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lIgi: a) 222 saylh ilkogretim ve Egitim Kanunu.
b) Mesleki ve Teknik Egitim Yonetmeligi.
c) 16.09.2009 tarih ve B.08.ETO.0.10.02.03.00/327/3992 (2009/75) saylh Genelge.
d) 12.06.2009 tarih ve B.08.SGB.0.03.05-0.10.06-3223 (2009/52)saYlh Genelge.
e) 12.05.2009 tarih ve B.08.iGM.0.08.04.02.200/8334 (2009/46) saylh Genelge.

Ulkemizde gene;: kIz ve kadmlarm egitim duzeylerinin ve niteliginin arttmlmasl ile
oruarm istihdam edilerek e;:ah~mahayatma katllmalarl, bir taraftan tilkenin ekonomik olarak
buytimesine katkI sag1ayacak diger taraftan da kadmm aile hayatl ie;:indekikonumunu onemli
derecede yiikseltecektir.

Geleneksel aile hayatl ie;:indeonemli rolleri ustlenen gene;:klZ ve kadmlan; ekonomik ve
sosyal hayata hazlrlamak ve meslek edinmelerine yonelik egitim ortamlarml olu~turmak temel
politika ve onceliklerimizdendir. Gunumuzde a1man ulusal ve uluslararasl kararlar ve ust
politika belgeleri de kadmm toplumdaki konumunun belirlenmesinde pozitif aynmclhgl
zorunlu kIlmaktadlf.

Egitim sistemimiz, mesleki ve teknik ortaogretimde ogrenciye; ortak ktilttir ve e;:agda~
bir dtinya gorU~u ile kendi yetenekleri dogrultusunda hayata, i~ alanlarma ve yiiksekogretime
hazlflamakta, istihdam imkam olan e;:e~itli meslek alanlarmda, endustrinin ve hizmet
sektOrlerinin talepleri ve ihtiyaylarma gore mesleki yeterlikler kazandlfmaktadlf.

Ortaogretimde kIz e;:ocuklarmm okulla~ma orammn arttmlmasma yonelik,
Bakanhglmlzca yfuUttilen kampanyalar ve mesleki egitim alamnda geryekle~tirilen projeler
sonucu 2007-2008 ogretim Yllmda % 55,81 olan net okulla~ma oranl, 2009-2010 ogretim
Yllmda % 62,21'e yUkselmi~tir. Buna ragmen ulusal olarak hedefledigimiz % 100'lUk
okulla~ma oranma henuz ula~llamaml~tlr.

iller duzeyinde yapl1an ara~tlrmalara gore, bire;:ok ilde okulla~ma oram Tfukiye
ortalamasmm altmda bulunmakta olup okulla~ma oranl cinsiyete gore de degi~mektedir.
Tfukiye genelinde, 2009-2010 ogretim Ylhnda erkeklerdeki net okulla~ma oram % 67,55 iken,
kIzlarda % 62,21' dir. Aynca kIz yocuklanmn ortaogretimdeki okulla~ma oram erkeklere gore
yok daha du~Uktfu.
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Ttirkiye'de 10-14 ya~ grubundaki kIz yocuklanmn toplam ntifusa oram % 4,36 iken,
15-19 ya~ grubundaki kIz yocuklanmn toplarn ntirusa oram % 4,19'dur. Ortaogretirnde 14-17
ya~ teorik ya~ grubu olarak kabul edildiginde; zorunlu ilkogretimde okulu terk etrne ve orta
ogretime devarn etrnerne riski 10-14 ya~ grubunda daha ytiksektir. Bu nedenle ozellikle 10-14
ya~ grubundaki kIz ntifusunun yogun oldugu illerde ortaogretirn okulla~rna oramm arttmci
tedbirlerin daha yogun biyirnde almmasl onern arz etrnektedir.

2008-2009 ogretirn yI1mda ilkogretirnden rnezun olan 552.985 kIz ogrenciden
460.508'inin 2009-2010 ogretim yllmda orta ogretirne kaylt yaptudlgl, ancak 92.476 klZ
ogrencinin ise herhangi bir ortaogretirn okullkurumuna kaylt yaptIrmadlgl Bakanhglrnlzca
tespit edilmi~tir.

Ozellikle klZ yocuklannm okulla~rna oranlanmn arttmlrnasl, ortaogretime geyl~
oranlanmn ytikseltilrnesi, 2010-2011 egitirn-ogretim yI1ma hazuhk olrnasl ve hi~bir klZ
~ocugunun egitimin dl$tnda kalmamasl amaclyla;

1. KIZ yocuklanmn egitirninde toplurnsal farkmdahgm olu~turulrnasma yonelik prograrnlann
yaymlanmasl iyin yerel basmla i~birligi yapdmasl,

2. KIZ teknik ogretirn okul ve kururnlarma yapdan ttirn kaylt ba~vurularmm kabul edilmesi ve
taleplerden dolayl ortaya ylkacak bina ihtiyaylanmn kar~llanmasl,

3. KIZ yocuklannm yogun talebi dogrultusunda fiziki olarak yetersiz kalan kIz teknik ve
rneslek liselerinin kapasitelerinin artmlrnasl, yeni kIz teknik ve meslek liselerinin yaplrnl
iyin sekt6r ternsilcileri, haylrsever i~ adamlan, yerel yonetirnler v.b. ile gerekli
gorti~rnelerin yapl1arak bir egitirn seferberliginin ba~latI1masl,

4. Ozellikle ortaogretime eri~irnde slkmtI ya~ayan bolgelerde; kIz yocuklanmn ortaogretim
okullkururnlanna devam etrneleri iyin klZ ogrenci pansiyonlarmm kapasitelerinin ve
sayI1annm arttmlrnasl,

5. Klrsal alanda ve ekonornik imkanlan klSlth olan ailelerin klZ yocuklarmm ortaogretirne
devamlarmm saglanmasl iyin YiBO stattisti omek almarak yatIh kIz meslek liselerinin
ayI1rnasl,

6. KIZ yocuklanmlzm egitirn ortarnlarmm kalitesinin arttmlrnasl ve rnesleki egitirne uygun
fiziki altyapl ve donatlrnm saglanmasl iyin ihtiyay tespiti yapllarak sonucunun geregi
yapllrnak tizere Bakanhglrnlz ilgili birirnlerine gonderilmesi,

7. Orta ogretirne kaydl yapllan tUrn kIz yocuklanmn okul terklerinin onlenerek egitimlerinin
stirekliliginin saglanmasl ve ytiksek ogretime devarn edebilecek dururndaki klZ
ogrencilerin tespit edilerek gereken destegin saglanmasl iyin tedbirlerin ahnmasl, il ve
ilyelerde yapllacak yah~rnalann koordineli bir ~ekilde ytirtittilmesi ve takibinin yapllrnasl
iyin il ve ilyelerde Milli Egitirn Mtidtir Yardlmclsl/Sube Mtidtirleri ve Ar-Ge birirnleri,
Okul Mtidtirleri, Rehber ve Slmf Ogretmenlerinden bir komisyon olu~turularak
gorevlendirilrneleri yapllacaktIr.
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8. il ve il«e Milli Egitim Mtidtirltikleri btinyelerinde olu~turulacak komisyonlarca;

a. il/il«e/koylerde, ilkogretimden mezun olan ve e-kaYlt sistemine gore ortaogretime
devam etmeyen klz «ocuklanmn saY1SIbelirlenecektir.

b. e-kaYlt sistemi tizerinden 2009-2010 yI1mda mezun olan klz «ocuklannm isim ve
adresleri tespit edilerek, klz «ocuklanm ortaogretime gondermek istemeyen velilerin
ikna edilmesi hususunda gerekli tedbir ahnacaktIr.

c. ilkogretim 6, 7, ve 8. slmfta egitime dtizenli olarak devam etmeyen klZ «ocuklanmn
devamslzhk nedenleri belirlenerek adreslerine bildirim yapI1acaktIr.

d. ilkogretim 8. slmftaki klz ogrencilerin, ilkogretim sonrasmda orta ogretime devamml
engelleyecek slkmtI1an rehber ogretmenler tarafmdan belirlenecektir.

e. Belirlenen klZ «ocuklarmm aileleri ve kanaat onderleri ile ytizytize gorti~meler
yapllarak, ailelerin okula gondermeme nedenleri raporla~tmp ilgili birimlere
bildirilecektir.

f. Klzlann okula gonderilmesi konusunda muhtarlar ve kanaat onderleri ile i~birligi
yaparak ailelerin ikna edilmeleri i«in veli bilin«lendirme egitimleri dtizenlenecektir.

g. SektOrti ve istihdam alam olmayan illerde gen« klzlarlmlza, «evresine rol model
olabilecek ve aym zamanda giri~imcilik yonleri desteklenerek, kendi istihdam alanlanm
olu~turabilecekleri alan programlannm tamtlm ve yonlendirme «ah~malan yapI1acaktIr.

h. AtI1 durumda bulunan binalar tespit edilerek, klzlarm egitimlerinde okul ya da pansiyon
olarak kullamml i«in baklm ve onanmlan yapI1arak, egitim ve ogretim Yllma
hazlrlanacaktIr.

1. Ozellikle kIrsalda ya~aYlp bulundugu yerde herhangi bir ortaogretim kurumu veya
meslek lisesi olmayan yerle~im alanlanndaki klz «ocuklarmm istekleri dogrultusnnda
hangi orta dereceli okul/meslek lisesine kaylt yaptIracagl ve hangi klZ ogrenci yurduna
yerle~tirilecegine dair planlama yapllacak, bu plan dahilinde ogrencilerin aileleri ziyaret
edilerek ogrencinin kaylt edilecegi okul ve yurt hakkmda bilgilendirilerek okula devam
etmeleri saglanacaktIr.

9. Koy, il«e ve illerde klz «ocuklarmm okula gonderilmemesine yol a«an sorunlann ortadan
kaldmlmasl i«in ilinizde alman tedbirler ve ger«ekle~tirilen turn «ah~malar sonucnnda orta
ogretime gonderilmeyen klZ «ocuklanmn listesini, nedenlerini ve «ozum onerilerini i«eren
bir rapor komisyon tarafmdan hazlrlanarak ve 2010-2011 Ogretim yllmm en gef Kaslm
aymda KIZ Teknik Ogretim Genel Mtidtirltigune gonderilecektir.
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TUrn gen<; kIzlanrnlzm egitimli bireyler olarak sosyal ve ekonomik hayata
kazandmlmasl, tilkemizin sosyal geli~mesine ve ekonomik kalkInmasma onemli katkIlar
saglayacaktlf. Bu ama<;la, ilgili her kamu ve ozel kurum ve kurulu~lann bu Genelgede
belirtilen gore v ve sOrUmluluklarl ilgili mevzuat <;er<;evesindetitizlikle yerine getirmelerinin
saglanmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

1m

Mim Egitirn Bakanl

DAGITIM
Geregi:
B Planl

Bilgi :
APlam
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