itimde kad nlar için varolan dezavantajl konumu
de i tirme noktas nda yetersiz kalmaktad r

Bölgesel ve sosyal farkl(l(klar, göç ve yoksulluk
K z çocuklar n n temel e itime kat l m nda bölge ve s n f farkl l klar bulunmaktad r. K z
çocuklar n n okullula amama sorununun arka plan incelendi inde bu sorunun son yirmi y lda
Güney Do u ve Do u Anadolu Bölgelerinden il/ilçe ve kent merkezlerine göç olgusuyla
ilintili oldu u gözlenmektedir. Ayr ca Roman gruplar n ve dezavantajl gruplar n bir sorunu
olarak kar m za ç kmaktad r. Bu çocuklar göreceli olarak sosyo-ekonomik konumlar dü ük
olan ailelerin çocuklar d r. Bu ailelerde genellikle babalar i sizdir, karde say s fazlad r. 1lk
çocuk olma e itime kat lma ans n göreceli olarak azaltmaktad r. Ço u okur-yazar olmayan
ve Türkçe konu amayan anneler d dünya hakk nda bilgi sahibi olmak için ailelerinin
(genellikle Türkçe konu abilen) erkek üyelerine ba ml d r (Gündüz-Ho gör & Smits,2004).
Bu ki iler ise erkek egemen ideolojiye uygun olmayan bilgileri (örne in k z çocuklar n n
e itiminin önemiyle ilgili bilgiler gibi bilgiler gibi) e lerine ve k zlar na aktarmakta isteksiz
davranabilmektedirler. Bu erkek engelini a abilmek ve Türkçe konu amayan kad nlara
ula abilmek için özel ileti im politikalar geli tirmek gerekmektedir.

Çözüm için öneriler
Baz bölgelerde k z çocuklar n n okullula amama sorunu çocuk eme i ile paralel giden
bir sorundur ve çok tarafl politikalar geli tirilmesini gerektirir. E itim hizmeti sunmak
sosyal devletin önemli görevlerinden biridir. Sivil giri im ve özel sektör sosyal devlet
anlay na destek olmal d r.
Aileyi ikna sürecine paralel olarak aileyi ve özellikle kad n güçlendirmeye yönelik
te vik yöntemleri ve çok tarafl projeler uygulamak gerekmektedir. Bu te vik
yöntemleri aras nda burs ve harçl k programlar , ders kitaplar n n ücretsiz
da t lmas na devam edilmesi, ücretsiz sa l k hizmeti, okullarda beslenme program n n
iyile tirilmesi gibi programlar yer almal d r. Özellikle sa l k hizmetleri ve e itim
hizmetleri birlikte verilmelidir.
Mevsimlik göç eden ailelerin çocuklar na esnek e itim modeli geli tirilmelidir.
Medyaya önemli görev dü mektedir. Toplumun yoksul kesiminde “medyaokuryazarl ” hakimdir. Ulusal ve yerel bas n konuya duyarl k l nmal ve harekete
geçirilmelidir.
Bütün çocuklar için Nüfusa Kay t Kampanyas çal mas yürütülmelidir.
Okul öncesi e itim mutlaka yayg nla t r lmal d r.
Altyap eksiklikleri giderilmelidir . Okullarda k z-uyumlu kurallar uygulanmal d r.
Ayr ca k z çocuklar na daha fazla burs olanaklar sa lanmal d r.
E itimin kalitesi artt r lmal d r. Baz okullarda uygulanan “çantas z e itim”
yayg nla t r lmal d r. Unutulmamas gereken önemli bir husus k z çocuklar n n ev içi
üretim sürecine yo un kat lmas d r. Böylece k z çocuklar eve ödev götürmeyecek ve
müfredattan geri kalmayacakt r.
Kad n erkek e itli i politikalar e itim politikalar na ve kurumlar na yerle tirilmelidir.
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“Telafi e itimi” ve/veya “Uyum programlar ” Bakanl k düzeyinde ele al nmal ve
uygulanmal d r.
222 say l Temal E itim Kanunu’nda belirtilen okula gönderilmeyen çocuklar n okula
gönderilmesine engel olan ki ilere ili kin yapt r mlar uygulanmal ve bu yapt r mlar
takip edilmelidir.
Ça nüfusu istatistiklerinin güvenilirli i sa lanmal d r.
E itim alan nda çal an ve özellikle k z çocuklar n n e itimine yönelik faaliyetler
yürüten kurulu lar n i birli i sa lanmal , ilgili payda lar n süreçlere kat l m e it olmal
ve sürecin bir öznesi oldu u yakla m yla hareket edilmelidir.
K z çocuklar n n okullula mamas kad n n sosyo-ekonomik konumundan ba ms z
dü ünülecek bir sorun de ildir. Dolay s yla kad nlar n ayr mc l a maruz kald klar her
alanda bütünlüklü bir politikayla mücadele etmek gerekmektedir.
K z çocuklar n n okullula mas n yüzde yüz sa lamak için mevcut yakla mlara ek
olarak farkl yakla mlar da de erlendirilmelidir. Uluslararas iyi örnekler konferans
düzenlenmeli, benzer sorunu ya ayan ülke deneyimleri incelenmelidir.
1l ve ilçe düzeyinde valilerin, kaymakamlar n konuya sahip ç kmas , il/ilçe geli mi lik
göstergeleri aras nda e itim göstergesinin a rl kland r lmas ve mülki amirlerin, e itim
yöneticilerinin ba ar ölçütlerinde cinsiyet e itli i göstergelerinin önem kazanmas ,
atamalarda buna göstergelere özen gösterilmesi gerekmektedir.
Roman çocuklar n e itim durumuyla ilgili yönelik bir temel ara t rma ile bu çocuklar n
co rafi da l m , nitelikleri ve okula gitmeme büyüklü ünün belirlenmesi ve soruna
çözüm üretme konusunda derinlemesine bir ara t rma yap lmal d r.
Ulusal zleme Grubu Üyeleri
Ay e Gündüz Ho gör, Orta Do u Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Baran Tuncer, Türkiye Aile Planlamas Vakf
Emrah Gürsel, Toplum Gönüllüleri
Ertan Karab y k, Kalk nma Atölyesi
Feride Bilgin, Ça da Ya am Destekleme Derne i
Fevziye Say lan, Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi
Makbule Günal Özen, Kanl urfa Yerel 1zleme Grubu Temsilcisi
Necla Zarakol, Zarakol 1leti im
Nükhet Sirman, Bo aziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Sevgi Ernas, Mardin Sivil 1zleme Grubu Temsilcisi
Türkan Saylan, Ça da Ya am Destekleme Derne i
Yörük Kurtaran, Toplum Gönüllüleri
Zehra 1smet Gürmeriç, 1stanbul Sivil 1zleme Grubu Temsilcisi
Zümrete Buluttekin, Diyarbak r Sivil 1zleme Grubu Temsilcisi
Biçimlendirilmi
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6. Ekler
Ek 1: Diyarbak(r, stanbul, Mardin ve anl(urfa’ya ait MEB statistikleri
(Milli E.itim Bakanl(.( Verileri 2003, 2004, 2005)
D YARBAKIR L NDE 2002-2005 YILLARI ARASINDA Ö RENC LER N SINIFLARA GÖRE DA ILIMLARI
2002-2003 YILI

SINIFLAR
Kz

Erkek

1

19.298

23.534

2

20.133

3

20.059

4

2003-2004 YILI
Kz

Erkek

42.832

20.529

23.541

24.628

44.761

18.618

24.179

44.238

19.818

17.388

21.735

39.123

5

15.149

20.465

6

11.546

7
8
Toplam

2004-2005 YILI
Kz

Erkek

44.070

21.627

24.172

45.799

21.539

40.157

19.877

21.782

41.659

23.124

42.942

18.199

20.648

38.847

19.446

23.369

42.815

19.214

22.385

41.599

35.614

16.228

21.075

37.303

17.963

22.385

40.348

19.120

30.666

13.051

19.835

32.886

13.786

20.247

34.033

8.475

15.289

23.764

9.713

18.242

27.955

11.042

18.413

29.455

6.739

13.366

20.105

7.740

14.472

22.212

8.937

17.341

26.278

118.787

Oransal

42,26%

Toplam

162.316
57,74%

281.103
100,00%

125.143
43,10%

165.197
56,90%

Toplam

290.340

130.645

100,00%

43,84%

167.373
56,16%

Diyarbak r linde Y l ve S n fa Göre K z ve Erkek Ö7rencilerin Oran
2002–2003 (%)

2003–2004 (%)

2004–2005 (%)

SINIF

Kz

Erkek

Kz

Erkek

Kz

Erkek

1

45,06

54,94

46,58

53,42

47,22

52,78

2

44,98

55,02

46,36

53,64

47,71

52,29

3

45,34

54,66

46,15

53,85

46,85

53,15

4

44,44

55,56

45,42

54,58

46,19

53,81

5

42,54

57,46

43,5

56,5

44,52

55,48

6

37,65

62,35

39,69

60,31

40,51

59,49

7

35,66

64,34

34,75

65,25

37,49

62,51

8

33,52

66,48

34,85

65,15

34,01

65,99

25

Toplam

298.018
100,00%

STANBUL L NDE 2002-2005 YILLARI ARASINDA Ö RENC LER N SINIFLARA GÖRE DA ILIMLARI

FLAR

2002-2003 YILI
Kz

Erkek

96.887

105.331

2003-2004 YILI
Toplam
202.218

2004-2005 YILI

Kz

Erkek

Toplam

103.341

112.294

215.635

Kz

Erkek

106.455

115.374

221.829

Toplam
217.141

2

98.639

106.979

205.618

101.476

108.943

210.419

104.513

112.628

3

102.007

108.756

210.763

100.058

108.134

208.192

101.575

109.658

211.233

4

94.950

101.504

196.454

102.254

109.982

212.236

100.771

109.108

209.879

5

93.042

99.944

192.986

95.406

102.661

198.067

101.954

110.991

212.945

6

95.879

104.856

200.735

96.630

105.199

201.829

97.807

107.080

204.887

7

85.091

97.789

182.880

89.302

102.347

191.649

90.193

102.747

192.940

8

80.041

96.530

176.571

81.446

94.918

176.364

86.632

99.702

186.334

am

746.536

789.900

867.288

sal

821.689

47,60

1.568.225

52,40

769.913

100,00

844.478

47,69

1.614.391

52,31

100,00

47,67

52,33

stanbul linde Y l ve S n fa Göre K z ve Erkek Ö7rencilerin Oran
2002–2003 (%)

2003–2004 (%)

2004–2005 (%)

SINIF

Kz

Erkek

Kz

Erkek

Kz

Erkek

1

47,91

52,09

47,92

52,08

47,99

52,01

2

47,97

52,03

48,23

51,77

48,13

51,87

3

48,4

51,6

48,06

51,94

48,09

51,91

4

48,33

51,67

48,18

51,82

48,01

51,99

5

48,21

51,79

48,17

51,83

47,88

52,12

6

47,76

52,24

47,88

52,12

47,74

52,26

7

46,53

53,47

46,6

53,4

46,75

53,25

8

45,33

54,67

46,18

53,82

46,49

53,51

26

1.657.188
100,00

MARD N L NDE 2002-2005 YILLARI ARASINDA Ö RENC LER N SINIFLARA GÖRE DA ILIMLARI
2002-2003 YILI

SINIFLAR
Kz

Erkek

8.808

10.474

2

9.934

3

10.150

4

2003-2004 YILI

2004-2005 YILI

Erkek

19.282

9.764

10.875

11.676

21.610

9.331

10.390

19.721

11.842

21.992

9.923

11.185

21.108

9.541

10.752

20.293

10.336

11.446

21.782

9.947

5

8.834

10.960

19.794

9.224

10.511

19.735

9.903

11.502

21.405

6

6.611

9.755

16.366

7.430

10.208

17.638

8.165

10.270

18.435

7

4.523

8.205

12.728

5.246

9.736

14.982

6.097

10.276

16.373

8

2.956

7.020

9.976

3.734

7.877

11.611

4.823

9.371

14.194

Toplam
Oransal

61.357
43,20%

80.684
56,80%

142.041
100,00%

64.988
44,14%

Toplam

Toplam

Kz

1

Toplam

20.639

82.228
55,86%

147.216
100,00%

Kz

Erkek

10.462

11.454

21.916

9.652

10.579

20.231

9.411

10.299

19.710

11.105

21.052

68.460
44,65%

84.856
55,35%

Mardin linde Y l ve S n fa Göre K z ve Erkek Ö7rencilerin Oran
2002–2003 (%)

2003–2004 (%)

2004–2005 (%)

SINIF

Kz

Erkek

Kz

Erkek

Kz

Erkek

1

45,68

54,32

47,31

52,69

47,74

52,26

2

45,97

54,03

47,32

52,68

47,71

52,29

3

46,15

53,85

47,01

52,99

47,75

52,25

4

47,02

52,98

47,45

52,55

47,25

52,75

5

44,63

55,37

46,74

53,26

46,26

53,74

6

40,39

59,61

42,12

57,88

44,29

55,71

7

35,54

64,46

35,02

64,98

37,24

62,76

8

29,63

70,37

32,16

67,84

33,98

66,02
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153.316
100,00%

?ANLIURFA L NDE 2002-2005 YILLARI ARASINDA Ö RENC LER N SINIFLARA GÖRE DA ILIMLARI
2002-2003 YILI

SINIFLAR
Kz

Erkek

1

17.677

24.236

2

18.903

24.204

3

18.298

4

2003-2004 YILI

2004

Kz

Erkek

41.913

19.163

24.706

43.869

23.017

2

43.107

16.962

21.909

38.871

19.227

2

23.445

41.743

17.696

21.978

39.674

17.233

2

16.493

21.509

38.002

16.725

21.391

38.116

17.899

2

5

14.195

19.782

33.977

14.383

19.300

33.683

15.817

2

6

9.666

18.058

27.724

10.814

18.418

29.232

12.917

7

6.126

14.438

20.564

6.891

16.218

23.109

7.894

8

4.512

12.549

17.061

4.915

12.662

17.577

105.870

158.221

Toplam
Oransal

40,09

Toplam

59,91

264.091

107.549

100,00

Toplam

156.582

40,72

Kz

6.301

264.131

59,28

120.305

100,00

0,42

?anl urfa linde Y l ve S n fa Göre K z ve Erkek Ö7rencilerin Oran
2002–2003 (%)

2003–2004 (%)

2004–2005 (%)

SINIF

Kz

Erkek

Kz

Erkek

Kz

1

42,18

57,82

43,68

56,32

45,8

Erkek
54,2

2

43,85

56,15

43,64

56,36

44,59

55,41

3

43,83

56,17

44,6

55,4

44,18

55,82

4

43,4

56,6

43,88

56,12

44,98

55,02

5

41,78

58,22

42,7

57,3

43,36

56,64

6

34,87

65,13

36,99

63,01

40,12

59,88

7

29,79

70,21

29,82

70,18

32,43

67,57

8

26,45

73,55

27,96

72,04

28,12

71,88
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Ek 2: E.itimde ve Toplumsal Kat(l(mda Cinsiyet E:itli.inin Sa.lanmas(
Projesi
Projenin Genel Hedefi
E itimde cinsiyet e itsizli ini azaltarak Türkiye’nin sosyo-ekonomik alandaki kalk nmas na katk da
bulunmak.

Projenin Özel Hedefleri
1. Temel e itimdeki toplumsal cinsiyet e itsizliklerini azaltmaya yönelik toplum-merkezli bir
model geli tirmek.
2. Okuryazar olmayan kad n say s n azaltmak, özel ve toplumsal alanda kad nlar n karar
verme mekanizmalar na kat l m n art rmak.
3. E itimde toplumsal cinsiyet e itsizli i konusunda yerel ve ulusal politikalar n
olu turulmas na katk da bulunmak.

Proje lleri
Diyarbak r, 1stanbul, Mardin, Kanl urfa

Proje Süresi
3 y l / Ocak 2005 – Aral k 2007

Proje Faaliyetleri
1. K z çocuklar n n e itiminin önemi konusunda bilinç yükseltmeye ve toplumsal cinsiyet
e itsizliklerinin azalt lmas na yönelik faaliyetler:
Anne Baba E itimi Seminerleri
Toplumu Bilgilendirme Toplant lar
Diyalog ziyaretleri
1leti im kampanyas
2. Okuryazar olmayan kad n say s n azaltmaya, özel ve toplumsal alanda kad nlar n karar
verme mekanizmalar na kat l mlar n art rmaya yönelik faaliyetler:
Toplumsal cinsiyet, vatanda l k haklar ve seçmen e itimi konular na odaklanacak
bir “Yurtta l k E itimi” Program ve bu program e iticilere aktarmaya yönelik bir
e itici e itimi geli tirilmesi.
E itici E itimi seminerleriyle 410 gönüllü e iticinin, okuma yazma ö retme ve
kad n haklar ve seçmen e itimi konular üzerine e itim görerek okuma yazma
bilmeyenlere kurslar aç lmas .
1 levsel Yeti kin Okuryazarl ve Yurtta l k E itimi Programlar uygulanarak
7000 okuma yazma bilmeyen genç k z ve kad na ula lmas .
3. E itimde toplumsal cinsiyet e itsizli i alan nda yerel ve ulusal politikalar n olu turulmas na
yönelik faaliyetler:
Okulu terk durumlar n n izlenmesinin de erlendirilmesi ve bir model geli tirilmesi.
E itimde cinsiyet e itsizliklerinin yerel STK’lar taraf ndan izlenmesi için STK
izleme gruplar n n kurulmas .
E itim alan nda cinsiyet e itli i üzerine tart ma platformlar yaratacak ulusal
konferanslar ve yerel çal ma atölyeleri düzenlemek.
E itim alan nda cinsiyet e itli ini sa lamaya yönelik ”en iyi uygulamalar”
saptamak ve yayg nla t r lmas n sa lamak.
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Medya çal anlar n n e itim reformu haberlerini haz rlamalar na yönelik bir e itim
semineri düzenlemek ve alanda kurslara ziyaretler gerçekle tirmek.
K z çocuklar n n e itimi konulu bir WEB sitesi haz rlamak.

Say(larla Projenin Hedefleri
16 E itici E itimi Semineri

410 Gönüllü E it.ve Kurs

7.000 Kad n

60 Anne-Baba E t. Semineri

2.400 Anne – Baba

3.000 K z Çocuk

40 Toplumu Bilg. Toplant ls

3.200 Kat l mc

40 Diyalog Ziyareti

40 Yerel Lider

1 Gazeteci Semineri

25 Gazeteci

1 Ulusal STK Izleme Grubu

14 STK Üyesi

4 Yerel STK 1zleme Grubu

Toplam 40 STK Üyesi

Proje Ortaklar(n(n Sorumluluk Alanlar(
AÇEV: Projenin genel koordinasyonunun yan s ra, proje illerindeki ihtiyaç ve kapasiteyi
saptayarak, toplumsal cinsiyet e itsizliklerini azalt lmas için toplum-merkezli bir destek
toplamaya yönelik tüm faaliyetleri ve okuryazar olmayan kad n say s n azaltmaya yönelik
1 levsel Yeti kin Okuryazarl ve Yurtta l k E itimi Programlar n uygulama çal malar n
gerçekle tirmek.
KA.DER: Özel ve toplumsal alanda kad nlar n karar verme mekanizmalar na kat l mlar n
art rmaya yönelik “Kad n Haklar ve Seçmen E itimi” konulu bir e itim program içeri i
ve buna ba l bir e itici e itimi program geli tirmek.
ERG: E itimde toplumsal cinsiyet e itsizli i alan nda yerel ve ulusal politikalar n
olu turulmas na katk da bulunmaya yönelik tüm faaliyetler.
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