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Kız çocukları ve erkek çocuklar arasındaki eşitsizlikler, dünya genelinde milyonlarca çocuğu hala etkiliyor. 

Konunun merkezinde ise eğitim yoluyla kız çocuklarının güçlenmesi ve yaşam becerilerinin artırılması yer 

alıyor. Genç kız çocuklarına yatırım yapılmasının; yoksulluk, eşitsizlik ve cinsiyet ayrımcılığına karşı 

mücadeleyi hızlandırabileceği öngörülüyor.  

 

İşte bu noktadan hareketle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye, Kanada ve Peru’nun ortak girişimleriyle, 

2012 yılında, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla 11 Ekim gününü ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ olarak ilan etti.  

 

Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekmek, Türkiye'de kız çocuklarının eğitim konusunda yaşadığı 

sorunları, eğitimin kız çocuklarının hayatında yarattığı farkı ortaya koymak amacıyla Birleşmiş Milletler, 

Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN WOMEN, bu yıl ilk kez ‘Dünya Kız Çocukları Günü 

Konferansı’nı düzenleyecek.  

 

8 Ekim Perşembe günü Conrad Hotel İstanbul’da ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ temasıyla düzenlenecek olan 

konferans; UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan 

Boyner, UN WOMEN Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Solrun 

Gisladottir, UNFPA Türkiye Temsilcisi ve Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan Ülke Direktörü Karl Kulessa, 

Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra’nın yanı sıra Türkiye ve dünyadan önde gelen 

isimlerin katılımı ve katkılarıyla kız çocuklarının eğitim yoluyla güçlenmesi konusunun tartışıldığı bir platform 

olacak.  

 

Aydın Doğan Vakfı, ‘güçlü’ ve ‘özgüvenli’ kız çocukları yetiştirilmesine odaklanıyor  

 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla bugüne kadar kadınların eğitim ve sosyal alanda güçlenmesi 

için önemli çalışma ve kampanyalara imza atan Aydın Doğan Vakfı, Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı ile 

kız çocuklarının güçlenmesiyle ilgili bir dizi yeni çalışmanın ilk adımını atıyor.  

 

Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner, 10 yıl önce Baba Beni Okula Gönder Kampanyası ile 

başlattıkları seferberliğin, yüz binlerce kişi ve kurumun desteğiyle bugün önemli bir noktaya geldiğini 

vurguladı: “Kızlar bizim geleceğimiz. Barışın da, daha güzel bir dünyanın da anahtarı onların elinde... Baba 

Beni Okula Gönder için ilk adımları attığımızda kız çocuklarının okula gitme oranında erkeklere göre yüzde 

30’luk bir fark vardı. Bu farkı aşmak üzere bir seferberlik başlattık. Türkiye bir oldu, binlerce kız çocuğumuza 

kol kanat gerdi. Ancak bu, uzun bir yol... Ülkenin geleceğine inanan, kız çocuklarının karşılaştığı haksızlığın 

hiçbir gelenekle açıklanamayacağını düşünen herkes, bu seferberliğin bir parçası. Dönüşüm sağlanana kadar 

çabamıza devam edeceğiz.”  

 

Bu kapsamda, 2005 yılından bu yana devam eden ve Türkiye’nin örnek sosyal projelerinden biri olan Baba 

Beni Okula Gönder Projesi’ni de bünyesine alan Aydın Doğan Vakfı, 10 yıl önce başlatılan toplumsal hareketi 

daha ileriye taşımayı hedefliyor. Kız çocuklarının eğitimine destek olmayı amaçlayan Baba Beni Okula Gönder 

Projesi kapsamında bugüne kadar 33 kız öğrenci yurdu inşa edildi, hiç okul olmayan 12 köye okul kazandırıldı. 

Proje, burs desteği sağlanan 10 binin üzerinde kız çocuğunun yaşamında önemli bir fark yarattı. Projeye destek 

veren 300 binin üzerinde bağışçı toplam 35 milyon TL’nin üzerinde kaynak sağladı. Projenin devam etabında, 

‘güçlü’ ve ‘özgüvenli’ kızlar yetiştirmek üzere ‘Yurtta Yaşam Modeli’nin uygulamaya alınması planlanıyor. 

Yeni etapla kız öğrenci yurtlarında kızların eğitimlerine destek olurken, onlara ihtiyaçları olan sosyal ortamı 

sağlamak hedefleniyor.  



 

Detaylı bilgi için: http://dunyakizcocuklari.org/  


