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11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ 
(2021) 

 
Dünya genelinde yaklaşık 1,1 milyardan fazla kız çocuğu yaşamaktadır.1 Türkiye İstatistik 
Kurumu 2020 verilerine göre Türkiye’de yaşayan kız çocuklarının sayısı ise 11 milyon 
civarındadır.2 
 
Kız çocuklarının karşılaştıkları ayrımcılık, şiddet, istismar gibi zorlukları belirlemek; yaşadıkları 
zorluklar karşısında farkındalık oluşturmak, onları desteklemek ve sahip oldukları insan 
haklarının yerine getirilmesi amaçlarıyla 19 Aralık 2011’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
66/170 sayılı karar ile 11 Ekim’i Dünya Kız Çocukları Günü olarak kabul etmiştir. İlk olarak 11 
Ekim 2012 yılında kutlanmaya başlanmıştır.3. 
 
Her sene farklı bir tema belirlenerek kutlanan bu özel günün ilk kutlanmaya başlandığı 2012 
yılında ‘Çocuk yaşta evliliklere son verilmesi’ teması üzerinde durulmuştur. 2013 yılında ‘Kız 
çocuklarının eğitiminin iyileştirilmesi’, 2014’te ‘Ergen kızların güçlendirilmesi, şiddet 
döngüsüne son verilmesi’, 2015’te ‘Güçlü kızlar, güçlü yarınlar : Hedef 2030’  , 2016’da ‘Kızların 
gelişmesi=Hedeflerin ilerlemesi: Küresel kız çocukları veri hareketi’ 2017’de ‘Kızları 
Güçlendirin: Krizlerden önce, kriz sırasında ve sonrasında’ , 2018’de ‘Onunla birlikte: Yetenekli 
Bir Kız Gücü’ , 2019’da ‘ Kızların gücü: Senaryosuz ve durdurulamaz’ ,2020’de ise ‘ Benim sesim, 
eşit geleceğimiz’ temaları işlenmiştir.4 
 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun yayınladığı Dünya Nüfus Raporu’na göre dünya çapında her 
yıl milyonlarca kız çocuğu; ailelerinin, arkadaşlarının ve içinde yaşadıkları topluluğun bilgisi ve 
rızası dahilinde fiziksel ve duygusal açıdan zararlı birçok uygulamaya maruz bırakılıyor. Başlık 
parasından bekaret muayenesine, kadınların ve kız çocuklarının maruz bırakıldığı en az 19 
zararlı uygulama, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun yayınladığı rapora göre insan hakkı ihlali 
olarak değerlendiriliyor. Rapor yaygın olarak kadın sünneti, gebelikte kız çocukları aleyhine 
cinsiyet seçimi ve çocuk yaşta evlilikler üzerine odaklanıyor.5  
 
Bugün yaşayan 200 milyon kadın ve kız çocuğu kadın sünnetinin bir türüne maruz kalmıştır. 
140 milyondan fazla kadın ayrımcılığa dayalı gebelik ve doğum sonrası cinsiyet seçimi 
nedenleriyle bugün aramızda değil. Dünyada her 5 çocuktan 1’i evli. Günümüzde 650 milyon  

 
1Nations U. International Day of the Girl Child [Internet]. United Nations. United Nations; [Erişim tarihi: 04 Ekim 
2021]. Erişim adresi: https://www.un.org/en/observances/girl-child-day 
2TÜİK Kurumsal [İnternet]. [Erişim tarihi: 07 Ekim 2021]. Erişim adresi: 
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2020-37228 
3Nations U. International Day of the Girl Child [Internet]. United Nations. United Nations; [Erişim tarihi: 04 Ekim 
2021]. Erişim adresi: https://www.un.org/en/observances/girl-child-day 
4International Day of the Girl | ActionAid UK [Internet]. [Erişim tarihi: 04 Ekim 2021]. Erişim adresi: 
https://www.actionaid.org.uk/get-involved/days-we-celebrate/international-day-of-the-girl 
5Dünya Nüfus Raporu (SWOP) 2020 [Internet]. UNFPA Turkey. 2020 [Erişim tarihi: 07 Ekim 2021]. Erişim 
adresi:https://turkey.unfpa.org/tr/news/d%C3%BCnya-n%C3%BCfus-raporu-swop-2020 
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kız çocuğunun ve 118 milyon erkek çocuğunun 18 yaşından önce evlendiği tahmin ediliyor. Her 
yıl 12 milyon kız çocuğu 18 yaşına basmadan evlendiriliyor. Bugün, 18 yaşından önce evlenen 
her 10 çocuktan 9'u ise kız çocuğu. Türkiye’de de bu zararlı uygulamalardan en yaygın olanı 
çocuk evlilikleridir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye'nin, Dünya Nüfus Raporu’na paralel 
olarak yayınladığı, ‘Çocuk Yaşta Evliliklerin Sağlık Riskleri ve Sonuçları Raporu’na göre, 
Türkiye'de 20-49 yaş arasındaki her 5 kadından 1'i 18 yaşından önce evlendi ve çocuk yaşta 
evlendirilen kız çocuklarının üçte biri ise yine çocuk yaşta, 18 yaşından önce anne oldu.6 
 
Dünya genelinde 20-24 yaş aralığında bulunan kadınların üçte biri 18 yaşından önce 
evlenmişlerdir. Bu da 700 milyondan fazla kişi anlamına gelmektedir. Bu kişilerin üçte biri ise 
15 yaşına gelmeden evlenmişlerdir. Çocuk yaşta evlilikler aile içi şiddet, erken gebelik ve bunun 
getirdiği komplikasyonlar (düşük, erken doğum, zor doğum, gebelikte bebekte büyüme geriliği, 
ağır kanamalar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara daha fazla maruz kalma ve doğum sonrası 
sorunlar) gibi ciddi problemlerle kız çocuklarını baş başa bırakmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 
2015 raporuna göre 18 yaş altı evliliklerde hem annenin hem de doğacak bebeğinin ölüm riski 
2 ile 5 kat arasında artmaktadır. Erken yaşta evlilikler kız çocuklarını eğitim hayatlarından 
uzaklaştırmakta ve onların potansiyellerine ulaşmalarında büyük engeller oluşturmaktadır.7 
 
Çocuk gelinler cinsellik konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarından cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlara karşı daha savunmasızdırlar. Kız çocukları cinsel şiddete karşı savunmasızdırlar 
ve bazı silahlı gruplarca cinsel amaçlarla kaçırılmaktadırlar. Dünyada her 10 dakikada bir 
ergenlik çağındaki kız çocukları şiddet sonucu hayatlarını kaybetmektedirler. 15 ile 19 yaş 
aralığındaki ergen kızların yaklaşık yarısı kocalarının veya partnerlerinin onlara şiddet 
uygulamasının yanlış olduğunu düşünmemektedir.8 Her 10 erkek çocuktan 1'i ile 
karşılaştırıldığında, dünya genelinde 15-19 yaşları arasındaki 4 kızdan 1'i eğitim, istihdam veya 
eğitimde bulunmuyor. Savaş bölgelerindeki kızların okula gitmeme olasılıkları savaş olmayan 
bölgelere göre yüzde 90 daha fazladır. Bu da kriz dönemlerinin çocuklar üzerinde ne kadar 
olumsuz etkiler oluşturduğunun iyi bir göstergesidir.9 
 
Yaklaşık 2 yıldır devam eden Covid-19 pandemisi yaşamımızın birçok alanında farklılıklar 
getirmiştir. Pandemi ile birlikte bilgi edinme, öğrenme, iletişim gibi birçok alanda dijital 
platformların kullanım sıklığı hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu hızla artan internet 
ihtiyacına karşın 25 yaşın altındaki 2,2 milyar insanın evlerinde internet bağlantıları 
bulunmamaktadır. Küresel internet kullanıcıları arasındaki cinsiyet farkı 2013’te yüzde 11’den 
2019’da yüzde 17’ye yükseldi. Az gelişmiş ülkelerde bu oranlar yüzde 43’lere varmaktadır. Kız  
 
 

 
6Dünya Nüfus Raporu (SWOP) 2020 [Internet]. UNFPA Turkey. 2020 [Erişim tarihi: 07 Ekim 2021]. Erişim adresi: 
https://turkey.unfpa.org/tr/news/d%C3%BCnya-n%C3%BCfus-raporu-swop-2020 
7International Day of the Girl Child — My Life, My Right, End Child Marriage [Internet]. UN Women. [Erişim tarihi: 
04 Ekim 2021]. Erişim adresi: https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/girl-child/2012 
82015 [Internet]. UN Women. [Erişim tarihi: 04 Ekim 2021]. Erişim adresi: https://www.unwomen.org/news/in-
focus/girl-child/2015 
92017 | UN Women – Headquarters [İnternet]. [Erişim tarihi: 04 Ekim 2021]. Erişim adresi: 
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/girl-child/2017 
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çocuklarının erkek çocuklara kıyasla teknolojik cihazlara sahip olma, bu cihazları kullanabilme 
ve teknolojiyle ilgili becerilere ve işlere erişme olasılıkları daha düşüktür.10 
 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)‘nün verdiği bilgilere göre Mart 
2020‘nin sonuna kadar eğitime kayıtlı toplam öğrenci nüfusunun yüzde 89’undan fazlasının 
pandeminin getirdiği kapanmalar yüzünden okullarından uzak kaldığı belirtilmiştir. Bu oran da 
743 milyonu kız olmak üzere 1,54 milyar çocuk ve genci temsil etmektedir. Bu kız çocuklarının 
111 milyonundan fazlası eğitim almanın büyük mücadele gerektirdiği az gelişmiş ülkelerde 
yaşamaktadır. Kızlar için en düşük okula gitme ve okulu bitirme oranlarına sahip 3 ülke olan 
Mali, Nijer ve Güney Sudan’da kapanmalar sebebiyle 4 milyondan fazla kız çocuğu okulu 
bırakmak zorunda kalmıştır. Bu şartlardan en olumsuz etkilenen kesimlerden biri ise mülteci 
kamplarında yaşayan kız çocuklarıdır. Ortaöğretim düzeyindeki mülteci kızların okula 
kaydolma oranı erkek yaşıtlarının yarısı kadardır.11 
 
Düşük ve orta gelirli ülkelerde kadınların yüzde 50’sinin internet erişimi bulunmamakta. 
Kadınların akıllı telefon sahibi olma oranları erkeklere kıyasla yüzde 20 daha azdır. Fen ve 
matematikte en iyi performans gösteren kızların sadece yüzde 14’ü gelecekte mühendislik gibi 
bu derslerle ilişkili alanlarda çalışmayı beklerken bu oran erkeklerde yüzde 26 civarında.12 
 
Bu olumsuzluklar karşısında bu yıl (2021) belirlenen tema ‘Dijital nesil, bizim jenerasyonumuz’ 
olmuştur. Kız çocuklarının teknolojik çalışmalara daha fazla katılabilmesi, teknolojiyle daha iç 
içe olması, gelecek yılların teknoloji üreticileri olabilmeleri için desteklenmeleri 
hedeflenmektedir.10 
 
Dünyada 600 milyon adölesan kız çocuğu bulunmaktadır. Bu kızların doğru yönlendirilme 
eşliğinde gelecekte neler yapabilecekleri büyük merak uyandırmaktadır.13 
 
Teknoloji öncüsü olan ilham verici kızların hikayelerini, videolarını, bloglarını paylaşarak bizler 
de bu konuda kız çocuklarına destek olabiliriz. Çevremizde bulunan kız çocuklarının teknolojiye 
erişimlerini destekleyebiliriz. Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve desteklemek için başlatılan Nesil Eşitlik 
Forumu’nun dijital cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik taahhütlerinin eyleme geçmesine 
ve uygulanabilir kalmasına katkıda bulunabiliriz.14 

 
10International Day of the Girl 2021 | UNICEF [İnternet]. [Erişim tarihi: 04 Ekim 2021]. Erişim adresi: 
https://www.unicef.org/gender-equality/international-day-girl-2021 
11https://plus.google.com/+UNESCO. Covid-19 school closures around the world will hit girls hardest 
[Internet].UNESCO. 2020 [Erişim tarihi: 04 Ekim 2021]. Erişim adresi: https://en.unesco.org/news/covid-19-
school-closures-around-world-will-hit-girls-hardest 
12Collectively projecting an equitable, diverse, inclusive digital and innovation revolution [Internet]. UNICEF 
Connect. 2021 [Erişim tarihi: 04 Ekim 2021]. Erişim adresi: https://blogs.unicef.org/blog/inclusive-digital-and-
innovation-revolution/ 
13UNICEF. Girls in Tech [İnternet]. 2020 Erişim tarihi: 04 Ekim 2021]. Erişim adresi: 
https://www.youtube.com/watch?v=uPhxFE_Wooo 
14Nations U. International Day of the Girl Child [Internet]. United Nations. United Nations; [Erişim tarihi: 04 Ekim 
2021]. Erişim adresi: https://www.un.org/en/observances/girl-child-day 
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