E¤itimde Eflitlik
K›zlara Öncelik!
Bugün, zorunlu e¤itim ça¤›ndaki k›zlar›m›z›n
yaklafl›k 700 bini ilkö¤retime kat›lamam›fl
durumdad›r. Dahas›, k›z çocuklar› ilkö¤retimi
tamamlamama riski en yüksek olan grubu
oluflturmakta, her y›l onbinlerce k›z›m›z
ilkö¤retimi terk etmek zorunda kalmaktad›r.
Bunun sonucu olarak, e¤itim sisteminin d›fl›nda
b›rak›lan milyonlarca kad›na, her y›l yenileri
eklenmektedir.
Hat›rlat›r›z ki:
1. K›z ve erkek çocuklar›n, nitelikli zorunlu ilkö¤retimi
tamamlamas›n›n sa¤lanmas›, demokratik, laik ve
sosyal hukuk devletinin vazgeçilmez ve devredilmez
görevidir.
2. Hiçbir siyasal ya da ekonomik kayg›, bu yükümlülü¤ün
yerine getirilmesini engelleyemez.
3. Sivil toplum kurulufllar›n›n, uluslararas› kurulufllar›n
ya da meslek örgütlerinin bu konudaki sorumluluklar›,
devlet taraf›ndan yap›lan çal›flmalara destek olmay›
ve bask› gruplar› arac›l›¤›yla kamu görevlilerinin
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini
izlemeyi içerir; ancak, devletin bu temel görevinin
yerine geçemez.

Bu ilkelerle yola ç›kan bizler, yurttafll›k
sorumlulu¤umuzun bilincinde olarak, baflta k›z
çocuklar› olmak üzere tüm çocuklar›n
ilkö¤retime eriflimleri ve nitelikli bir e¤itim
almalar› için siyasal iradenin tüm yetkili
organlar›yla, anayasada, yasalarda ve
uluslararas› sözleflmelerde ifade edilen
yükümlülüklerini yerine getirmesini talep
ediyoruz.
Bu amaçla elinizdeki broflürde ifade edilen
önerilerin ciddiyetle de¤erlendirilmesini ve
uygulamaya konulmas›n› bekliyoruz:

1. K›z ve erkek çocuklar›n›n do¤duklar› anda nüfus kayd›
alt›na al›nmas›n› sa¤layacak kolaylaflt›r›c›
mekanizmalar›n gelifltirilmesi. Nüfusa kay›t ifllemleri
henüz yap›lmam›fl olanlar›n da, bu ifllemlerinin en geç
ilkö¤retimin ilk y›l›nda tamamlanmas›n›n sa¤lanmas›.
Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda ifade edilen “okul
müdürleri, okula kay›t için baflvuran çocuklardan
nüfusa kay›tl› olmayanlar›n beyana dayal› kimlikleri
ile baba, ana, vasi veya kayy›mlar›n›n kimliklerini ve
adreslerini o yerin nüfus müdürlü¤üne bildirmekle
görevlidirler" hükmünün tam anlam›yla uygulanmas›.
2.

Zorunlu e¤itim ça¤›nda olup e¤itim sistemi d›fl›nda
kalan k›z ve erkek çocuklar›n belirlenmesi için MEB-eOkul veri taban› ile ‹çiflleri Bakanl›¤› Nüfus ve
Vatandafll›k ‹flleri Genel Müdürlü¤ü MERN‹S - Adres
Kay›t Sistemi'nin birlikte kullan›l›r hale getirilmesi.
MEB-e-Okul veri taban›n›n devams›zl›k ve okulu terkin
izlenmesi için etkinlefltirilmesi.

3. Befl yafl›ndaki (60-71 ay aras›ndaki) k›z ve erkek
çocuklar› kapsayacak okul öncesi e¤itimin, zorunlu
e¤itim kapsam›na al›nmas› ve “Okulöncesi E¤itim
Yasas›”n›n ivedilikle ç›kar›lmas›.
4. Dokuzuncu Kalk›nma Plan›'n›n politika önceliklerinde
yer ald›¤› biçimde, okul ve derslik gereksinimlerinin
karfl›lanmas›; derslik bafl›na düflen ö¤renci say›s› en
yüksek olan illere öncelik verilmesi; nüfus hareketleri
dikkate al›narak, yeni okullar›n ve dersliklerin
gerekti¤inde prefabrike olarak infla edilmesi;
kullan›lmayan kamu binalar›n›n elveriflli hale
getirilerek yararlan›lmas›.
5. Evlerine yak›n okul ya da tafl›mal› e¤itim olana¤›
bulunmayan tüm k›z çocuklar›n›n, ö¤renimlerini
sürdürebilmeleri için, alt›nc› s›n›ftan itibaren, ailelerinin
yaflad›¤› bölgeye en yak›n yat›l› ilkö¤retim bölge
okullar›ndan ya da pansiyonlardan yararlanmalar›n›n
sa¤lanmas›.
6. Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsam›nda uygulanan
flartl› nakit transferinin, ilkö¤retimin ikinci
kademesindeki k›z çocuklar›n›n lehine daha da
art›r›lmas›; gereksinim duyanlar›n hepsine ulaflabilmek
ve etkinli¤i yükseltmek için flartl› nakit transferinden
yararlanmay› sa¤layan seçim ölçütlerinin sürekli
gözden geçirilmesi.
7. Milli E¤itim Bakanl›¤› burslar›ndan k›z çocuklar›n›n
daha fazla yararlanmas› için kota uygulamas›n›n
gerçeklefltirilmesi. Dokuzuncu Kalk›nma Plan›'nda
vurguland›¤› gibi, ortaö¤retime eriflimdeki cinsiyet
eflitsizli¤ini ortadan kald›rmak amac›yla, varolan burs
sisteminin, k›z çocuklar› lehine yayg›nlaflt›r›lmas›.
8. Ö¤retim programlar›n›n ve yöntemlerinin, ders
kitaplar›n›n ve tüm e¤itim araç-gereçlerinin içeri¤ini,
toplumsal cinsiyet duyarl›l›¤› ile yeniden düzenlenmek
üzere, Talim Terbiye Kurulu ve Yüksekö¤retim Kurulu
bünyelerinde, kad›n haklar› ve k›z çocuklar›n›n e¤itimi
ile ilgili alanlarda çal›flan sivil toplum kurulufllar›n›n
da içinde yer ald›¤› birimler oluflturulmas›.

9. E¤itimcilerin, hizmetiçi e¤itim programlar›n›n ve
e¤itimde yönetim ve teftiflin hedefleri aras›nda,
toplumsal cinsiyet duyarl›l›¤›n›n mutlaka bulunmas›.
Bu hedefin gerçeklefltirilmesi amac›yla Milli E¤itim
Bakanl›¤›'nda, merkezde ve yerelde örgütlenmifl bir
Cinsiyet Eflitli¤i ‹zleme ve Gelifltirme Birimi
oluflturulmas›. Bu birimin, tutum ve davran›fllar›yla k›z
çocuklar›n›n e¤itime kat›lmalar› ve e¤itimlerini
sürdürmeleri önünde engel oluflturan ö¤retmen ve
yöneticileri belirleme ve uyarma yetkisine de sahip
olmas›.
10. E¤itim fakültelerinin lisans ve lisansüstü programlar›na
toplumsal cinsiyet ile ilgili dersler konulmas›, bu
derslerin toplumsal cinsiyet duyarl›l›¤› e¤itimi alm›fl
e¤itimciler taraf›ndan verilmesi.
11. Okulöncesi e¤itiminin politika ve uygulamalar›nda
toplumsal cinsiyet duyarl›l›¤›n›n gözetilmesi ve bu
duyarl›l›¤›n, ders program›nda, yaflam becerileri
kapsam›nda verilmesi.
12. Türkçe bilmeyen k›z çocuklar›n›n öncelikli olarak
okulöncesi e¤itimden yararland›r›lmas›; bu olana¤›n
sa¤lanamad›¤› durumlarda ise ilkö¤retimin ilk üç
y›l›nda e¤itime adaptasyonlar›n›n art›r›lmas› ve
h›zland›r›lmas› amac›yla, ilgili okul yöneticilerine ve
ö¤retmenlere, çocuklar ve aileleriyle iletiflimi
kolaylaflt›racak olanak ve destek sa¤lanmas›.
13. Kad›n ö¤retmenlerin ve e¤itimcilerin, Milli E¤itim
Bakanl›¤›'n›n her düzeyinde e¤itim yöneticisi
konumlar›na getirilmesini sa¤layacak özendirme ve
kota benzeri düzenlemelerin yap›lmas›.
14. Okul yönetimlerinin daha kat›l›mc› ve demokratik bir
yap›ya kavuflturulmas› için, Ö¤renci Konseyi ve Okul
Aile Birli¤i örgütlenmelerinin etkin biçimde
çal›flmalar›n› sa¤layacak zihniyet de¤iflikli¤inin
gerçeklefltirilmesi. Bu ba¤lamda okul yöneticilerinin
bilinçlendirilmesi ve teftifl sistemi arac›l›¤›yla izlenmesi.
15. Tüm okullar›n fiziksel koflullar›n›n özellikle k›z çocuklar›
için güvenli ve rahat hale getirilmesi.
16. Okulda fliddetin ortadan kald›r›lmas› için, “Çocuk ve
Kad›nlara Yönelik fiiddet Hareketiyle Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesi ‹çin Al›nacak Tedbirler”
bafll›kl› baflbakanl›k genelgesinde yer alan önerilerin
öncelikli olarak gerçeklefltirilmesi; sözkonusu genelge
kapsam›na al›nmam›fl olan duygusal fliddete yönelik
önlemlerin de gelifltirilmesi ve özellikle ö¤retmen ve
okul yöneticilerinde zihniyet dönüflümünü sa¤layacak
e¤itim programlar›n›n uygulanmas›.
17. Yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›n›n minimum
standartlar›n›n belirlenmesi, sosyal ve kültürel
etkinliklerin k›z çocuklar›n›n yaflam niteliklerini
gelifltirecek biçimde düzenlenmesi.
18. Tafl›mal› sistem içinde tam gün e¤itim yap›lan
okullarda, tüm ö¤rencilere ö¤leyin s›cak yemek
uygulamas›na geçilmesi.

Belirtilen önerilerin yerine getirilmesi için ve hukuk devleti
olman›n temel gere¤i olarak;
•

Siyasal irade saydam, hesap verebilir olmal› ve
denetlenmeye aç›k hale gelmeli.

•

Kamu görevlilerinin (vali, vali yard›mc›s›, kaymakam
gibi mülkî ve il, ilçe milli e¤itim müdürleri gibi idarî
amirlerin ve okul müdürlerinin) k›z çocuklar›n›n
ilkö¤retime kat›lmalar›na ve devam etmelerine yönelik
olarak, yasalarla belirlenmifl görevlerini ve bu konudaki
toplumsal sorumluluklar›n› yerine getirip
getirmedikleri denetlenmelidir.

Afla¤›da imzas› olan bizler, oluflturdu¤umuz sivil
giriflim ile, baflta k›z çocuklar› olmak üzere tüm
çocuklar›n nitelikli bir ilkö¤retime eriflimlerinin
sa¤lanmas› için siyasal iradenin
yükümlülü¤ünü yerine getirmesi, bu do¤rultuda
bütüncül, sürdürülebilir ve toplumsal cinsiyet
duyarl›l›¤›n› içsellefltirmifl politikalar
gelifltirmesi amac›yla, yukar›daki önerilerimizi
duyurmak ve bu önerilerin gerçekleflmelerini
sa¤lamak için çal›flaca¤›m›z› ve siyasal iradenin
uygulamalar›n›n sürekli izleyicisi olaca¤›m›z›
bildiriyoruz.
Herkesi bizimle beraber olmaya ve sorumluluk
almaya davet ediyoruz.
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