
Kampanyan›n amac›, okullaflman›n önündeki engelleri
gözden geçirerek bütün k›z çocuklar›n›n

• okula kaydolmas›,

• okula devam etmesi ve

• baflar›yla bitirmesi

için herkesin katk›da bulunmas›n› sa¤lamakt›r.

Kampanya Milli E¤itim Bakanl›¤› ve UNICEF iflbirli¤i
ile 17 Haziran 2003’te bafllat›lm›flt›r.

K›zlar›n okula gidememesi sorunu yaln›zca ülkemizin
sorunu de¤ildir, di¤er geliflmekte olan ülkelerin de
sorunudur. Dünyada okuryazar olmayan 875 milyon
yetiflkin ve okula gidemeyen 110 milyon çocuk var.
Bunlar›n üçte ikisi kad›n ve k›zlard›r.

Ülkemizde okur yazar olmayan 7,000,000 yetiflkinin
dörtte üçü kad›nlard›r.

Bu sorunun üstesinden gelmek için, Birleflmifl
Milletler 2000’e kadar okullaflmay› %100’e ç›karmak
iste¤iyle, Türkiye’nin de kat›l›m›yla ‘Herkes ‹çin
E¤itim’ karar› alm›flt›r.

2000 y›l›na gelindi¤inde okula devam eden
k›zlar›m›z›n say›s› artm›fl ama sorun afl›lamam›flt›r.
Bunun üzerine, sorunu 2005 y›l›na kadar çözmesi
beklenen 25 ülke belirlenmifltir. Bunlardan biri de
Türkiye’dir.

Kampanya çerçevesinde 2003’te 10, 2004’te 20 ve
2005’te 20 ilimizde etkinlikler sürdürülecektir.

2003 y›l›nda kampanya kapsam›nda etkinliklerin sür-
dürülece¤i iller flöyledir: A¤r›, Batman, Bitlis, Diyar-
bak›r, Hakkari, Mufl, Siirt, fianl›urfa, fi›rnak ve Van.

Bu konuda hepimizin yapabilecekleri vard›r ve
üstümüze düflen görev ve sorumluluklar ancak tüm
k›zlar›m›z yasalarda belirtilen yaflta ve sürede
kaliteli e¤itim ald›ktan sonra bitecektir.

Temel e¤itimde %100 okullaflmay› en k›sa sürede
gerçeklefltirmek üzere …

Sizin de yapaca¤›n›z pek çok fley var!



Anne–babalar, k›zlar›n›z› okula gönderin,

Çünkü, e¤itim almayan k›zlar,

Sa¤l›klar›n› daha çabuk yitiriyor, 

Hastaneye düflünce ne yapaca¤›n›
bilemiyor, 

fiiddet ve cinsel tacize boyun
e¤iyor,  

Yasal haklar›n› bilemiyor, 

Kendisine sayg›s›n›
yitirince yaflam›ndan
daha kolay vazgeçiyor.

K›z›n›z›n gelece¤i sizin
elinizde, ona sahip
ç›k›n, onu okula
gönderin.

Anne–babalar,
k›zlar›n›z diyor ki
okula gitti¤im için, 

“‹nsan oldu¤umu
anlad›m”

“Çocuklar›ma daha
iyi bakt›m”

“Aile hayat›m daha
kolay oldu” 

“Ba¤›ma bahçeme daha
iyi bakt›m”

“‹fl bulma imkan›m artt›”

K›z›n›z›n elinden tutun, okumas›na
yard›mc› olun.

Okula Kay›t Günlerini Kaç›rma!

Haydi K›zlar Okula!

Çünkü, e¤itim almayan k›zlar›n,

Yaflam›na kendisi yön veremez,

Yaflad›¤› çevreyi kendisi seçemez,

Ne zaman, kaç çocuk do¤uraca¤›na
kendisi karar veremez, 

Gelece¤ini baflkalar› kontrol eder,

Okula git, kendine sahip ç›k!

Okula gitmemek için bugün
al›nan karar, ömür boyu seni
etkiler!

Okula Kay›t Günlerini
Kaç›rma!

Haydi K›zlar Okula!

Okul,

Arkadafllar›nla birlikte
oldu¤un,

Paylaflmay› ve dayan›flmay›
yaflad›¤›n,

Yeni fleyler ö¤rendi¤in,

Sonunda diplomaya sahip oldu¤un yer.

Okula git, okul zaman› yerin oras›!

Okula Kay›t Günlerini Kaç›rma!
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