T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 52656196/100/581653
Konu: Haydi Kızlar Okula kampanyası
Belgesel Çekimi

19/01/2015

.........................MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/01/2015 tarihli ve 373896 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, Okulunuzda "Haydi Kızlar Okula" kampanyasından faydalanmış
zorunlu eğitimi başarı ile tamamlayan halen üniversite eğitimi gören veya üniversiteyi bitirip
iş yaşamına başlayan kız öğrencisi bulunan okulların bu öğrencilerin iletişim bilgilerinin
(telefon, e-posta vb.) 23.01.2015 Cuma günü mesai bitimine Müdürlüğümüze gönderilmesi
hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

:
EKLER
Yazı Örneği (2 Sayfa)

DAĞITIM
:
Tüm Okullara

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden30f0-a7aa-3a89-8dd4-4d56 kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 68531273/100/373896
Konu: Haydi Kızlar Okula Kampanyası
Belgesel Çekimi

13/01/2015

....................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi

:Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05/01/2015 tarih ve
54262 sayılı yazısı.

Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ilgi yazısında; "UNİCEF Türkiye Ofisi,
tarafından Haydi Kızlar Okula Kampanyasından direk faydalanmış kız çocuklarıyla iletişime
geçilerek her biri 7-8 dakika uzunluğunda iki belgesel filmi çekmek istediği belirtilmektedir.
Bu nedenle; "Haydi Kızlar Okula" Kampanyasından faydalanmış, zorunlu eğitimi
başarıyla tamamlayan, halen üniversite eğitimi gören ya da üniversiteyi bitirip iş yaşamına
başlayan kız öğrencilerimizin iletişim bilgilerine (telefon, e-posta vb) ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgilerinizi ve ilçenizde bu kapsamdaki kız öğrencilerin tespitinin yapılarak
26.01.2015 tarihine kadar Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.

EKLER:
Yazı Örneği (1 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)

Ayşe Fitnat Hanım Caddesi 14. Sok.(Özbuğday Lisesi Yanı). Ayrıntılı Bilgi İçin: Şef Ruhide KARAOĞLU
Antakya/HATAY
Santral : 0 326 - 2276868- ( Çoklu HAT)
Mail : hataymem@meb.gov.tr
Faks : 0 326 - 2276969
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden518c-d5e6-36d5-997b-7709 kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 66621367/604/ 54262

05/01/2015

Konu: Haydi Kızlar Okula Kampanyası Belgesel Çekimi

................................................VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
Millî Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ve yerel yönetimlerin katılım ve katkısı ile ilköğrenim çağında olan (6-14 yaş) kız
çocuklarından eğitim sistemi dışında kalan, okulu terk eden ya da devamsızlık yapan öğrencilerin
%100 okullulaşmalarının ve eğitimde cinsiyetler arası eşitliğin sağlanmasına yönelik Haydi Kızlar
Okula Kampanyası, 2003 yılında okullulaşma oranlarının en düşük olduğu 10 doğu ve güneydoğu
ilinde başlatılmıştır. 2004 yılında 23 il daha eklenmiş, 2005 yılında bu sayı 53 ile çıkarılmıştır. 2006
yılında ise kampanya 81 ile yaygınlaştırılmıştır. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde zorunlu
öğrenim çağında olup eğitim sistemi dışında kalan okula hiç kaydolmamış ya da okula kayıtlı olup
devamsızlık yapan kız çocuklarının okullulaşmaları hedeflenmiştir. Sonuçta, temel eğitim
düzeyindeki okullaşmada % 100 cinsiyet eşitliği hedefine ulaşılmıştır.
UNİCEF Türkiye Ofisi, bu kampanyadan direkt faydalanmış kız çocuklarıyla iletişime geçip
her biri 7-8 dakika uzunluğunda iki belgesel filmi çekmek istemektedir. Bu belgesellerde kampanya
kapsamındaki kız çocuklarının deneyimlerini ortaya koyacak, özellikle eğitim alanındaki
deneyimlerinin yaşamlarında ne gibi olumlu etkiler yarattığı, kendilerinin ve ailelerinin bu deneyim
sırasında ne gibi güçlüklerle karşılaştığı üzerinde durulacaktır.
Bu bağlamda ilinizde "Haydi Kızlar Okula" Kampanyasından faydalanmış, zorunlu eğitimi
başarıyla tamamlayan, halen üniversite eğitimi gören ya da üniversiteyi bitirip iş yaşamına başlayan
kız öğrencilerimizin iletişim bilgilerinin (telefon, e-posta vb) 31.01.2015 tarihine kadar Genel
Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilen isimler içinden Genel Müdürlüğümüz
tarafından belirlenecek kişiler ile UNİCEF Türkiye Ofisi irtibata geçecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
B Planı

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: dgdemirkaya@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: D. Demirkaya
Tel: (0 312) 413 16 05
Faks: (0 312) 417 71 08

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden22d7-02f1-3b8f-aec6-ece1 kodu ile teyit edilebilir.

