




Genel Sekreterin Mektubu 

GKVMUN'22'nin seçkin katılımcıları, 

Ben, GKVMUN'22 Genel Sekreteri Naz Durakoğlugil, bu değerli 
konferansın ilk oturumunda okulum adına ev sahipliği yapabildiğim 
için duyduğum coşkuyu ifade etmek istiyorum, 

GKVMUN'22 ekibi olarak sizlere ilham verici bir Model BM deneyimi 
sunmak için aralıksız çalışıyoruz. Hem akademik hem de 
organizasyon ekiplerimiz siz değerli katılımcılarımızın kanatlarını 
açma şansına sahip olduğu bir konferansa ev sahipliği yapmak için 
can atıyorlar, 

Günler geçtikçe, bir konferans düzenlemenin eksilerini ve artılarını 
daha iyi görebildik, bu da meydana gelen her hatadan dersler 
çıkarmamızı sağladı, bu bizler için zorlu ama benzersiz bir deneyimdi, 

Toparlamak gerekirse, daha önce MUN konferanslarına katılmış 
olsanız da olmasanız da, size unutulmaz anılar kazanma ve 
kanatlarınızı açma şansı sağlayan bu benzersiz deneyimi okulumuz 
çatısı altında yaşatmayı dört gözle bekliyoruz. Yakında görüşmek 
dileğiyle! 

En içten saygılarımla, 

Genel Sekreter 

Naz Durakoğlugil 



Komite Genel Sekreterinin Mektubu 

Sayın katılımcılar; Merhaba. İsmim Berkay Korkmaz. İstanbul 
Kültür Üniversitesi İşletme bölümü öğrencisiyim. Bu konferansta 
sizlere komite sekreteri olarak eşlik edeceğim. 

Daha önceki deneyimlerim ve bu komite ile ilgili tecrübelerimden yola 
çıkarak size bu komiteyi ve bu konuyu sunmayı uygun gördüm. 
Komitemizin akıcı ve sağlıklı geçmesi adına sizlere konferans 
öncesinde ve konferans sırasında gerekli desteği sağlayacağımdan 
kuşkunuz olmasın. 

Umuyorum ki bu konferanstan ayrıldığımız zaman hepimiz güzel 
anılar biriktirmiş oluruz. Başarılar diliyorum. 

Komite Genel Sekreteri 

Berkay Korkmaz 



UNICEF nedir? 

1946 yılında kurulmuş olan bun fon, 1954 yılı itibariyle çocuk haklarının 

korunması ve konu ile ilgili çalışmaları yakinen takip amacıyla Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu tarafından tanınmıştır. 

İlk adı Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu olan 

bu birim, İkinci Dünya Savaşı sonrası 13 Avrupa ülkesindeki çocuklara 

yardım etmek amacıyla, kısa bir süre için kurulmuştu. Başlangıçta BM'nin 

tam teşekküllü bir kolu olması düşünülmemişti, bu yüzden de UNICEF'in 

tek geliri hükûmetlerin bağışlarıydı. Ancak 1950li yıllara geldiğimizde BM 

tarafından tanınmış uzun vadeli bir çalışma örgütü olmuş ve uluslarası 

bazda çalışmalar yürütebilmesi için gerekli ekonomik destek sağlanmıştır. 

Ayrıca "Uluslararası" ve "acil" kelimeleri silinmesine rağmen kısaltması 

değişmemiştir. 

UNICEF Çalışmaları 
Aktif olarak 1982 yılı ve sonrasında harekete geçen bu örgüt günümüze 

dayanan pek çok projeye imza atmış, ve atmaya devam etmektedir.  

UNICEF’in çalışmalarını sürdürdüğü öncelikli alanlar Eğitim, Çocuk 

Koruma, Sosyal Koruma, Gençlerin Katılımı ve Temel İhtiyaçlardır. 

Ayrıca, gerekli olduğu durumlarda Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) ile 

Sağlık ve Beslenme alanlarında da müdahalelerde bulunulmaktadır. 



UNICEF'in Çalışmaları UNICEF Birleşmiş Milletler'in 2015 yılı için 

belirlediği Yüzyıl Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, beş yıllık dönemler 

için öncelikli konular belirleyerek o konularda programlar hazırlar. 

UNICEF'in günümüzdeki çalışma programları aşağıdaki beş öncelikli 

konuyu kapsamaktadır: 

Erken Çocukluk Gelişimi : Her çocuğun beslenme, temiz su, temiz çevre 

ve korunma ihtiyaçlarının karşılanması, 

Kız Çocuklarının Eğitimi : Dünyadaki her çocuğun, özellikle de kız 

çocuklarının kaliteli bir ilkokul eğitimi alması, 

Bağışıklama ve Daha Fazlası : Bütün çocukların önlenebilir ölüm ve 
sakatlıklardan korunması,  

HIV/AIDS : HIV virüsü ile AIDS hastalığının yayılmasının önlenmesi ve 
hastalıktan etkilenmiş çocuklarla gençlerin gerekli bakımı görmelerinin 
sağlanması,  

 
Çocukların Korunması : Çocukların şiddet, sömürü, taciz ve ayrımcılıktan 
uzak güvenli bir yaşam sürebilmeleri için her çocuğun korunmasının 
sağlanması.  

Çocuklara yönelik gösterilen şiddet 

Her yıl yaklaşık 1 milyar çocuk, diğer bir deyişle dünya üzerindeki 

çocukların yarısı; fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddete maruz kalıyor, 

yaralanıyor, sakat kalıyor ve hayatını yitiriyor. Çünkü ülkeler, çocukları 

korumak için belirlenen stratejileri hayata geçirme konusunda başarılı 

olamıyor.  



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF, UNESCO, Birleşmiş Milletler 

Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi ve Çocuğa 

Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı tarafından bugün yayımlanan 

raporda bu konuya yer veriliyor.  

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus konu ile igili: 

“Çocuklara yönelik şiddetin hiçbir mazereti olamaz. Çocuğa karşı şiddeti 

önlemek için bulgulara dayanarak oluşturulan araçlarımız var. Bütün 

ülkeleri bu araçları kullanmaya davet ediyoruz. Çocukların sağlığının ve 

esenliğinin korunması, şu an ve gelecekte, hepimizin sağlık ve refahının 

korunması açısından büyük bir önem taşıyor” dedi.  

2020 Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesine ilişkin Küresel Durum 

Raporu bu alanda hazırlanan ilk rapor olma özelliği taşımakta ve 155 

ülkede “INSPIRE” strateji çerçevesi kapsamında kaydedilen ilerlemeleri 

ortaya koymaktadır. Bu çerçeve; çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve 

ortadan kaldırmak için oluşturulan yedi stratejiyi içermektedir. Rapora 

göre, tüm ülkelerde bu stratejileri hayata geçirme çabalarının 

yaygınlaştırılması gerekiyor. Neredeyse tüm ülkelerde (%88) çocukları 

şiddetten korumaya yönelik temel kanunlar mevcut olsa da, ülkelerin 

yarısından daha azı (%47) bu kanunların güçlü bir şekilde uygulandığını 

ifade ediyor.  

 

Rapor, cinayete kurban giden 18 yaşından küçük çocuklarla ilgili ilk 

küresel rakamları da içeriyor. Daha önceki veriler, 18-19 yaşları arasındaki 

kişileri kapsayan bilgilere dayanıyordu. Raporun bulgularına göre, 2017 

yılında işlenen cinayetlerde yaklaşık 40.000 çocuk hayatını kaybetti.  



 

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Çocuklara karşı şiddet her 

zaman yaygındı, fakat artık durum daha da kötüye gidebilir. Sokağa çıkma 

yasakları, okulların kapatılması ve hareket kısıtlamaları; çok sayıda 

çocuğun, okulun normal koşullarda sunduğu güvenli alan olmadan, 

istismarcılarıyla aynı ortamda kapalı kalmasına yol açtı. Bu dönemde ve 

daha sonrasında çocukları korumaya yönelik çabaların acilen arttırılması 

gerekiyor. Bu kapsamda sosyal hizmet çalışanlarının görevlendirilmesi ve 

çocuklara yönelik yardım hatlarının güçlendirilmesi de önem taşıyor” dedi.  

İlerlemeler genelde düzensiz 
INSPIRE stratejileri içinde en büyük ilerleme sadece okula kayıt yoluyla 

eğitime erişim alanında kaydedildi. Ülkelerin %54'ü okula kayıt ile yeterli 

sayıda ihtiyaç sahibi çocuğun eğitime erişiminin sağlandığını bildirdi. 

Ülkelerin %32'si ila %37'si şiddet mağdurlarının destek hizmetlerine 

erişebildiğini belirtirken ülkelerin %26'sı ailelere ve bakım veren kişilere 

yönelik destek programları uyguladı. Ülkelerin %21'inde zararlı normları 

değiştirmeye yönelik programlar hayata geçirildi ve ülkelerin %15'inde 

çocuklar için güvenli fiziksel ortamlar sağlamaya yönelik değişiklikler 

yapıldı.  

 

Her ne kadar ülkelerin çoğunluğu (%83) çocuklara yönelik şiddete ilişkin 

ulusal verilere sahip olsa da söz konusu ülkelerin sadece %21’i bu verileri 

çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve şiddete müdahale etmek amacıyla 

temel durumu ve ulusal hedefleri belirlemek için kullandı.  



 

Ülkelerin yaklaşık %80'inin konuya ilişkin ulusal eylem planları ve 

politikaları bulunmasına rağmen, yalnızca beşte biri planları bütünüyle 

finanse edilebilmiş veya ölçülebilir hedeflere sahip olabilmiştir. Birçok 

durumda, yetersiz mesleki kapasite ile birlikte finansman eksikliği de 

uygulamaları yavaşlatan faktörler arasında yer almaktadır.  

COVID-19 salgınına yönelik müdahale ve bu müdahalenin 
çocuklar üzerindeki etkisi 

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay: “COVID-19 salgını nedeniyle 

okulların kapatıldığı dönemde, zorbalık da dâhil olmak üzere çevrimiçi 

şiddet ve nefrette bir artış olduğunu gördük. Çocuklar; okullar yeniden 

açıldığında, okula geri dönmeye korktuklarını ifade ediyorlar. Okulların 

tüm çocuklar için güvenli ortamlar olmasını sağlamak bizim ortak 

sorumluluğumuz. Okulda ve genel olarak toplumlarımızda şiddete son 

vermek için hep birlikte düşünüp hareket etmeliyiz.”  

Okulların kapatılması da dâhil olmak üzere evde kalma tedbirleri; ailelerin 

ve bireylerin geleneksel destek kaynaklarına, örneğin arkadaşlarına, 

akrabalarına veya uzmanlara erişimini de kısıtladı. Bu durum, 

mağdurların, krizlerle ve günlük yaşamın yeni rutinleriyle başarılı bir 

şekilde başa çıkma kapasitesini daha da zorluyor. Çocuk istismarı ve eş 

şiddeti ile ilgili olarak yardım hatlarına yapılan çağrılarda ani artışlar 

kaydedildi.  

 

Çevrimiçi topluluklar; birçok çocuğun öğrenmesi, destek alması ve oyun 

oynamayı sürdürmesi açısından kilit bir rol oynamaya başladı. Diğer 



yandan siber zorbalık, internette riskli davranışlar ve cinsel sömürü gibi 

zararlı çevrimiçi davranışlarda da bir artış tespit edildi.  

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel 

Temsilcisi Najat Maalla M'jid: “Bu rapora son şeklinin verildiği dönemde 

uygulanan evde kalma tedbirleri ve zaten sınırlı düzeyde sunulan çocuk 

koruma hizmetlerinin kesintiye uğraması, çocukların çeşitli şiddet 

biçimleri karşısında savunmasızlığını daha da arttırdı. Bu krize müdahale 

etmek için çocuk haklarına ve çok sektörlü bir çerçeveye dayanan ortak bir 

eylem planı hazırlanması büyük bir önem taşıyor. Bunun için 

hükümetlerin, ikili/çok taraflı bağışçıların, sivil toplumun, özel sektörün ve 

çocukların harekete geçirilmesi gerekiyor. Tüm çocukların gelişebilmesi 

ve tam potansiyeline ulaşabilmesi için gereken koruma mekanizmalarını 

ve fırsatları sağlamak amacıyla, çocukların görüşleri de dinlenmeli ve 

dikkate alınmalıdır” dedi.  

Çocukları korumaya yönelik çalışmaların hızlandırılması  

DSÖ ve paydaşları; koordinasyonu geliştirmek, ulusal eylem planları 

hazırlamak ve uygulamak, veri toplamaya öncelik vermek ve mevzuatı 

güçlendirmek suretiyle INSPIRE stratejilerini tam olarak hayata geçirmek 

için ülkelerle birlikte çalışmaya devam edecek. Çünkü tüm ülkelerin 

gereken mali ve teknik desteğe erişebilmesi için küresel eylem 

gerekmekte. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, bu önleme çabalarının 

ihtiyaç duyan herkese ne ölçüde sunulduğunu ve ne kadar etkili olduğunu 

belirlemek açısından büyük bir önem taşıyor.  



Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme için Ortaklık Ağı’ndan Dr. Howard Taylor: 

“Çocuklara karşı şiddete son vermek, yapılacak en doğru şey olmanın yanı 

sıra aynı zamanda akıllıca bir yatırım ve gerçekleştirilmesi mümkün bir 

adımdır. Çocukları evde, okulda, çevrimiçi ortamda ve kendi çevrelerinde 

güvende tutacak kapsamlı ulusal eylem planlarına eksiksiz bir şekilde 

finansman sağlama zamanı geldi. Her çocuğun sağlıklı ve barış içinde bir 

yaşam süren yeni nesil yetişkinler olarak gelişebileceği, şiddetten arınmış 

bir dünya yaratabiliriz ve yaratmalıyız” dedi.  

İlgili Birimler  

Dünya Sağlık Örgütü 

Birleşmiş Milletler sistemi içinde halk sağlığı alanına küresel liderlik 

etmektedir. 1948 yılında kurulan DSÖ; sağlıklı yaşamı teşvik etmek, 

dünyayı güvende tutmak ve savunmasız gruplara hizmet etmek için 150'yi 

aşkın ofisle, altı bölgede, 194 üye ülkeyle birlikte çalışmaktadır. Kuruluş; 

2019-2023 dönemi için bir milyarı aşkın insanın kapsamlı sağlık 

güvencesine sahip olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, 

bir milyar daha insanı sağlıkla ilgili acil durumlardan korumayı ve ilave 

bir milyar insanın da sağlık ve esenliklerini arttırmayı hedeflemektedir.  

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel 
Temsilcisi 

Çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için 

çalışan bağımsız bir savunucudur. Özel Temsilci, çocuklara yönelik 

şiddetin yaşanabileceği tüm bölgeler, sektörler ve ortamlarda bir köprü 

görevi görür ve eylemleri teşvik eder. 2030 yılına kadar çocuklara yönelik 

şiddeti sona erdirmek amacıyla davranış değişikliklerini ve sosyal değişimi 

teşvik ederek hükümetler, ulusal kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve 



çocuklar ile çalışır ve çocuklara yönelik şiddetin zararlı etkilerine yönelik 

farkındalığı arttırmak için siyasi desteği seferber eder.  

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Ortaklık Ağı  

BM Genel Sekreteri tarafından 2016 yılında kurulan bir kamu-özel 

ortaklığıdır. 420'yi aşkın paydaştan oluşur ve çocuklara karşı her türlü 

şiddeti sona erdirmeye yönelik savunuculuk faaliyetleri, bulguya dayalı 

eylemler ve yatırımlar için küresel bir platform görevi görür. Ortaklık Ağı, 

üç temel alana odaklanır: çocukları evde, çevrimiçi ortamda ve okullarda 

ve okullar vasıtasıyla güvende tutmak.  

UNESCO  

Resmi adı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'dür. Eğitim, 

bilim ve kültür alanlarında uluslararası işbirliği vasıtasıyla barış inşa 

etmeyi amaçlar. UNESCO'nun programları, BM Genel Kurulu'nun 2015 

yılında kabul ettiği 2030 Gündemi'nde tanımlanan Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunmayı hedefler.  

Çalışma Soruları 
*Ülkenizde varolan eğitim sistemi nedir, nasıl bir programla 

ilerlemektedir?  

*Ülkenizde zorunlu eğitim kaç yıl verilmekte?  

*Ülkenizde okuma-yazma bilen vatandaş oranı nedir, bu oranlar yaş 

grupları bazında ne durumdadır?  

*Ülkenizde evlenme yaşı kaçtır, ülkenizin genelinde çocuk gelin oranı 

ne durumdadır?  



*Okullarda veya dış hayatta çocuklara yeterli pedegojik destek sizce 

nasıl sağlanabilir?  

Kaynakça 
https://www.unicef.org/ https://www.un.org/ https://www.unesco.org/ 

Komite Genel Sekreteri İletişim 

Telefon: +90 551 211 90 36 

E-Posta: berkaykorkmaz02@gmail.com


