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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kız 
çocuklarına yönelik ayrımcılığı sona
erdirmek, kız çocuklarının haklarını 
güçlendirmek ve kız çocuklarının
dünya genelinde karşılaştığı kendine özgü 
güçlüklere dikkat çekmek üzere, 2011 yılında 
11 Ekim tarihini Uluslararası Dünya Kız 
Çocukları Günü olarak ilan etmiştir. 

YÖNETİCİ ÖZETİ
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DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KONFERANSI
YÖNETİCİ ÖZETİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kız çocuklarına yönelik ayrımcılığı sona 

erdirmek, kız çocuklarının haklarını güçlendirmek ve kız çocuklarının 

dünya genelinde karşılaştığı kendine özgü güçlüklere dikkat çekmek 

üzere, 2011 yılında 11 Ekim tarihini Uluslararası Dünya Kız Çocukları Günü 

olarak ilan etmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), BM Kadın Birimi (UN Women) 

ve Aydın Doğan Vakfı, 2015 yılından bu yana Türkiye’de bu önemli günün 

kutlanmasında öncü rol oynamaktadır. Bu ortaklık; her yıl Uluslararası 

Dünya Kız Çocukları Günü konferansları düzenleyerek uzmanlar, kadın 

ve çocuk örgütü temsilcileri, medya, özel sektör ve uluslararası toplum 

temsilcileri ile gençleri bir araya getirmektedir. Önceki yıllarda kaliteli 

eğitim, çocuk evliliklerinin engellenmesi, 21’inci yüzyılda kız çocuklarının 

temsili, bilim, sanat ve spor aracılığıyla kız çocuklarının güçlenmesi, 

COVID-19 koşullarında ergen kız çocuğu olmak ve iklim değişikliği 

gibi farklı temalar altında düzenlenen konferanslar, kız çocuklarının 

güçlenmesi ve liderliği ana başlığını ele almıştır.

2021 yılında gerçekleşen Yedinci Dünya Kız Çocukları Günü konferansının 

teması, dijital çağda kız çocuklarının liderliği olarak belirlendi. Avrupa 

ve Orta Asya bölgesinde kolektif faaliyeti güçlendirerek kız çocukları ve 

genç kadınların küresel ve bölgesel ihtiyaçlarını irdelemek üzere seçilen 

bu tema, dijital dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini daha ileri taşıma 

yolunda ergen kız çocuklarının desteklenmesini amaçlamaktaydı. 

Etkinlik İstanbul’da, COVID-19 önlemleri uyarınca yüz yüze ve çevrimiçi 

katılımın bir arada gerçekleştiği karma bir formatta düzenlendi ve 

YouTube ile https://dunyakizcocuklari.org/en üzerinden canlı olarak 

yayınlandı. Etkinliğin katılımcıları arasında yer alan kamu yetkilileri, 

gençler ve uzmanlar, günümüz ergen kız çocukları kuşağının kalıp 

yargılara karşı koyma, haklarını talep etme, gerek kız ve erkek çocukları 

gerekse kadınlar ve erkekler için daha eşitlikçi bir dünya inşa etmeye 

yönelik potansiyeli, motivasyonu ve becerilerini tartışma olanağı buldu. 

“Artık Zamanı Geldi! Dijital Çağda Kız Çocuklarının Liderliği” teması 

etrafında düzenlenen ve sloganı, “Güçlü Kız Çocukları, Güçlü Gelecek” 

olarak belirlenen konferansın açılış konuşmacısı olarak söz alan UNICEF 

Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan, “Becerilerini 

ve liderlik kapasitelerini geliştirmeleri, özellikle daha dijital bir halen 

alacak gelecekte toplumsal cinsiyet eşitliğinin en büyük savunucusu 

olmaları için genç kadınlar ve kız çocuklarını desteklemenin zamanıdır!” 

ifadelerini kullandı. UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore da 

“Kız Çocukları ve Kadınların Liderliği Hakkında Öncülerle Söyleşi” 

kapsamında görüşlerini paylaştı ve “Eğitim politikaları gerek kız gerekse 

erkek çocukları için dijital becerileri öne çıkarmalı. Dijital ürün ve 

hizmetlerin geliştirilmesinde, kız çocuklarının sesi ve çözümlerine de 

yer vermeliyiz.” dedi. Londra Ekonomi Okulu’ndan (LSE) Profesör Sonia 

Livingstone ve Türk iş insanı Ayşegül İldeniz’in yanı sıra, genç toplumsal 

cinsiyet aktivistleri Yana Panfilova, Selin Özünaldım, İlayda Işık, Xenia 

Kellner, Elvira Kalmurzaeva, Buse Tolunay, Zeynep Betül Dermirses ve 

Dominique Ogreanu etkinlikte deneyimlerini paylaşırken, 114 çocuk ve 

gençten oluşan komite de görüşlerini dile getirdi ve toplumsal cinsiyet 

eşitliği yolunda değişimin genç liderlerinin desteklenmesi için harekete 

geçilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Dünya Kız Çocukları Günü, konferansa ilişkin sosyal medya 

paylaşımları sayesinde yaklaşık 20 milyon insana ulaştı. Çevrimiçi 

yayınlanan konferansı toplam 17 bin kişi izlerken, yapılan haber sayısı 

da 2015’ten bu yana %909 arttı ve böylece kız çocuklarının karşılaştığı 

güçlüklere yönelik bilinçlendirmeye önemli bir katkı sağlanmış oldu. 

2021 yılında 
gerçekleşen Yedinci 
Dünya Kız Çocukları 
Günü konferansının 
teması, dijital çağda 
kız çocuklarının 
liderliği olarak 
belirlendi.

Uluslararası Dünya 
Kız Çocukları 
Günü, konferansa 
ilişkin sosyal 
medya paylaşımları 
sayesinde yaklaşık 
20 milyon insana 
ulaştı. Çevrimiçi 
yayınlanan 
konferansı toplam 
17 bin kişi izledi.
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TEMEL 
ÇERÇEVE: 
NEDEN DİJİTAL 
ÇAĞDA KIZ 
ÇOCUKLARININ 
GÜÇLENMESİ 
VE LİDERLİĞİNE 
YATIRIM 
YAPILMALI?

Konferansın amacı, kalıp yargılara karşı durma, 
haklarını talep etme ve gerek kız ve erkek 
çocukları gerekse kadınlar ve erkekler için daha 
eşitlikçi bir dünya inşa etme yolunda günümüz 
kız çocukları kuşağının sahip olduğu potansiyel, 
motivasyon ve becerilere dikkat çekmekti. 
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Konferansın amacı, kalıp yargılara karşı durma, haklarını talep etme ve gerek 

kız ve erkek çocukları gerekse kadınlar ve erkekler için daha eşitlikçi bir dünya 

inşa etme yolunda günümüz kız çocukları kuşağının sahip olduğu potansiyel, 

motivasyon ve becerilere dikkat çekmekti. 

Avrupa ve Orta Asya (AOA) bölgesinde yaygınlığını sürdüren ayrımcı 

toplumsal normlar ve kız çocukları ile kadınlara yönelik şiddet, mülteci ve 

göçmen kız çocukları ile kadınların da dahil olduğu en dezavantajlı konumdaki 

toplulukları etkilemeye devam ediyor. Geride kalan on yıllık döneme, 

toplumsal cinsiyet etrafında giderek daha belirgin hale gelen toplumsal 

hareketler damga vurmuş olsa da, küresel ölçekte ve AOA bölgesinde, 

kaydedilen bu ilerlemeye karşı bir direnç de gözlenmekte. Bu çerçevede, 

kadınlar ile kız çocuklarının insan hakları ve kadınlar ile kız çocuklarına yönelik 

şiddetle ilgili uluslararası standartlara ciddi bir karşı duruş eğilimi kendini 

göstermekte. 

Dünyanın pek çok başka yerinde olduğu gibi, AOA bölgesinde de kız çocukları 

açısından dijital erişim uçurumu devam etmekte. Dünya genelinde istihdamın 

%90’dan fazlasının dijital bir boyuta sahip olduğu koşullarda, dijital araçlar 

ve becerilerin önemi yıldan yıla artmakta. Dijital çağda kız çocuklarının 

güçlenmesi ve liderliğine yatırım yaparak dijital becerileri ve okuryazarlıklarını 

geliştirmek, engellerin ortadan kaldırılması ve böylece kız çocukları ile 

kadınların insan haklarından yararlanması, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 

(SKA) ulaşılmasında kritik önem taşımakta. SKA 5.5’te vurgulanmış olduğu 

gibi, “siyasi, ekonomik ve kamusal yaşamın her kademedeki karar alma 

mekanizmalarında kadınların tam ve etkin katılımı ve eşit fırsatlardan 

yararlanması”, bu hedefe ulaşma yolunda kilit bir rol oynamakta. 

Kız çocuklarının bilim, teknoloji ve matematik (STEM) alanında daha düşük 

temsil bulması, çevrimiçi cinsel taciz, dijital cinsel şiddet, siber zorbalık ve 

mahremiyet ile gizliliğe dair sorunlar, COVID-19 salgın koşullarında etkisini 

daha da artırmış olarak, dijital çağda kız çocuklarının karşı karşıya olduğu 

engeller ve güçlükler arasında yer almakta. İstatistikler, Türkiye’de dijital 

şiddete maruz bırakılan kadınların oranının erkeklere göre 27 kat daha yüksek 

olduğunu, görüntü temelli istismar vakalarının COVID-19 döneminde büyük 

sıçrama yaptığını ortaya koymakta. Dünya genelinde, üniversite seviyesinde 

kadınların STEM alanında sadece %35 temsil bulduğu görülmekte. 

Aydın Doğan Vakfı Başkan Yardımcısı Vuslat Doğan Sabancı, konferansın açılış 

konuşmasında şunları söyledi: “Devletler, sivil toplum ve bireylerin çabaları 

sayesinde kadınların ve kız çocuklarının eşitlik haklarının korunmasında son 

yıllarda kaydedilen tüm gelişmelere karşın, dünya genelinde kız çocukları halen 

cinsiyet ayrımcılığı ve eşitsizliklere maruz bırakılmaya devam ediyor. Bu konuda 

en çok dikkat çeken alanlardan biri de içinde yaşadığımız çağda kritik önem 

taşıyan ‘dijital eşitsizlik’. Düşük ve orta gelirli ülkelerde mobil aygıtlar üzerinden 

internete erişimi bulunan kadınların sayısı, erkeklerden üç yüz milyon kişi daha 

düşük. Dijital erişimdeki bu uçurum, eğitim, sağlık ve finansal katılım gibi yaşam 

destek hizmetlerine erişimde kadınlar ve kız çocuklarına giderek daha fazla 

güçlük çıkarıyor. Teknolojinin, yıkıcı bir etki yaratmak yerine büyük bir eşitlik 

aracı halinde gelmesini sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi kritik önem taşıyor.”

Küresel toplum, bu bağlamda, liderlik ve çözüm becerilerini yukarı çekmeleri, 

haklarını talep etmeleri, içinde yaşadıkları topluluklar için yeni bir dijital lider 

kuşağı haline gelmeleri yolunda ergen kız çocuklarını desteklemeli.

Vuslat Doğan Sabancı, yukarıdaki ifadelerine ek olarak, STEM alanlarında yer 

almaları ve dijital becerilerini güçlendirmeleri yönünde kız çocuklarının teşvik 

edilmesi gerekliliğini de vurguladı. MIT tarafından yürütülmüş çalışmalara dikkat 

çeken Sabancı, bu çalışmalara göre karar alma mekanizmalarında kadınların 

etkin rol aldığı kuruluşların daha başarılı olduğunu belirtti ve katılımcılara “dijital 

çağda kız çocuklarının liderliğini destekleme yönünde bilinç oluşturmak için her 

türlü çabayı” sarf etme çağrısında bulunarak, konferansın bu hedefe giden yolda 

ilk adım olma özelliği taşıdığını ifade etti.

Dijital çağda 
kız çocuklarının 
güçlenmesi ve 
liderliğine yatırım 
yaparak dijital 
becerileri ve 
okuryazarlıklarını 
geliştirmek, 
engellerin ortadan 
kaldırılması ve 
böylece kız çocukları 
ile kadınların 
insan haklarından 
yararlanması, 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na 
ulaşılmasında kritik 
önem taşımakta.  

Küresel toplum, 
bu bağlamda, 
liderlik ve çözüm 
becerilerini yukarı 
çekmeleri,
haklarını talep 
etmeleri, içinde 
yaşadıkları 
topluluklar için 
yeni bir dijital lider
kuşağı haline 
gelmeleri 
yolunda ergen 
kız çocuklarını 
desteklemeli. 

VUSLAT DOĞAN SABANCI 

AYDIN DOĞAN VAKFI 

BAŞKAN YARDIMCISI
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Hassan 
Mohtashami, Türkiye’de her gün, her beş kişiden dördünün internet kullandığı 
dijital çağın önemine değindi.

Mohtashami dijital şiddete ilişkin somut rakamların altını çizdi. UNFPA 
Türkiye tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, Türkiye’de her beş kişiden 
biri dijital şiddete maruz kalıyor. Çoğu kız çocuğu, 15 ve 17 yaş grubu arasında 
bu rakamlar daha da çarpıcı ve kabaca yüzde otuza yükseliyor. Mohtashami: 
“Kendi yeteneklerinin farkında olan ve güçlendirilmiş bir kız çocuğu, haklarını, 
özellikle de ‘hayır’ deme hakkını tam olarak anlayarak, yalnızca hayatının lideri 
olmakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekte toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlandığı bir dünyanın inşasına da katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

Kız çocuklarının siber zorbalık ve dijital şiddet konusunda bilinçlendirilmesi 
gerektiğinin altını çizen UNFPA Türkiye Temsilcisi: “Dijital dünyanın aktif 
üyeleri oldukları için kız çocuklarının çevrimiçi etkileşim ve öğrenme sürecinin 
önemli bir parçası olduğunun hepimiz farkındayız. Ve artık çevrimiçi ortamla 
çok daha fazla iç içe olan kız çocuklarının, gelişim çağında yaşadıkları 
deneyimlerin psikolojik etkisi de yaşamları boyunca onlara eşlik edecektir. 
Bu nedenle ergen kızların dijital dünyada haklarını öğrenmeleri, çevrimiçi 
ortamda söz sahibi ve lider olmaları ve kararlarını verirken bedenleri üzerinde 
söz sahibi olmayı talep etmeleri çok daha kritik.” dedi.

Pandeminin dijitalleşmeyi hızlandırdığına dikkat çeken Mohtashami, UNFPA 
İcra Direktörü Natalia Kanem’den alıntı yaparak: “Eşitsizliği pekiştiren dijital 
savaşa müsamaha göstermemeliyiz. Bunun yerine, teknolojiyi kız çocuklarının 
haklarını elde etmelerine ve bedensel özerkliklerini güvence altına almalarına 
yardımcı olmak için kullanmalıyız.” vurgusunu yaptı.

UNFPA Türkiye Temsilcisi: “UNFPA olarak dijital çağda da kadın ve kız 
çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarını savunmaya devam 
edeceğiz ve kimseyi geride bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Kız çocuklarının 
dijital çağdaki haklarını 
öğrenmesi, çevrimiçi 
ortamda söz sahibi
ve lider olmaları, karar 
alma özgürlüklerini 
talep etmeleri 
artık çok daha 
kritik. Eşitsizlikleri 
pekiştiren bir dijital 
dünyaya müsamaha 
gösteremeyiz. 

Bugün bir kız 
çocuğu olmak, 
dijital kuşağın bir 
parçası olmaktır. 
Günümüzde 
kız çocukları 
dijital dönüşüme 
öncülük ediyor.

ASYA VARBANOVA 

BM KADIN BIRIMI TÜRKIYE 

ÜLKE DIREKTÖRÜ

HASSAN MOHTASHAMI 

BIRLEŞMIŞ MILLETLER NÜFUS 

FONU (UNFPA) TÜRKIYE 

TEMSILCISI 

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, toplumsal cinsiyet 
eşitliği yolunda sürdürülebilir ilerleme kaydetmek için BM kuruluşları, 
Aydın Doğan Vakfı ve gençler arasındaki ortaklığın önemine dikkat çekti. 
“Her kız çocuğu, internete erişme, daha eşit, yeşil ve teknoloji odaklı bir 
geleceğin şekillendirilmesinde yer alma hakkına sahiptir. Günümüzün 
karmaşık güçlükleriyle baş etmek ve SKA’ları gerçeğe dönüştürmek için, 
genç kadınlar ve kız çocukları başta gelmek üzere, dijital alanın avantajlarını 
kullanan gençlerin fikirleri, yetenekleri ve enerjisinden yararlanmalıyız.” 
diyen Varbanova, 21’inci yüzyılda geride kalmamak için, kız çocuklarının 
dijital teknolojilere tam erişime sahip olması gerektiğini vurguladı. “Bugün 
bir kız çocuğu olmak, dijital kuşağın bir parçası olmaktır. Günümüzde kız 
çocukları dijital dönüşüme öncülük ediyor.” ifadesini kullanan Varbanova, 
Afrika’nın farklı yerlerinde ergen kız çocuklarına yönelik kodlama kamplarını 
ve tamamen kız çocuklarından oluşan Afgan robotik takımını örnek gösterdi. 
Varbanova, ek olarak, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda kız çocuklarının 
ortaya koyduğu söylem çeşitliliğinin, toplumsal cinsiyet eşitliği için küresel 
hızlandırma planını şekillendirmede etkili olduğu ifade ederek teknoloji ve 
inovasyon için eylem koalisyonuna dikkat çekti.

Varbanova, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Kız çocukları, eşitlik ve 
adalet için savaşma yolunda bu değişimin gerçekleşmesi için farklı bölgelerde 
şimdiden harekete geçmiş durumda. İhtiyaçlarının, ülke ekonomilerini 
dönüştüren politikalara dahil edilmesini istiyorlar. Sabırsızlar, cesurlar, 
liderlik ediyorlar ve onları dinlemek zorundayız. Bugün genç kadınların ve 
kız çocuklarının tüm yeteneği, enerjisi ve adanmışlığından yararlanmazsak, 
sürdürülebilir kalkınma için baş etmemiz gereken ve insanlığın yüzleşmek 
zorunda olduğu sorunları çözüme kavuşturamayacağımızdan kesinlikle 
eminim. Kadınlar, dijital devrimin merkezine kız çocuklarını yerleştirmek 
için tüm ortaklarımızla el ele çalışmaya devam edecekler. Kadınların ve kız 
çocuklarının dijital becerileri ve erişimini geliştirmeye dönük girişimlere 
destek vermeyi, feminist teknoloji ve yeniliklere yatırım yapmayı, toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddetle ve siber şiddetle mücadele etme yolunda yeni araçlar 
ve ortaklıklar geliştirmeyi, bilişim ve iletişim teknolojileri ile STEM alanları 
da dahil olmak üzere kız çocuklarının eğitim hakkı konusunda ısrarcı olmayı 
sürdüreceğiz. Bu, üzerinde pazarlık yapılması mümkün olmayan bir konu.”
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UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan’ın Konuşması

Gençlik beyannamesinin ardından, etkinliğin açılış konuşmacısı olan UNICEF 

Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan söz aldı. Öz güçlenme ve eşit 

katılım doğrultusunda kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmenin sadece bireylere 

yatırım anlamı taşımadığını ve daha güçlü toplumlar inşa etmeye de yardımcı 

olduğunu belirten ve “Kadınlar ve kız çocukları, sosyal kalkınma ve değişimin itici 

gücüdür.” diyen Khan, afetle mücadelede kilit aktörler olarak işlev görmekten 

barış ve istikrarı sağlamaya, sağlık alanında ve bakım verenler olarak toplumun ön 

saflarında hizmet vermeye kadar çeşitli alanlarda kadınların farklı yollarla topluma 

katkıda bulunduğunu vurguladı. Khan, “Kadınlara ve kız çocuklarına yatırım yapmak, 

becerilerini geliştirmek ve onlara eşit olanaklar sunmak, sürdürülebilir kalkınma ve 

ortak refah getirir. SKA, onlar olmadan başarılamaz.” dedi. Geride kalan birkaç on 

yıllık dönemde kadınların sağlığı, eğitime erişimi ve liderlik rolleri üstlenmesinde, 

beslenmesinde ve ayrıca çocuk, erken ve zorla evlilik sayısının azaltılmasında 

kayda değer bir gelişme elde edildiğini ifade eden Afshan Khan, mülteci ve 

göçmen çocukları, engelli ve hastaları, toplumsal normlara aykırı cinsiyet kimliği 

taşıyan çocukları da içeren en dezavantajlı gruplar başta gelmek üzere, pek çok kız 

çocuğunun halen haklarından tam olarak yararlanma ve potansiyelini tam olarak 

hayata geçirme olanaklarından mahrum bırakıldığı gerçeği dikkate alındığında, 

bu kazanımların korunması ve büyütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Khan, bu 

mahrumiyeti ortaya koymak üzere, bölgesel ve küresel ölçekte aşağıdaki gibi bazı 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği istatistiklerini paylaştı:

 » Sadece AOA bölgesinde, mevcut ilerleme hızı ile hareket edilirse, herhangi bir 

geri adım atılmasa bile toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkması 107 yıl 

sürecek. 

 » Akıllı telefona ve dolayısıyla mobil internete erişimi bulunan kadınların sayısı, 

erkeklerden 327 milyon daha az. Diğer bir deyişle, kadınların akıllı telefona sahip 

olma olasılığı %26 daha düşük. Bu durum, kadınların dijital alanlara katılımını 

muazzam ölçüde güçleştiriyor.

 » Kadınların %30’u, erkeklere göre daha az internet erişimine sahip ve bu nedenle 

emek piyasası için gerekli becerileri kazanma olanaklarında dezavantajlı konumda. 

 » AOA bölgesinde STEM programlarından mezun olan her üç kişiden yalnızca 1’i 

kadın. Ortalama olarak, OECD ülkelerinde 15 yaşındaki kız çocuklarının yalnızca 

%0,5’i bilişim ve iletişim teknolojileri alanında meslek edinmek isterken, erkek 

çocuklarında bu oran %5’e çıkıyor. 

 » Dünya genelinde kadınların %85’i, kendi çevrimiçi ağları içinde ve dışındaki diğer 

kadınların maruz bırakıldığı çevrimiçi şiddete tanık olduğunu bildirirken, bizzat 

çevrimiçi şiddete maruz bırakıldığını bildirenlerin oranı %38’i buluyor. 

 » Z kuşağı ve milenyum kuşağı kız çocuklarının %45’i çevrimiçi şiddetle karşılaşıyor 

ve buna maruz bırakılan her 4 çocuktan yalnızca 1’i söz konusu şiddetin 

gerçekleştiği platformda bu durumu ifşa ediyor. 

Afshan Khan, pek çok çocuğun doğrudan dijital dünyaya doğduğunu, küçük 

kız ve erkek çocuklarının, dijital platformlar üzerinden kimlik geliştirdiğine 

işaret ederek, bu şartlarda dijital cinsiyet engellerini de ele almanın ve 

ergenlikten yetişkinliğe kadar dijital platformlarda güvenlik ve eşit erişim 

sağlamanın daha da kritik hale geldiğini belirtti.

Dinleyicileri ve katılımcıları harekete geçmeye çağıran Khan, kadınlar ve kız 

çocuklarının olanak yaratıcı teknolojileri kullanma konusunda eşit erişim ve 

katılımını mümkün kılacak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda ortak 

eylemi hızlandırma zamanının geldiğini ifade etti ve şu soruları yöneltti: 

“Bu sorunları ele almak için yaptıklarımız yeterli mi? Daha fazlasını yapabilir 

miyiz?” Khan, daha fazlasını başarabilmek için AOA bölgesinde ortak çabalara 

yön vermek amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisinin altı ilkesini 

devreye sokmayı önerdi.

Sahip oldukları potansiyeli, motivasyonu ve becerileri kullanarak dijital 

dünyada lider olma yolunda kız çocuklarını cesaretlendirme ve onlara 

bu olanakları sunma ihtiyacını vurgulayan Khan, sözlerini şu cümlelerle 

sürdürdü: “Şimdi hükümetler, uluslararası toplum, özel sektör, uzmanlar, anne 

babalar, öğretmenler, topluluk üyeleri, kız ve erkek çocukları, yani hepimiz 

için, toplumsal cinsiyet eşitliğini daha ileri taşıma doğrultusunda ergen kız 

çocuklarının güvenli ve anlamlı katılımına daha fazla destek verme zamanıdır. 

Becerilerini ve liderlik kapasitelerini geliştirmeleri, özellikle daha dijital bir hal 

alacak gelecekte toplumsal cinsiyet eşitliğinin en büyük savunucusu olmaları 

için genç kadınları ve kız çocuklarını desteklemenin zamanıdır. Her çocuk 

için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla birlikte çalışabiliriz ve 

çalışmalıyız.”

Kadınlara ve kız 
çocuklarına yatırım 
yapmak, becerilerini 
geliştirmek 
ve onlara eşit 
olanaklar sunmak, 
sürdürülebilir 
kalkınma ve ortak 
refah getirir. SKA, 
onlar olmadan 
başarılamaz. 

Şimdi hükümetler, 
uluslararası 
toplum, özel 
sektör, uzmanlar, 
anne babalar, 
öğretmenler, 
topluluk üyeleri, 
kız ve erkek 
çocukları, yani 
hepimiz için, 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğini daha 
ileri taşıma 
doğrultusunda 
ergen kız 
çocuklarının 
güvenli ve anlamlı 
katılımına daha 
fazla destek 
verme zamanıdır.

AFSHAN KHAN

UNICEF AVRUPA VE ORTA 

ASYA BÖLGE DIREKTÖRÜ
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KADINLAR 
VE KIZ 
ÇOCUKLARININ 
LİDERLİĞİNDE 
ÖNCÜ ROL 
ÜSTLENENLER

Açılış konuşmasının ardından, kadınlar 
ve kız çocuklarının liderliğinde öncü rol 
üstlenenler ile Henrietta Fore (UNICEF 
Genel Direktörü), Hanzade Doğan (Aydın 
Doğan Vakfı Başkanı), Adena Friedman
(Nasdaq Genel Müdürü ve İcra Direktörü) 
arasında özel bir söyleşi gerçekleştirildi.
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Açılış konuşmasının ardından, kadınlar ve kız çocuklarının liderliğinde 

öncü rol üstlenenler ile Henrietta Fore (UNICEF Genel Direktörü), 

Hanzade Doğan (Aydın Doğan Vakfı Başkanı), Adena Friedman 

(Nasdaq Genel Müdürü ve İcra Direktörü) arasında özel bir söyleşi 

gerçekleştirildi. Söyleşide, dijital alanda dünya genelinde kendini 

gösteren cinsiyet ayrışması öne çıkarken, kız çocukları da dahil olmak 

üzere her öğrencinin internete erişimini sağlama, dijital okuryazarlık ve 

becerileri güçlendirme, daha güçlü mevzuat yoluyla internet ortamında 

kız çocuklarını koruma ihtiyacı vurgulandı. “COVID-19 salgını, kız 

çocuklarının çevrimiçi öğrenmeye, aygıtlara ve internet bağlantısına 

erişimini daha da kısıtladı.” diyen UNICEF Genel Direktörü Henrietta 

Fore, şunları ekledi: “Bu durum, ücra yerlerde ve ötekileştirilmiş 

topluluklarda yaşayan ya da mülteci veya göçmen topluluklarda yer alan 

kız çocukları için daha da geçerli. İşte bu nedenle, eğitim politikaları, 

gerek kız gerekse erkek çocukları için dijital becerileri öne çıkarmalı. 

Dijital ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde, kız çocuklarının sesi ve 

çözümlerine de yer vermeliyiz.”

COVID-19 salgını, 
kız çocuklarının 
çevrimiçi 
öğrenmeye, 
aygıtlara 
ve internet 
bağlantısına 
erişimini daha da 
kısıtladı.  

Bu durum, ücra 
yerlerde ve 
ötekileştirilmiş
topluluklarda 
yaşayan ya 
da mülteci 
veya göçmen 
topluluklarda 
yer alan
kız çocukları için 
daha da geçerli.
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GENÇLİĞİN SESİ

Konferansta, dijital çağda toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin savunulması
konusunda gençlerin çalışmalar ve bakış 
açılarına özel bir önem verildi.
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Konferansta, dijital çağda toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunulması 

konusunda gençlerin çalışmalar ve bakış açılarına özel bir önem verildi. 

Aralarında mülteci çocukların da yer aldığı 114 çocuk, “Kız Çocukları 

Tüm Alanlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Öncülük Ediyor” sloganıyla 

atölyeler düzenledi ve konferanstaki 12 gençlik temsilcisi tarafından bir 

gençlik beyannamesi hazırlandı. Gençlik Beyannamesi’nde, dijital alan 

da dahil olmak üzere tüm alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi 

teslim edilirken, bu çerçeveden yola çıkılarak aşağıdaki öneri, düşünce ve 

tavsiyeler paylaşıldı:

 » Gençlik, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve önyargıların kırılmasına 

yönelik ihtiyacı vurguladı. Bu amaçla, tüm cinsiyetler için her 

sektörde liderliği güçlendirme ve istihdam olanaklarını geliştirme 

çağrısı yapıldı. Mesleklerin cinsiyetten bağımsız olduğu, hem erkek 

hem kız çocuklarının tüm alanlarda istedikleri her türlü mesleği icra 

edebilmeleri gerektiği vurgulandı.

 » Gençlik, rol modeller olarak başarılı kadınların önemine ve gençlerin bu 

kişilerle daha sık karşılaşması, onlardan daha net ve belirgin mesajlar 

alması ihtiyacına dikkat çekti.

 » Tüm alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak üzere, sosyal 

medya, reklamlar ve hatta ders kitaplarındaki resimlerde toplumsal 

cinsiyet eşitsizliklerinin kalıcılaştırılması sorununun ele alınması 

zorunluluğu dile getirildi. Medyada verilen mesajların, daha eşitlikçi ve 

cinsiyetten bağımsız hale getirilmesi çağrısı yapıldı.

 » Gençlik, kız çocuklarının ilgi gösterdikleri kültürel ve bilimsel 

etkinliklerde yer almasını sağlamak üzere fonların büyütülmesi 

çağrısında bulundu. Edebiyat, bilim ve spor gibi alanlara kız 

çocuklarının ilgi gösterdiği, katılımlarını artırmaya dönük fırsatlar 

istediği ifade edildi.

 » Öğretmenlerin, erkek ve kız çocuklarının nasıl davranması veya olması 

“gerektiğine” dair toplumsal cinsiyet normlarını yeniden üretmek 

yerine, öğrencilerdeki bireysel doğal eğilimleri güçlendirmeye ve 

keşfetmeye odaklanması gerektiği belirtildi.

Gençlik 
Beyannamesi’nde, 
dijital alan
da dahil olmak 
üzere tüm alanlarda 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin önemi
teslim edildi. 

Gençlik, kız 
çocuklarının ilgi 
gösterdikleri 
kültürel ve bilimsel 
etkinliklerde yer 
almasını sağlamak 
üzere fonların 
büyütülmesi 
çağrısında 
bulundu.
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DİJİTAL 
ÇAĞDA KIZ 
ÇOCUKLARININ 
GÜÇLENMESİ: 
FIRSATLAR VE 
GÜÇLÜKLER

“Dijital Çağda Kız Çocuklarının 
Güçlenmesi: Fırsatlar ve Güçlükler” 
paneline katılan akademisyen 
ve aktivistler, Şirin Payzın 
moderatörlüğünde dijital dünyadaki 
fırsatları ve güçlükleri konuştular.
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“Dijital Çağda Kız Çocuklarının Güçlenmesi: Fırsatlar ve Güçlükler” paneline 

katılan akademisyen ve aktivistler, Şirin Payzın moderatörlüğünde dijital 

dünyadaki fırsatları ve güçlükleri konuştular. Panelde Londra Ekonomi 

Okulu Sosyal Psikoloji Profesörü Sonia Livingstone, Teenergizer kurucusu 

Yana Panfilova, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve HeForShe aktivisti öğrenci 

Selin Özünaldım ve Kız Başına Platformu Kooordinatörü İlayda Işık yer 

aldı. Dijital çağda kız çocuklarının liderliği açısından karşılaşılan güçlüklerle 

ilgili olarak erişim, özgürlük ve güvenlik bağlamında dijital teknolojilerdeki 

süregelen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekildi.

Sonia Livingstone, dijital okuryazarlık ve becerilerini güçlendirmeleri 

yolunda kız çocuklarını teşvik etmenin yeterli olmadığını, aynı zamanda 

bunun için kendilerine daha çeşitli ve yaratıcı çevrimiçi kaynakların 

sunulması gerektiğini de belirtti. Çevrimiçi kaynakların cinsel sağlık, 

cinsellik, ruh sağlığı ve şiddetle başa çıkma becerileri için güvenilir 

kaynaklar sunma yolunda da kritik önem taşıyabileceği, bu kaynakların 

güçlenmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Dijital oyunların pek çok 

zaman cinsiyet ayrımcı olduğunu söyleyen Livingstone, erkek çocuklarının 

çevrimiçi topluluklar bulabildiklerini ve seslerini duyurabildiklerini, kız 

çocuklarının ise bu çevrimiçi oyun alanlarına erişemediğini ekledi ve bu 

nedenle kız çocuklarının dijital dünyaya tam katılım yolunda güven ve 

beceri geliştirmek için aynı olanaklara sahip olmasının engellenebileceğini 

öne sürdü.

Ukraynalı aktivist ve Teenergizer kurucusu Yana Panfilova, sahip olduğu 

HIV hastalığı etrafında şekillenen toplumsal damgalanmayı keşfetti ve 

hastalığını daha ayrıntılı bir şekilde kavrayabilmesini engelleyen etkisiz 

yasalarla karşılaştı. Bilgiye erişmesini olanaklı kılan dijital platformlar 

aracılığıyla, ergen kız çocukları başta gelmek üzere, binlerce ergenin de 

aynı durumda olduğunu ve çevrimiçi akran danışmanlığı aradığını fark 

etti. Küresel salgının, özellikle istismara açık hanelerde yaşayan çocuklar 

için ruh sağlığı sorunlarını ve yalnızlık duygusunu nasıl körüklediğine 

dair ayrıntılar paylaşan Panfilova, dijital çağın ve mobil telefona 

erişimin de ergenlerde anksiyete artışı ile bağlantılı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, genç kadınlara kulak vererek, ruh sağlığı kaynaklarına 

yatırım yaparak ve dijital alanlardaki bu olanakların sunulmasını ve dijital 

alanın gençler için daha güvenli hale getirilmesini sağlayarak bu etkilere 

karşı koymak için daha fazla çaba harcanması gerektiği görüşünü iletti. 

Dijital çağda 
kız çocuklarının 
liderliği açısından 
karşılaşılan 
güçlüklerle
ilgili olarak 
erişim, özgürlük 
ve güvenlik 
bağlamında dijital 
teknolojilerdeki
süregelen 
toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine dikkat 
çekildi.  

Yana Panfilova, 
dijital çağın ve 
mobil telefona 
erişimin de 
ergenlerde 
anksiyete artışı 
ile bağlantılı 
olduğunu 
gündeme getirdi.

YANA PANFILOVA 

TEENERGIZER KURUCUSU
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve HeForShe aktivisti öğrenci Selin Özünaldım, 

özellikle eğitim, iletişim ve arkadaşlık ilişkilerinin çevrimiçi alanlara 

taşındığı COVID-19 salgını sırasında dijital platformların elde ettiği 

vazgeçilmez konumun altını çizdi. Önlemler alınmış olsa da, bu önlemlerin 

dijital şiddet riski altındaki gençleri korumak için yeterince hızlı veya 

nitelikli olmadığını öne süren Özünaldım, dijital şiddet ve siber zorbalığı 

engelleme konusunda özel sektörün kritik bir sorumluluk taşıdığına 

vurgu yaptı ve zararlı toplumsal cinsiyet normlarını gençlerin zihnine 

yerleştirme yolunda medyanın nasıl bir işlev gördüğünü özellikle ifade 

etti. Özel sektörle iş birliği içinde bilinçlendirme çalışmaları ve uygun 

koruma önlemleri yoluyla dijital çağda ergen kız çocuklarının daha iyi 

korunabileceğini savundu.

Kız çocuklarına yönelik istismar, nefret söylemi ve siber zorbalığın 

önlenmesi alanında çalışan Kız Başına Platformu’nun Koordinatörü İlayda 

Işık, ergen kız çocuklarının dijital platformlarda karşılaştığı güçlükleri 

dile getirdi ve sosyal medyadaki siber zorbalığı açıkladı. Kişiselleştirilmiş 

yankı odaları oluşturan sosyal medya algoritmaları nedeniyle ortaya 

çıkan siber zorbalığın kapsamı, tipi ve derinliğine işaret etti ve gençlerin 

istemli olarak bu sosyal medya platformlarına bağımlı hale getirildiğini, 

bu konunun yasa koyucular tarafından düzenlenmesi gerektiğini savundu. 

Kuruluşunun 25.000’i aşkın katılımcıyla gerçekleştirdiği anketten söz eden 

Işık, katılımcıların %10’unun 18 yaş altı kız çocukları olduğu, bu grupta 

çevrimiçi şiddete maruz bırakılanların %35 gibi muazzam bir oran teşkil 

ettiği bilgisini verdi. Işık, bu güçlüklere karşı koyacak bir iletişim stratejisi 

yaratmak için dayanışma, iş birliği ve koordinasyon çağrısı yaparak şunu 

ekledi: “Depresif ve kaygılı kız çocukları istemiyoruz. Temel haklarının 

farkında olan ve tüm kadınlar için bunları savunan kız çocukları istiyoruz.”

Dijital şiddet ve 
siber zorbalığı 
engelleme 
konusunda özel 
sektörün kritik 
bir sorumluluk 
taşıdığına vurgu 
yaptı. 

Depresif ve kaygılı 
kız çocukları 
istemiyoruz. 
Temel haklarının 
farkında olan ve 
tüm kadınlar için 
bunları savunan 
kız çocukları 
istiyoruz.

SELİN ÖZÜNALDIM

TOPLUMSAL CINSIYET 

EŞITLIĞI VE HEFORSHE 

AKTIVISTI, ÖĞRENCI

İLAYDA IŞIK 

KIZ BAŞINA PLATFORMU 

KOORDINATÖRÜ
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TOPLUMSAL 
CİNSİYET 
EŞİTLİĞİNİ 
İLERİ TAŞIMAK 
İÇİN DİJİTAL 
ALANLAR VE 
BECERİLER

Etkinlikteki ikinci panel, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini ileri taşımaya dönük dijital alanlar ve 
beceriler başlığı altında düzenlendi. Panelde; 
Doğan Holding ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Ayşegül İldeniz, Bilgisayar Mühendisliği 
öğrencisi Buse Tolunay, Young Feminist Europe 
kurucularından Xenia Kellner yer aldı.
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Etkinlikteki ikinci panel, toplumsal cinsiyet eşitliğini ileri taşımaya 

dönük dijital alanlar ve beceriler başlığı altında düzenlendi. Panelin ilk 

konuşmacısı olan Doğan Holding ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi 

Ayşegül İldeniz, yatay olması sayesinde teknolojinin nasıl güçlendirici bir 

etki yarattığından, erişimi olan herkesi eşit noktaya getirdiğinden söz 

etti. “Kariyer, kapasite, kabiliyet ve duygusal beceriler anlamında gelecek 

kadınların olacaktır.” diyen İldeniz, bilgi eski değerini yitirirken, yaratıcılık, 

hayal etme ve yorumlama becerisi ve her türlü teknik olmayan becerinin 

gelecekte ön planda olacağını öne sürdü. Yapay zekâ örneğini veren 

İldeniz, farklı ve çeşitli çözümler için yapay zekâ kodlamasında farklı 

temel becerilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Panelin ikinci konuşmacısı olan Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Buse 

Tolunay, erkek egemenliğindeki bu meslekteki kalıp yargılara uyum 

sergilemediği için mühendislikte deneyimlediği yabancılık hissinden söz 

etti. Bu güçlüklere karşın özgüvenini koruduğu belirten Tolunay, söz 

konusu toplumsal önyargılara rağmen kariyer yolculuğunu sürdüreceğini 

ifade etti ve “Bir kadın olarak burada olacağım ve gelecekte burada 

olacak kız çocukları için yolu açacağım.” dedi.

Young Feminist Europe kurucularından Xenia Kellner, liderlik 

olgusunun kendisini de dönüştürme ihtiyacına dikkat çekti. Liderlik 

pozisyonlarında çeşitliliği artırmanın yeterli olmadığını, yapıları da 

daha kapsayıcı ve dönüştürücü hale getirmek gerektiğini, bu çerçevede 

yapıların değişime ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kellner, dijital araçlar 

kullanılarak gençlerin öncülük ettiği alanlar yaratmanın önemine değindi. 

Konferansın düzenlediği gençlik paneli gibi olanaklar sayesinde sesini 

yükseltme yolunda çok daha fazla güçlü hissettiğini belirten Kellner, 

daha önce dile getirilenleri de anımsatarak, gençliğin duygusal zekâsı ve 

kuşaklararası travmalarla baş etme becerilerine odaklanarak onlardan bir 

şeyler öğrenilmesi çağrısında bulundu.

Konferansa çevrimiçi katılan Elvira Kalmurzaeva, Kırgızistan-Özbekistan 

sınırındaki ücra bir köyde yaşayan, medya okuryazarlığı ve aktivizmi 

eğitimine katıldıktan sonra babasını kendisine bir akıllı telefon alması 

için ikna eden bir kız çocuğunun ilham verici öyküsünü paylaştı. Ailenin 

bütçesi yetersiz olduğu halde, babanın akıllı telefonu almak için kredi 

kullandığı ve kız çocuğunun bugün Kırgızistan’da pek çok kuruluşun 

sosyal medya yöneticisi olduğu aktarıldı. 

Son olarak dinleyicilere çeşitli tavsiyelerin verildiği panel, kız 

çocuklarının entelektüel kapasitesinin yükseltilmesi ve erkek çocuklarla 

eşit muameleye tabi tutulması, ortak mentorlük programlarının 

oluşturulması ve STEM alanında çalışan kadınların medyadaki 

görünürlüğünün artırılması yönünde çağrıyla noktalandı. 

Kariyer, kapasite, 
kabiliyet ve 
duygusal beceriler 
anlamında gelecek
kadınların olacaktır.  

Konferansa 
çevrimiçi 
katılan Elvira 
Kalmurzaeva, 
Kırgızistan-
Özbekistan
sınırındaki 
ücra bir köyde 
yaşayan, medya 
okuryazarlığı ve 
aktivizmi
eğitimine 
katıldıktan sonra 
babasını kendisine 
bir akıllı telefon 
alması
için ikna eden bir 
kız çocuğunun 
ilham verici 
öyküsünü paylaştı.

AYŞEGÜL İLDENIZ

DOĞAN HOLDING VE ZORLU 

HOLDING YÖNETIM KURULU 

ÜYESI
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GENÇ 
LİDERLERDEN 
EYLEM ÇAĞRISI

Gençlik liderleri Zeynep Betül Demirses 
ve Dominique Ogreanu, konferansın 
sonunda siyasi liderler, özel sektör, sivil 
toplum, aileler ve gençlere yönelik bir 
çağrıda bulundu.
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Gençlik liderleri Zeynep Betül Demirses ve Dominique Ogreanu, 

konferansın sonunda siyasi liderler, özel sektör, sivil toplum, aileler 

ve gençlere yönelik bir çağrıda bulunarak şunları söylediler: “Şimdi 

harekete geçmeliyiz. Bir kız çocuğu daha çevrimiçi istismarcı içeriğe 

maruz bırakılmadan, bir genç kadın daha cinsiyetinden dolayı 

bir pozisyon için reddedilmeden, bir öğrenci daha geleceğe dair 

hayallerinden vazgeçmeden… Bu yıl, içinde yaşadığınız toplumda kız 

çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için bir girişim başlatın, kapsayıcı 

bir politika geliştirin, bir komite oluşturun ya da sivil toplumla temas 

kurun. Bugünü, 11 Ekim 2021 tarihini, kız çocuklarının güçlenmesi ve 

liderliğini ileri taşıma yolunda önemli adım attığımız bir gün haline 

getirelim. Bugüne liderlik eden kadınlar ve kız çocuklarına dair müthiş 

örnekler gördüğümüz gibi, toplumsal cinsiyet engellerinin varlığını 

koruyarak kadınları ve kız çocuklarını hayallerinin peşinden gitmekten 

alıkoyduğunu, bağımsızlıklarına, güvenliklerine, korunmalarına ve 

katılımlarına ket vurduğunu da gördük.”

Gençlik liderlerinin eylem çağrısında şu ifadeler de yer aldı:

 » İş dünyasının liderleri, işverenler ve özel sektöre: Gerekli alanı 

yaratma, kadın katılımı için kaynaklarınızı kullanma, politikalarınız ve 

reklamlarınızı gözden geçirme, kadınların ve kız çocuklarının eğitimine 

daha fazla bağışta bulunma yolunda kararlılığınıza ihtiyacımız var. İş 

dünyasındaki kadınların, sektörlerinizdeki başka kadınlar için rol model 

ve öncü haline gelmesi için bir mentorlük programı oluşturun.

 » Politika yapıcılara: Uluslararası anlaşmalar yoluyla güvence altına 

alınmış haklarımızı yitirmeyi göze alamayız. Sizleri, hayatın her 

alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini ileri taşıyan kararlara imza 

atmaya, bizi bugünkü noktadan geriye götürecek her şeyi reddetmeye 

davet ediyoruz. 

 » Sivil topluma: İzleme ve denetim çalışmaları yürütmenizi istiyoruz. 

Kız çocuklarının haklarını ileri taşımak için ülkede, bölgede ve dünyada 

ortaklıklar oluşturun. Bu taahhütleri onaylayın ve toplumda değişim 

yaratma gücünü kavrayın.

 » Anne-babalar, aileler ve bakım verenlere: Kalıp yargılara karşı durma 

ve gelecek kuşakları etkileme yolunda önemli bir rol oynadığınız için, 

kızlarınızla yapıcı konuşmalar yapmanızı talep ediyoruz. Cinsiyetten 

bağımsız olarak haklarımızdan yararlanabilmemizi sağlamak, sizlerin 

sorumluluğunda. Kızınıza, gelecekten ne istediğini sorun ve bunu 

başarabilecek gücü taşıdığına inanın. Kararlarını destekleyin ve dijital 

becerileri geliştirme yolunda onlarla birlikte çalışın. Bu yıl sona 

ermeden, kızınızla birlikte bir öğrenme programına kaydolun.

 » Çocuklara ve gençlere: Çevrimiçi alanlara dahil olun ve içinde 

yaşadığınız topluma katılım olanakları hakkında yeni şeyler öğrenin. 

Çocuk hakları komitelerine, öğrenci kurullarına, toplum merkezlerine 

üye olun ve sizi etkileyen kararlarda katılımınızın olmasını sağlayın. 

Kendinizi dijital açıdan güçlendirin ve çevrimiçi koruma hakkında bilgi 

edinin. Akranlarınız olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelenizde 

yanınızdayız.

 » Herkese: 2030 yılında geriye bakacak ve daha adil bir dünya yaratma 

yolunda üzerinize düşeni yaptığınızı göreceksiniz. Artık zamanı geldi!”. 

İçinde yaşadığınız 
toplumda kız 
çocuklarının 
ihtiyaçlarını 
karşılamak için bir 
girişim başlatın, 
kapsayıcı bir 
politika geliştirin, 
bir komite 
oluşturun ya da sivil 
toplumla temas
kurun. 

2030 yılında 
geriye bakacak 
ve daha adil bir 
dünya yaratma 
yolunda üzerinize 
düşeni yaptığınızı 
göreceksiniz. Artık 
zamanı geldi! 
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16.00-16.03 
Açılış

Sunucu Özge Uzun tarafından etkinlik açılışının yapılması

16.03-16.06 Vuslat Doğan Sabancı’nın (Aydın Doğan Vakfı Başkan Yardımcısı) açılış konuşması 

16.06-16.09 Sunucu tarafından “Gençlik Beyannamesi” ve arka planının takdimi

16.09-16.13 Gençlik Beyannamesi

16.13-16.24 Afshan Khan’ın (UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü) açılış konuşması

16.24-16.25 Sunucu tarafından “Kız Çocuklarının ve Kadınların Liderliği Hakkında Öncülerle 
Söyleşi”nin takdimi

16.25-16.52 Kız Çocuklarının ve Kadınların Liderliği Hakkında Öncülerle Söyleşi
Henrietta Fore (UNICEF Genel Direktörü), Hanzade Doğan (Aydın Doğan Vakfı 
Başkanı), Adena Friedman (Nasdaq Genel Müdürü ve Icra Direktörü). Moderatör. 
Afşin Yurdakul

16.52-16.56 Panel 1 için Hassan Mohtashami’nin (UNFPA Türkiye Temsilcisi) açılış konuşması 

16.52-17.22
Panel 1. “Dijital Çağda 
Kız Çocuklarının 
Güçlenmesi. Fırsatlar 
ve Güçlükler”

Sonia Livingstone (1’inci Konuşmacı), 
Yana Panfilova (2’nci Konuşmacı), 
Selin Özünaldım (3’üncü Konuşmacı), 
İlayda Işık (4’üncü Konuşmacı). 
Panel 1 Moderatörü. Şirin Payzın

17.22-17.27 Etkileşimli Soru ve Yanıt Bölümü

17.27-17.45 Video Mesajlar

17.45-17.50 Panel 2 için Asya Varbanova’nın (BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü) açılış 
konuşması

17.50-18.15
Panel 2. “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini İleri 
Taşımak İçin Dijital 
Alanlar ve Beceriler”

Ayşegül İldeniz (1’inci Konuşmacı), 
Buse Tolunay (2’nci Konuşmacı), 
Xenia Kellner (3’üncü Konuşmacı), 
Elvira Kalmurzaeva (4’üncü Konuşmacı). 
Panel 2 Moderatörü. Afşin Yurdakul

18.15-18.20 Etkileşimli Soru ve Yanıt Bölümü

18.20-18.25 Gençlik Liderleri Eylem Çağrısı

18.25-18.30 Sunucu tarafından kapanış konuşmasının yapılması

7. DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KONFERANSI
11 EKIM 2021, PAZARTESI

GÜÇLÜ KIZLAR GÜÇLÜ YARINLAR ARTIK ZAMANI GELDİ! DİJİTAL ÇAĞDA KIZ ÇOCUKLARININ LİDERLİĞİ

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KONFERANSI
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Kız çocuklarının dijital alanda pasif 
kullanıcılar olmakla kalmadığını ve etkin 
aktörler olduğunu tespit eden konferans; 
çevrimiçi dünyanın, ifade özgürlüğü ve 
kendi değerini anlama, haklarını savunma, 
hizmetlere erişme, özerklik geliştirme, dijital 
öğrenmeyi deneyimleyip yeniden tasarlama, 
akranlarla dayanışma ve genel anlamda 
değişimin liderleri olarak toplumu etkileme 
gibi araçlar üzerinden, yetişkinliğe geçiş 
sürecinde ergen kız çocuklarına hangi yollarla 
olanaklar sunduğuna ışık tuttu. Konferans, 
bunu gerçekleştirmek için, paneller video 
mesajlar, gençlik beyannamesi ve eylem 
çağrısı yoluyla gençler, uzmanlar ve sivil 
toplumla bir temas noktası oluşturdu.

SONSÖZ
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