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Bu  sunum,  BM’ye üye
bir STK/NGO
perspektifinden,  
“    MUTLULUK,  SPOR,  
KALKINMA,  BARIŞ,  
SAĞLIK  ,    YOG  A  VE  
GENÇLİK ”  üzerine
dünya ve/veya
uluslararası
günleri anma ve
kutlamalara ilişkin
Birleşmiş Milletler
Genel Kurul
kararnamelerini
kısaca tanıtmayı
amaçlamaktadır.

� •  Uluslararası MutlulukGünü (A  /  RES  /  66/281)
•  Uluslararası Kalkınma veBarış için SporGünü (A  /  RES  /  67/296)
•  Dünya Sağlık Günü [WHO]  (WHA  /  A.2  /  Res.35)
•  UluslararasıYoga  Günü (A  /  RES  /  69/131)
•  Dünya Gençlik Beceri/Yetenek Günü (A  /  RES  /  69/145)
•  Uluslararası Gençlik Günü (A  /  RES  /  54/120)

Abstract:    SunumÖzeti

www.lightmillennium.org |    www.turkishlibrary.us

Yukarıdaki BM  Genel Kurul #UNGA  kararlarını;  Küresel Hedefler ile,  diğer bir deyişle,  
Birleşmiş Milletler'in 2030  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İnsanHakları Evrensel
Beyannamesi #  UDHR70  ile ilişkili ve de  konferansın ana teması çerçevesi içinde
tanıtılacaktır.  

Küresel Hedeflere ulaşmak için de,  Birleşmiş Milletler'in çalışmalarına nasıl katkıda
bulunabileceğimiz ve aktif rol alabileceğimize ilişkin BM  nezdindeki mevcut
programlara;  özellikle de  gençleri,  STK  ve üniversiteler kanalıyla katılıma teşvik
eden programlara vurgu yapılacaktır (öğrenci,  akademisyen,   eğitim kurumu,  STK  ve
kamuoyu olarak).  
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BirSTK/NGO  
Perspektifinden…  

� 1.  BİRLEŞMİŞ  MILLETLER'İN  2030  KÜRESEL  HEDEFLERİ,  SPOR,    GENÇLİK  
VE  GELİŞİME  İLİŞKİN  ULUSLARARASI  GÜNLERİN  KISA  BİR  TANITIMI;

2.   70.  YILDÖNÜMÜNDE  EVRENSEL  İNSAN  HAKLARI  BEYANNAMESİ  
(1948)    VE    BM’nin 2030  İÇİN  17  KÜRESEL  HEDEFİNİN  TANITIMI;

3.  “THE  LIGHT  MILLENNIUM”UN  BM  GÜNLERİ  VE  KÜRESEL  HEDEFLERE  
İLİŞKİN  PROGRAMLARINDAN  ÖRNEKLER  (LM/MDGS  konferansı 2013,    Spor
&  Economic  Development,  27  Nisan  2015;  18  Mayıs 2015  ;  Foto albüm – vidyo
referansları…)  

� 4.  BM’YE  NASIL  KATILABİLİNİR  ve/veyaÜYE  OLUNUR?

� 5.  TÜRK  VE  DÜNYA  GENÇLİĞİNE  ORTAK  BİR  MESAJ

6.  TEŞEKKÜRLER  &  İLETİŞİM

ARA  KONU  BAŞLIKLAR
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Kaynak:  http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-‐milletler-‐teskilati-‐ve-‐turkiye.tr.mfa

İkinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkan büyük devletlerin (ABD,  Sovyetler Birliği,  
İngiltere,  Fransa ve Çin HalkCumhuriyeti )  liderliğinde oluşturulan bir dünya örgütü
olan Birleşmiş Milletler (BM),  20.  yüzyılın ilk  yarısında yaşanan savaşların ve barışa
yönelik tehditlerin tekrarını önlemek ve uluslararası barış ve güvenliği korumak
amacıyla kurulmuştur.  

BM’nin kurucu antlaşması niteliğindeki BM  Şartı,  aralarında Türkiye’nin de  bulunduğu
50  ülke tarafından 26  Haziran 1945  tarihinde San  Francisco’da imzalanmıştır.  

BM  Teşkilatı,  BM  Şartı’nda öngörüldüğü üzere,  BM/GK’nın beş daimi üyesi dahil (ABD,  
Sovyetler Birliği/Rusya,   İngiltere,  Fransa veÇin HalkCumhuriyeti)  BM’nin diğer üye
devletlerinin çoğunluğununÖrgüt Şartı’nın onay işlemlerini tamamlamalarıyla,  
24  Ekim 1945  tarihinde resmen faaliyete geçmiştir.  
Bu  tarihten beri,  24  Ekim günü her  yıl BM  Günü olarak kutlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler'in toplam sayısı 193’e  ulaşmıştır.  Ayrıca Filistin ve
Vatikan ise "gözlemci üye"  statüsündeBM'ye üyedir.

Türkiye,  BM'nin kurucu üyelerindendir.

KISA  
TARİHÇE:  

BİRLEŞMİŞ  
MİLLETLER



Kaynak:  http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/35501-‐Birlesmis-‐Milletler-‐Antlasmasi.pdf

26  Haziran  1945,  San  Francisco

BİRLEŞMİŞ	  MİLLETLER	  ANTLAŞMASI
Biz,  Birleşmiş
Milletler halkları:

•	  Bir insan yaşamı
içinde iki kez
insanlığa, tarif
olunmaz acılar
getiren savaş
felaketinden,	  gelecek
kuşakları korumaya;

•	  Temel insan haklarına,	  insan kişiliğinin onur ve değerine,	  erkeklerle
kadınların ve büyük	  uluslarla küçük ulusların hak eşitliğine olan inancımızı
yeniden ilan etmeye;	  
•	  Adaletin korunması ve antlaşmadan doğan yükümlülüklere saygı
gösterilmesi için	  gerekli koşulları yaratmaya ve daha geniş bir özgürlük	  
içinde daha iyi yaşama koşulları sağlamaya,	  sosyal bakımdan ilerlemeyi
kolaylaştırmaya,	  ve bu ereklere ulaşmak için;
•	  Hoşgörüyle davranmaya ve iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle
barışık yaşamaya,	  uluslararası barış ve güvenliği korumak için	  güçlerimizi
birleştirmeye,	  ortak yarar dışında silahlı kuvvet kullanılmamasını
sağlayacak ilkeleri kabul etmeye ve yöntemleri benimsemeye,	  
•	  Tüm	  halkların ekonomik ve sosyal bakımdan ilerlemesini kolaylaştırmak
için	  uluslararası kurumlardan yararlanmaya,	  istekli olarak,	  bu amaçları
gerçekleştirmek için	  çaba	  harcamaya kara verdik.

TARIHÇE



20  MART

•  Uluslararası
Mutluluk Günü
(A  /  RES  /  
66/281)

� 2013'ten  bu yana,  BirleşmişMilletler,  dünyanındört bir yanındaki
insanlarınhayatlarındakimutluluğun yer ve önemini anlamanın
bir yolu olarakUluslararası MutlulukGünü'nü kutluyor (Bhutan  
BM  Genel Kurulu’na bu kararnamenin sunulması ve oylanmasında
öncülük yapmıştı).  

� 2015  yılında,  BM  yeryüzünde refah ve mutluluğa yol açanüç
önemli hususun temeli olan yoksulluğu sona erdirmeye,  
eşitsizliği azaltmaya ve gezegenimizi korumayı
amaçlayan 17  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin
programlarınınuygulamasınıüye ülkelerve küresel baz da  
başlattı.  

� Birleşmiş Milletler her  yaştan,  her  sınıftan,  iş dünyasından ve
hükümetten,  Uluslararası MutlulukGünü kutlamalarına
katılmaya davet ediyor.  

Uluslararası Mutluluk Günü nedir?    Elbette mutlu olmak için bir gün!  

Kaynak:  http://www.un.org/en/events/happinessday/



Foto:  Football  players  celebrate  the  closing  ceremony  of  a  competition  in  ZamZam camp  for   internally  displaced  persons  (IDPs) in  El  Fasher,  North  Darfur.  
The  event  was  organized  with  support  from  the  African  Union  –UN  Mission  in  Darfur   (UNAMID).    UN  Photo/Albert  González  Farran

Kaynak:     http://www.un.org/en/events/sportday/   (bire bir çeviri değildir..)

International  Day  of  Sport  for  Development  and  Peace  

Yine de  kimisi merak edebilir!  Spor’un Birleşmiş Milletler’in “Dünya Barışı”  ve
“Küresel Hedefler”ile ne  ilgisi var diye?  Aslında,  spor Birleşmiş Milletler (BM)  
sistemi içinde,  Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nden 2030  Küresel Hedeflere
ve tüm insani gelişme koşullarının sağlanmasından sürdürülebilir ekonomik
kalkınmaya kadar tüm alanlarda ülkesel,  yöresel ve dünya çapında;  gerek Küresel
Hedeflere ulaşmak ve gerekse Dünya Barışı ve Barış Kültürü için doğal bir ortaklık
sunar.

(A  /  RES  /  67/296)
Spor,  tüm
toplumlarda,  
rekabetçi spor,  
fiziksel aktivite ve
gelişim,  özellikle
çocuk ve gençlik
yaşlarından itibaren
veya oyun şeklinde
tarihsel olarak önemli
bir rol oynamıştır.

(BM-‐Genel Kurul 96.  Toplantı:  
23  August  2013)

6  NİSAN •  Uluslararası Kalkınma ve Barış için SporGünü



6  NİSAN  
Uluslararası
Kalkınma ve
Barış için Spor
Günü
(A  /  RES  /  67/296)
(BM-‐Genel Kurul
96.  Toplantısı |
23  August  2013)

� Spor ve oyuna katılım ve katılım hakkı birçok uluslararası sözleşmede
uzun zamandır kabul edilmiştir.  

1978'de  UNESCO,  spor ve beden eğitimini “herkes için temel bir hak”  
olarak tanımladı.  

Fakat bugüne kadar,  oyun oynama ve spor yapma hakkı çoğu kez göz
ardı edildi ya da  bu hakka saygısızlık edildi.

Güçlü BirAraç Olarak SPOR;  bireysel ve sosyal alanda ilgi çekmek,  
farklı ilgi ve potansiyelleri harekete geçirmek ve ilham vermek için
eşsiz bir güce sahiptir.  

Spor,  farklı coğrafi,  kültürel ve politik bağlamlarda sosyal entegrasyon
ve ekonomik kalkınmanın destekleyicisi olarak önemli bir rol
oynamaktadır.  Spor,  sosyal bağları ve ağları güçlendirmek ve barış,  
kardeşlik,  dayanışma,  hoşgörü ve adalet ideallerini teşvik etmek ve
şiddete karşı da  önleyici için güçlü bir araçtır.

Kaynak:    http://www.un.org/en/events/sportday/  

TEMEL  HAK  OLARAK  SPOR

Slayt:  II



6  NİSAN

Uluslararası
Kalkınma ve
Barış için Spor
Günü
(A  /  RES  /  
67/296)

(BM-‐Genel Kurul
96.  Toplantısı |
23  August   2013)

Slayt:  III

�Kişisel Gelişim (SKH#  1,  2,  4).
Sağlığın teşviki ve hastalıkların önlenmesi (SKH#3).
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi
(SKH#5).
Sosyal bütünleşme ve sosyal sermayenin gelişimi
(SKH#10).
Barış kurma ve çatışma önleme /  çözme.  
(SKH#16,  17)
Afet sonrası travma ve yaşamın normalleşmesi
(SKH#  17).
Ekonomik gelişme.  (SKH#6,  7,  9,  10,  11)
İletişim ve sosyal seferberlik (tüm SKHleri).
Spor veBarış (SKH#1,  2,  3,  4,  5,  6,  10,  16,  17)

SPOR,  BİREY  VE  TOPLUM  GELİŞİMİNDE  
BASLICA  AŞAĞIDAKİ  HUSUSLARI  TEŞVİK  EDER:

Kaynak:    http://www.un.org/en/events/sportday



•  Dünya Sağlık
Günü [WHO]  
(WHA  /  A.2  /  Res.35)
World  Health  
Organization   |
WHO,  1948

� Dünya SağlıkOrgütü’nün (DSÖ/WHO)  Anayasası,   BM  bünyesinde
kurulmuş olup,  7  Nisan  1948'de  resmen yürürlüğe girmiştir..

� Kuruluş günü olan 7  Nisan  tarihi,  aynı zamanda,  her  yıl Dünya
Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır.  

� Bu  ay  içinde,  DSÖ’nün70.  yıldönümünü
için BM  Postal  servisi tarafından özel pullar
bastırılarak,  kutlanmıştır.  

Bu  yılın teması ise
“Evrensel Saglık Sigortası”dır.

� DSÖ’nin dünyada 150  ülkede ofisi,  6  bölge ofisi ve BM’nin
Cenevre'deki genel merkezinde 7000'den  fazla çalışanı vardır.

� 2018  DSÖ/WHO'nun Dünya Sağlık Profil ve Hedefi:
•  Yeryüzü nüfusunun yarısı temel sağlık servislerinden yoksundur.
•  Sağlık ve hastane maliyetlerinin yüksekliği, 100  milyon kişiyi
yoksulluğa itmiştir.
•  DSO,  Evrensel Sağlık Sigortasına erişimi 2023’te  1  milyar dünya
nüfusuna ulaştırmayı hedeflemektedir.  

http://www.who.int/campaigns/world-‐health-‐day/2018/en/
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SAĞLIK:  
Genel sağlık,  akıl-‐
ruh,  fiziki/beden,  
bulaşıcı olan ve de  
ve alışkanlıklara
bağlı bulaşıcı
olmayan
hastalıklara ilişkin
(konferans konusu
dışında)  diğer
BM  Dünya
Günleri...  

� 4  Şubat Dünya Kanser Günü [WHO]
6  Şubat Kadın  Sünnetine Karşı SıfırTolerans Uluslararası Günü
24  Mart DünyaVeremle Savaş Günü [WHO]
2  Nisan DünyaOtizm Farkındalık Günü
7  Nisan Dünya Sağlık Günü [WHO]
25  Nisan Dünya Sıtma İle  MücadeleGünü [WHO]
31  Mayıs Dünya Sigarayı BırakmaGünü [WHO]
13  Haziran DünyaAlbinizm Farkındalık Günü
14  Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü [WHO]
28  Temmuz Dünya Hepatit Günü
10  Eylül Dünya İntiharları ÖnlemeGünü [WHO]
28  Eylül Dünya Kuduzla MücadeleGünü [WHO]
10  Ekim Dünya RuhSağlığıGünü [WHO]
14  Kasım Dünya Diyabet Günü [WHO]
1  Aralık Dünya AIDS  Günü
3  Aralık Dünya Engelliler Günü
12  Aralık Uluslararası Sağlık Hizmetlerinden HerkesinYararlanması Günü
ResA/72/L.27  |  6  Aralık 2017 |  (International  Universal  Health  Coverage  Day)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=

http://www.un.org.tr/bm-‐gunleri/
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21HAZİRAN  
•  Uluslararası
Yoga  Günü
(A  /  RES  /  69/131)

Uluslararası Yoga Günü'nü oluşturan taslak karar Hindistan tarafından
önerildi ve rekor 175 üye devlet tarafından onaylandı (2014). 
Öneri ilk olarak Başbakan Narendra Modi'nin Genel Kurul'un 69. 
oturumunun açılışında yaptığı konuşmada tanıtıldı: 
“Yoga, eski geleneklerimizden paha biçilemez bir armağandır. 
Yoga zihin ve beden, düşünce ve eylemin birliğini somutlaştırır ... 
bütünsel bir yaklaşım [bu] sağlığımız ve refahımız için değerlidir. 
Yoga sadece egzersizle ilgili değildir; 
Kendinizle, dünyayla ve doğayla birlik duygusunu keşfetmenin bir yolu. 
”Kararda “bireylerin ve nüfusun daha sağlıklı seçimler yapması ve iyi sağlığa
kavuşmuş yaşam tarzı kalıplarını takip etmesinin önemi” belirtiliyor. 
Bu bağlamda, Dünya Sağlık Örgütü, üye devletlerini vatandaşlarının fiziksel
hareketsizliği azaltmalarına yardımcı olmaya da çağırdı. 
Dünya çapında 10 (on) önde gelen ölüm nedeni ve kardiyovasküler
hastalıklar, kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar için kilit bir
risk faktörüdür.
Fakat yoga fiziksel bir aktiviteden daha fazlasıdır. BM  69  Genel KurulToplantısı

11  Aralık 2014  
Kaynak:  http://www.un.org/en/events/yogaday/background.shtml



21  HAZİRAN  

SAĞLIK  
İÇİN  YOGA

A / RES / 69/131

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler’de Daimi Misyonu tarafından
BM New York merkezde 2017 yılı Uluslararası Yoga Günü’nün
kutlanma teması ’Sağlık için Yoga'dır.' 
Tema, yoga ile zihin ve beden arasında bir denge kurmanın bütünsel
bir şekilde katkıda bulunabileceği gerçeğini vurgular. 

Organizatörler, sağlık ve esenlik konusundaki bu yaklaşımın, 
insanoğlunun sürdürülebilir kalkınmaya ulaşma arayışına doğrudan
ve faydalı bir katkıda bulunabileceğine ve doğa
ile uyumlu yaşam tarzlarına doğru yönlendirmeyi teşvik edebileceğine
inanmaktadır.

Yoga’nın en ünlü uygulayıcılarından biri olan, geç B. K. S. Iyengar'ın
ifadesiyle,  “Yoga, günlük yaşamda dengeli bir
tutum sergileme yollarını geliştirir ve birinin eylemlerinin
performansında beceri kazanır.”
Kaynak:  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/131

#ispescongress2018  |  SPORDA  KÜRESEL  HEDEFLER  |  GLOBAL  GOALS  IN  SPORT
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� Gençler,  yetişkinlerden üçkatdaha fazla işsiz kalma eğilimindedirler ve sürekli
olarak daha düşük iş kalitesine,  daha fazla işgücü piyasası eşitsizliğine ve daha
uzun ve daha güvensiz okuldan işe geçişleremaruz kalmaktadırlar.  

Buna  ek olarak,  kadınların daha az işsiz ve düşük ücretli olmaları,  yarı zamanlı
işlerde bulunmaları veya geçici sözleşmeler altında çalışması daha olasıdır.Bu
nedenle eğitimve öğretim,  işgücü piyasasında başarının temel belirleyicileridir.  
Ancak maalesef,  mevcut sistemler birçok gencin öğrenme ihtiyaçlarını
karşılamada başarısız oluyorve öğrenme sonuçları ve becerileri ile ilgili
araştırmalar,  çok sayıda gencin temel okuryazarlık ve aritmetikte düşük başarı
düzeyine sahipolduğunu gösteriyor.  

Gençlik için gerekli olan beceriler ve işler,  2030  Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemi'nde belirgin bir şekilde yer almakta ve SDG  hedef 4.4  (HerkeseEşit ve
Nitelikli Eğitim),  ilgili becerilere sahipgençlerin ve yetişkinlerin sayısındaönemli
bir artışa neden olmaktadır.

Zemin:    UluslararasıÇalışmaÖrgütü’nün (ILO)  bir yayınına göre,  2015  yılında 71  
milyon gencin işsiz olduğu tahmin ediliyor (genç işsizlik oranı%  13.1)  ve bu
rakamın 2017  yılında çoğu bölgede artması bekleniyor.  

Genç işsizliğinin bir nedeni yapısal işsizlik,  ekonomideki işçilerin becerilerini ve
işverenlerin işçilerin talepettiği beceriler arasında bir uyumsuzluk.  

Yapısal işsizlik,  dünyadaki tümbölgeleri etkilemektedir ve sadece ekonomileri
değil,  aynı zamanda 2030  Sürdürülebilir KalkınmaGündemi'nde öngörülenadil
ve kapsayıcı toplumlara geçişi de  engellemektedir.

DÜNYA  
GENÇLİK  
YETENEK  VE  
BECERİLER  
GÜNÜ

[73rd  plenary  meeting   18  
December   2014  
UNITED  NATIONS  GENERAL  
ASSEMBLY  
A/RES/69/145]

15  TEMMUZ

http://www.un.org/en/events/youthskillsday/



10'uncu  yıldönümünde,   BM  Genel Kurul,  gençlerin durumunu iyileştirmek
için ulusal eylem ve uluslararası destek için bir politika çerçevesi ve kılavuz
ilkeler belirleyerek Gençlik için Dünya Eylem Programı'nı kabul etti.

17  Aralık 1999  tarihinde,   54/120  sayılı kararında,   Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu,  12  Ağustos'ta Uluslararası Gençlik Günü ilan edilen Dünya
Gençlikten Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın (8-‐12  Ağustos 1998)  yaptığı
tavsiyeyi onaylamıştır.

2015  yılında Güvenlik Konseyi'nin S  /  RES  /  2250  (2015)  sayılı kararının kabul
edilmesinden bu yana,  gençlerin barış ve güvenlik gündemine ve toplumda
daha geniş bir biçimde yer almasının,   barışın inşası ve sürdürülmesinde kilit
rol oynayacağının farkına varıldı.     

Bir diğer Güvenlik Konseyi Kararı S  /  RES  /  2282  (2016),  gençlerin çatışmaları
caydırmak ve çözmek için oynayabilecekleri önemli bir rol olduğunu ve hem  
barışı koruma hem  de  barış inşası çabalarının başarılmasında kilit rol
oynayan unsurları yeniden doğrulamaktadır.

12  Ağustos |  Uluslararası GençlikGünü (A  /  RES  /  54/120)  

1985'te  BM,  ilk  
Uluslararası
GençlikYılı'nı kutladı.  



“GENÇLER,  BARIŞ  İNŞA  EDİYOR...”

UluslararasıGençlik Günü 2017,  gençlerin çatışmayı önleme ve dönüşümün yanı
sıra katılım,  sosyal adalet ve sürdürülebilir barışa katkılarını kutlamaya
adanmıştır.

2030  Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi,  barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik
etmeyi taahhüt etmiş ve “Sürdürülebilir kalkınmanın barış ve güvenlik olmadan
gerçekleştirilemeyeceğini”   taahhüt etmiştir.

Hedef 16,  her  düzeyde duyarlı,  kapsayıcı,  katılımcı ve temsili bir karar almayı
sağlamayı amaçlamaktadır.  

Gençlerin durumunu iyileştirmek için bir politika çerçevesi ve pratik kılavuzlar
sağlayanGençlik için Dünya Eylem Programı,  “gençlerin barış ve güvenliğin
korunmasında aktif katılımını teşvik etmeyi”   teşvik etmektedir.

Kaynak:  http://www.un.org/en/events/youthday/

Uluslararası
Gençlik
Günü

(A  /  RES  /  54/120)  

•  12  Ağustos



Dünya
GençlikBeceri
veYetenek Günü
(A  /  RES  /  69/145)  
International
Labor  Organization   |  ILO

�2017  yılı itibarıyla yükselen ve gelişmekte olan
ülkelerdeki genç işçilerin yüzde 39’u  – 160,8  milyon
genç-‐ orta düzey ya da  aşırı yoksulluk içindedir.  
Başka bir deyişle bu insanlar günde 3,10  dolardan az
kazanarak yaşamaktadır.  
Günümüz işgücünde her  beş genç işçiden ikisinden
fazlası ya işsizdir ya da  çalıştığı halde yoksuldur ki bu
dünyadaki tüm toplumları etkileyen çarpıcı bir
gerçektir.

� “Genç kadınların ve erkeklerin karşılaştıkları işgücü
piyasasıyla ilgili,  sosyal nitelik ve süreklilik taşıyan
bu sorunların ele alınması,  yalnızca sürdürülebilir
ve kapsayıcı büyümenin sağlanması açısından
değil çalışma yaşamının ve toplumsal
bütünleşmenin geleceği açısındanda  yaşamsal
önem taşımaktadır. "

� ILO  PolitikalarGenelDirektörYardımcısı Deborah  Greenfield

� Kaynak:  http://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_600486/lang-‐-‐tr/index.htm



•  A/RES/3140
(XXVIII)  

•A/RES/3141
(XXVIII)  

Erken do

BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER  
GENEL  KURULU’NUN
GENÇLİĞE  VERMİŞ  OLDUĞU  
ÖNEMİ,
ULUSAL  VE  ULUSLARARASI  
DÜZEYDE  GELİŞİM  VE  KALKINMAYA
KATILIMINI  TEŞVİK  EDEN  VE  
DESTEKLEYEN  NİTELİKTE  Kİ;
<  1973  YILINA  AİT  İKİ  KARARNAME

AÇIKLAMA:  2000  – 2015  dönemi Binyılın Kalkınma Hedefleri ve2015  – 2030  dönemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden çok önce GENÇLİK  
konusunun,  BM  Genel Kurul toplantılarındagündeme alınmış ve kararnameler çıkartılmışolduğuna ilişkin 1973  yılındaniki belge
(takip eden iki slayt).  



http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3140(XXVIII)&Lang=E&Area=RESOLUTION
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3141(XXVIII)&Lang=E&Area=RESOLUTION

•  3140  (XXVII).  
Gençlerin  ihtiyaç  ve  
isteklerini  karşılamak  
ve  ulusal  ve  
uluslararası  gelişime  
katılımlarını  teşvik  
etmek  için  ulusal  ve  
uluslararası  
düzeylerde  katılımını
desteklemek

14  Aralı  k  1973

� Genel-‐Sekreteri'n  gençlik  üzerine  raporunun,  
genç  neslin  sorunlarının  günümüz  dünya  
gerçekleri  ve  yarının  dünyasının   talepleri  
bağlamındaki  karmaşıklığına   dikkat  
çekmesi  göz  önünde  bulundurulduğunda,  
bu  konuya,  raporun  sonuçlarında,  özellikle  de  
pratik  niteliktekilere  yeterince  dikkat  
edilmelidir.

Genel  Sekreterin  raporunun,  toplumun  
ayrılmaz  bir  parçası  olan  gençliğin  belirli  
sorunlara  sahip  olduğunu  ve  ulusal  ve  
uluslararası  ekonomik  ve  sosyal  
kalkınmadaki   eşitsizliklerin  etkisinden   daha  
fazla  etkilendiğini   kabul  ettiğini   de  dikkate  
alarak…

7  Kasım  1965  tarih  ve  2097 (XX)  sayılı  Genel  Kurul  2037  (XX)  ve 22  Kasım  1971  tarih  ve  2770  
(XXVI)  ve  Ekonomik  ve  Sosyal  Konsey  kararları  5  Haziran  1969  ve  1752  (LIV)  16  Mayıs  1973



•  3141  (XXVII)
BUGÜNÜN  
DÜNYASINDA  
GENÇLİĞİN  
EĞİTİM  VE  
SORUMLULUKLARI

28.  Birleşmiş Milletler
Genel KurulOturumu

14  Aralı  k  1973

� 19  Aralık 1968  tarihli 2445  (XXİİİ)  ve 2447  
(XXİİİ)  kararlarını hatırlayarak,28  Ekim 1969  
tarihli,  2597  (XXİV)  sayılı kararının gençliğe,  
insan hakları ve temel özgürlüklere ilişkin
eğitimine,   sorunlarına ve ihtiyaçlarına ve
ulusal kalkınmaya katılımına ilişkin
kararını hatırlatarak,
...
5.  Hükümetlere gençlik konusunda
yapılması gereken hususlara ilişkin çağrı:
(a)  Eğitim,  öğretim,  sağlık,  sosyal refah ve
istihdamalanlarında daha elverişli
koşulların sağlanması;
(b)  Ulusal kalkınma planlarının ve
uluslararası işbirliği programlarının
hazırlanmasına ve uygulanmasına
katılmak için uygun fırsat ve zemin
ortamlarının hazırlanması;
(c)  Özellikle gençleri ilgilendiren ulusal
çıkar soruları ile ilgili kararlara katılma
olasılığının sağlanması;
6.  Genel Sekreterin,  bu kararın
uygulanmasına ilişkin otuzuncu
oturumunda Genel Kurul'a rapor sunmasını
talep eder.

(Sunum için taslak çeviri.  B.Ü.)  



BİRLEŞMİŞ  
MİLLETLER  
GENÇLERİ  
YAKININA  
GETİRİYOR

BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER  GENEL  KURULU:  GENÇLİK  DİYALOĞU

Kaynak:  https://www.un.org/pga/72/event-‐latest/youth-‐dialogue/



BM  GENEL  KURUL  
BAŞKANI:  
BM'Yİ  
GENÇLERE
YAKLAŞTIRIYOR

30  Mayıs  2018

#UNPGA

� BirleşmişMilletler'ingençleredaha yakınolmasını sağlama
taahhüdünün bir parçası olarak,  BirleşmişMilletlerGenel
Kurulu'nun 72.  Oturumu Başkanı,  H.E.  Bay  MiroslavLajčák, 30  
Mayıs 2018' de  birGençlik Diyaloğu'na ev sahipliği yapacak.  

� Bu  bir günlük etkinlik,  21.  yüzyıldagençlerin eğitim ve beceri
eğitimini ve istihdam ile ilgili endişe ve görüşlerini derlemeyi
ve aynı zamanda ihtiyaçlarını ve endişelerini dinlemeye ve
radikalleşmenin önlenmesine yönelik fikirlerini almayı
öngörüyor.  

� Etkinlik ayrıca,  gençleri güçlendiren birçok küresel ittifak ve
girişimin çabalarına destek ve canlandırmayı amaçlıyor.

� Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyalmedyadapaylaşabileceksiniz.
� Genel Kurul Başkanı,  ister kişisel olarak ister sosyal medya
aracılığıyla,  katılımınızı dört gözle bekliyor!  

� Ancak şimdi görüşlerinizi anketi aracılığıylagöndererek şimdiden
harekete geçebilirsiniz.

� Anket:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXtInLV7gRhAOd7BbT35G8PUo8dH8z2YFKRHNikk
UMsYHUPQ/viewform

Kaynak:  https://www.un.org/pga/72/event-‐latest/youth-‐dialogue/
(Bu  sunum için taslak olarakBM  Genel Kurul sayfasında ki konuya iliskin duyuru üzerinden çevrilmiştir.  B.Ü.)  



İNSAN  
HAKLARI  
EVRENSEL  
BİLDİRGESİ

30	  MADDEDEN	  
OLUŞMAKTADIR.	  

10	  Aralık 1948

Birleşmiş MilletlerGenel Kurulu;  

İnsanlık topluluğununbütün bireyleriyle kuruluşlarının bu
Bildirgeyi her  zaman  göz önünde tutarak eğitim ve öğretim
yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye,  
giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye
devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi
altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin
olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba
göstermeleri amacıyla;  
tüm halklar ve uluslar için ortak ideal  ölçüleri belirleyen bu
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.  

Madde 1-‐ Bütün insanlar özgür,  onur ve haklar bakımından
eşit doğarlar.  Akıl ve vicdana sahiptirler,  birbirlerine karşı
kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Kaynak:  UNIC  Ankara  
http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf

#70UDHR	   #UNHR	   #STANDUP4HUMANRIGHTS

70.	  YILDÖNÜMÜNDE	  İNSAN	  HAKLARI	  EVRENSEL	  BEYANNAMESİ – GİRİŞ



•	  Madde 2-‐ Herkes,	  ırk,	  renk,	  cinsiyet,	  dil,	  din,	  siyasal veya başka bir görüş,	  ulusal veya
sosyal köken,	  mülkiyet,	  doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge
ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.	  Ayrıca,	  ister
bağımsız olsun,	  ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da	  başka bir egemenlik
kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun,	  bir kimse hakkında,	  uyruğunda bulunduğudevlet
veya ülkenin siyasal,	  hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım
gözetilmeyecektir.

•	  Madde 3	  -‐Yaşamak,	  özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.	  

•	  Madde 4-‐ Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz,	  kölelik ve köle
ticareti her	  türlü biçimde yasaktır.

•	  Madde 5-‐ Hiç kimseye işkence yapılamaz,	  zalimce,	  insanlık dışı veya onur kırıcı
davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.	  

•	  Madde 6-‐ Herkesin,	  her	  nerede olursa olsun,	  hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı
vardır.	  

TÜRKİYE’DE:	  

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER	  GENEL	  
KURULU'NUN	  10	  ARALIK	  1948	  TARİH	  
VE	  217	  A(III)	  SAYILI	  KARARIYLA	   İLAN	  
EDILMİŞTİR.
6	  NISAN	  1949	  TARIH	  VE	  9119	  SAYILI	  
BAKANLAR	  KURULU	  İLE	  
"İNSAN	  HAKLARI	  EVRENSEL	  
BEYANNAMESİ’NİN	   RESMİ GAZETE	  
İLE	  YAYINLANMASI	   YAYIMDAN	  
SONRA	  OKULLARDA	  VE	  DİĞER	  
EĞİTİM	  MÜESSESELERİNDE	  
OKUTULMASI	  VE	  YORUMLANMASI	  
VE	  BU	  BEYANNAME	   HAKKINDA	  
RADYO	  VE	  GAZETELERDE	  MÜNASİP	  
NEŞRİYATTA	  BULUNULMASI"	  
KARARLAŞTIRILMIŞTIR.	  

BAKANLAR	  KURULU	  KARARI	  
27	  MAYIS	  1949	  TARİH	  VE	  7217	  SAYILI	  
RESMİ GAZETE'DE	   YAYINLANMIŞTIR

Kaynaklar:	  	  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-‐208.pdf	   	  |	  	  http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf

#70UDHR	   #UNHR	   #STANDUP4HUMANRIGHTS



• MADDE 7-‐ Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın
korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.
. . .

70. YILDÖNÜMÜNDE, TÜRKİYE’NİN DE KURUCU ÜYE OLARAK İMZALAMIŞ OLDUĞU BM’NİN
EVRENSEL İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ’NİN “DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ”NE İLİŞKİN 19. MADDE’si:

MADDE 19-‐ Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak
düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu
olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak
hakkını gerekli kılar.

“The Light Millennium” Kamu Yararına Multi-‐Medya ve Kültür üzerine
Hükümetler Dışı bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, BM’ye #19 Madde’ye
istinaden, ayrıca Dünya Barış Kültürü ile her alanda – geleceğe ilişkin de dahil
olmak üzere – düşünsel üretimi teşvik, yayın ve tanıtım amaçlarıyla, 12 Aralık
2005’ten itibaren BM Kamu Bilgi/Enformasyon Birimi’ne üyedir. #UNDPINGO
BM’de 6 kişiden oluşan bir delegasyon ile de temsil etme ve edilme
kapasitesine sahiptir. www.lightmillennium.org

#70UDHR	  	  #UNHR	   #STANDUP4HUMANRIGHTS





http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-‐development-‐goals.html

Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri,  
diğer bir deyişle
Küresel
Hedefler,  
yoksulluğu ortadan
kaldırmak,  
gezegenimizi
korumak ve tüm
insanların barış ve
refah içinde
yaşamasını
sağlamak için
evrensel eylem
çağrısıdır.

Bu  17  Hedef,  Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte;  
bir yandan da  diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği,  ekonomik eşitsizlik,  
yenilikçilik,  sürdürülebilir tüketim,  barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor.  

Hedefler birbiriyle bağlantılıdır;  bir hedefte başarının anahtarı,  birbiriyle
ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri,  diğer bir değişle Küresel Hedefler,  Binyıl
Kalkınma Hedeflerinin daha da  ötesinde yoksulluğun ananedenlerine çözüm
bulmayı ve evrensel kalkınmayı sağlamayı amaçlamıştır.

Yoksulluklamücadele hareketi olan Binyıl Kalkınma Hedefleri,  yeni Sürdürülebilir
Kalkınma Gündemi için bir alt  yapı olmuştur.  

2030  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri,  17 ana hedef ve 169 alt  başlık ile geniş
bir kapsama sahiptir.

2030  SÜRDÜRÜLEBİLİR  KALKINMA  HEDEFLERİ  NEDİR?

SKH  Slayt2/4



Hedef 1.  Her  tür yoksulluğu,  nerede olursaolsun sona erdirmek.  Günde1,25  dolardan daha
az gelire sahip insan sayısı ile tanımlanan aşırı yoksulluğu2030’a  kadar ortadan kaldırmak

Hedef 2.  Açlığı bitirmek,  gıda güvenliğini sağlamak,  beslenme imkânlarını geliştirmek ve
sürdürülebilir tarımıdesteklemek

Hedef 3.  İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesinher  yaşta refahını sağlamak

Hedef 4.  Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese
yaşam boyu eğitim imkânı tanımak

Hedef 5.  Toplumsalcinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal
konumlarınıgüçlendirmek

Hedef 6.  Herkes için suyun ve sıhhi koşullarınerişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetimin
güvence altına alınması

Hedef 7.  Herkes için erişilebilir,  güvenilir,  sürdürülebilir vemodern  enerji sağlanması ve
güvence altına alınması

Hedef 8.  Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak,  tam  ve üretici istihdamı
ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak

Hedef 9.  Dayanıklı altyapı inşa etmek,  sürdürülebilir vekapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni
buluşları teşvik etmek

Kaynak:  http://izto.org.tr/demo_betanix/uploads/cms/yonetim.ieu.edu.tr/6360_1470056885.pdf

17  
Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedefleri
NELERDİR?

SKH  Slayt3/4



Hedef 10.  Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak

Hedef 11.  Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kapsayan,  güvenli,  güçlü ve
sürdürülebilir kılmak

Hedef 12.  Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak

Hedef 13.  İklim değişikliği ve etkileri ilemücadele için acil olarak adım atmak

Hedef 14.  Okyanusları,  denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumakve
sürdürülebilir şekilde kullanmak

Hedef 15.  Karasal ekosistemleri korumak,  restore  etmek ve sürdürülebilir kullanımını
sağlamak,  ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak,  çölleşme ile mücadele etmek,  
toprakların verimlilik kaybını durdurmakve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını
durdurmak

Hedef 16.  Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek,  
herkesin adalete erişimini sağlamak,  her  seviyede etkin,  hesap verebilir ve kucaklayıcı
kurumlar inşa etmek

Hedef 17.  Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulamaaraçlarını güçlendirmekve
küresel ortaklığı yeniden canlandırmak

17  
Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedefleri
NELERDİR?

SKH  Slayt4/4 Kaynak:  http://izto.org.tr/demo_betanix/uploads/cms/yonetim.ieu.edu.tr/6360_1470056885.pdf



“The  Light  
Millennium”un
Birleşmiş
Milletler’in
“Barış,  Kalkınma,  
Spor veGençlik”  
programlarıyla
ilişkili New  York  
veNew  
Jersey’deki
etkinlik vemulti  
platform  
yayınlarından…

•  KONFERANS:
http://www.lightmillennium.org/
ataturk/2013/conference.html
•  ETKİNLİK  RAPORLARI
http://www.lightmillennium.org
•  ETKİNLİK  DUYURULARI
http://www.lightmillennium.org/
events/all.html
•  The  Light  Millennium  
Television  |  LMTV  -‐Vidyo
http://www.lightmillennium.org/
lmtv/all.html
•  GALERİ  – Foto Albümler
http://www.lightmillennium.org/
gallery/



PIONEER  OF  
THE  
MILLENNIUM  
DEVELOPMENT  
GOALS:  
ATATÜRK
International  
Conference
April  19-‐20,  2013
Stevens   Institute  of    
Technology,
New  Jersey

http://www.lightmillennium.org/ataturk/2013/conference.html



http://www.lightmillennium.org/ataturk/un-‐mdgs/s-‐devecioglu-‐youth-‐and-‐sport-‐may19.html
http://www.lightmillennium.org/ataturk/2013/report-‐april19-‐20.pdf



“HOW  SPORT  
CAN  
CONTRIBUTE  
TOWARDS  
PEACE  AND  
SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT”  

27  Nisan  2017
Saint  Peters  
Universitesi,
New  Jersey  



Report  of  the  event:
http://www.lightmillennium.org/events/april27-‐2015-‐report-‐spu.html



“SPORTS  FOR  
HEALTHY  YOUTH  
DEVELOPMENT,  
SUSTAINABILITY  
&  PEACE”

18  Mayıs  2015  
West  Park  High  
Okulu,
New  York  Şehri



18  Mayıs 2015
tarihli
etkinlikten
üretilmiş olan
LMTV  
Program  
Tanıtımları



“SPORTS  FOR  
HEALTHY    
YOUTH,  
DEVELOPMENT,  
SUSTAINABILITY  
AND  PEACE”

etkinliğinden 5  
bölüm olarak
üretilmiş olan
LMTV  açılış
jeneriğinden...

1. Part 1/4:  
http://www.lightmillennium.org/lmtv/2015/sport-youth-development-peace-nyc-p1.mp4
2. Part 2/4:
http://www.lightmillennium.org/lmtv/2015/sport-youth-development-peace-nyc-p2.mp4
3. Part 3/4 Honorary Speaker: ERDEN ERUÇ 
http://www.lightmillennium.org/events/may18-2015/report-on-sports-for-healthy-youth-
development-sustainability-peace.html
4. Part 4/4 Highlights: 
http://www.lightmillennium.org/lmtv/2015/sport-youth-development-peace-highlights-
nyc.mp4
5. Dr. Sebahattin Devecioglu’s Presentation (in Turkish), Produced in 2015. 10:12min.
http://www.lightmillennium.org/lmtv/2015/sebahattin-devecioglu-may-19-sports-and-
peace.mp4



.  BM’YE  
NASIL  
KATILABİLİNİR  
ve/veya
ÜYE
OLUNUR?

� 1.  United  Nations  Department  of  Public   Information   |  UN.DPİ.NGO  
(BM  Genel Sekreterliğe bağlı)

� 2.  Economic  Social  Council   |  ECOSOÇ  (Ekonomik veSosyal Konsey'e bağlı)
•  Sadece ilk  ikisi kanalıyla BM'ye üyeSTK/NGO  kategorisinde ve yıllık GEÇİŞ  Kartı ve temsil
etme,  BM  bünyesinde konferanslara katılma,  workshop,  özel etkinlik sunma ve temsil edilme
hakkına sahip olunuyor.
•  Üniversiteler de  BM'ye özellikle DPİ  kanalıyla STK/NGO  statüsüyle üyeoluyor.

� 3.  Academic  İmpact     (Genel Sekreterlik ve Department  of  Public  Information  bünyesinde)  
BM  AkademikEtki'nin 10  temel prensibini kabul edenüniversiteler içinBM  nezdinde tanınırlık ve
eğitime ilişkinprogramlarda potansiyel işbirliği sağlıyor.

� 4.  UNESCO  (BM  bünyesinde,  uzmanlaşmış özel birim)
5.  UNICEF (BM  bünyesinde çocuk konusunda uzmanlaşmış özel birim)
6.  UN-‐Women  (BM  bünyesinde,  kadın konusunda özel birim)  
ve diğerleri…
Proje ve yerel/bölgesel bazdaSTK'lar ve/veyaüniversiteler ile işbirliği yapıyorlar.  

Ancak BM'de STK  /NGO  temsilcisi olaraküyelik hakkınadoğrudan bu kanalla sahip olunamuyor
eğer BM'ye diğer ilk  iki kanal ile üye olunmamış ise.  

�
ÖNERİ:  Öğrenciler,  akademisyenler,  araştırmacılar;  her  alandaki akademikaraştırmave
çalışmalarınBM  programlarında bir karşılığı olduğu için,  araştırmalarını BM  Program,  Genel Kurul
Kararnameleri ve Küresel Hedefler ile ilişkilendirerek;  araştırmalarıyla aynı zamanda,  Küresel
Hedeflerin amacınaulaşmasınada  bilimsel ve akademikolarak bir katkı sağlayabilirler.  Öneçıkan
araştırmalar ve raporlar sonucunda isegerek ülke çapındave gerekse uluslararası boyutta BM  
programlarına katılımve/veya işbirliği bazında programları geliştirip-‐sunmak bunun sonucu
mümkün olacaktır.  

� Bircan Ünver,  www.lightmillennium.org |    www.turkishlibrary.us



Atatürk’ün “Gençliğe
Hitabesi”nden
uyarlanmış olan bu
metin,  Türkiye’nin
bugün ve geleceğinin
tüm genç kuşaklarına
olduğu kadar,    aynı
zamanda Birleşmiş
Milletler’in Gençlik ve
Spor Programları
çerçevesinde dünya
gençliğine de  bir
armağan olarak
uyarlanmıştır:

Mustafa  Kemal  Atatürk’ün GençliğeHitabesi’ndenuyarlanmış olanbumetin,  Türkiye’nin bugünü ve
geleceğinin tüm genç kuşaklarınaolduğu kadar,  aynı zamanda,  BirleşmişMilletler’inGençlik veSpor
Programları çerçevesindedünyagençliğinede  bir armağanolarakaşağıda ki şekildeuyarlanmıştır:

İlk  göreviniz sonsuza dek kendi ülkenizde ve dünyada bir barış kültürüoluşturmakiçin yeryüzünü
bir bütünolarak korumaktır.  

Bu,  varlığınızın temeli,  geleceğinizin ve yeryüzünün devamı için bir teminatdır.  
Bu  bilince vakıf olmak en  değerli hazinendir.  

Gelecekte,  seni bu hazinenden mahrumetmek ve sadece kendi ülkeni değil,  dünya çapında büyük
bir risk  altına itmek isteyecek yurtiçinden ve yurtdışından tehdit eden bazı unsurlar,  ülkeler ve
zarar vermek isteyen bedbaht insanlar olabilir.

Bir gün bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan,  bu görevini almadan önce
potansiyel tehditlerin yaratacağı durum,  koşullar ve sonuçlarınıbaştan iyi hesaplamalı ve bunları
engelleyici nitelikte adımlarını atmalısın.  
Bu  olasılıklar ve koşullar son  derece elverişsiz ve tehdit edici olabilir.  

Bağımsızlığına,  cumhuriyetine,  sana ve ülkene karşı savaşan düşmanlar,  bunların ardında,  
dünyanın kronolojisinde benzeri görülmemişbir zafere sahip olabilirler.  

Şiddet ve plan  gereği,  sevgili anavatanın tüm kalelerini ve tümtersaneleri ele geçirilebilir,  tüm
ordularınıdağıtılabilir ve ülkeninher  yeri işgal edilebilir.

Türk ve DünyaGençliğine Mesaj:   1/2 http://www.lightmillennium.org/events/may18-‐2015/melis-‐cokuslu-‐oguzhan-‐ulutas-‐statement-‐to-‐youth.html

TÜRK  VE  DÜNYA  GENÇLİĞİNE
ORTAK  BİR  MESAJ



Bu  mesaj,  “Sağlıklı
Gençlik Gelişimi,  
Sürdürülebilirlik
veBarış için Spor”  
adlı,  “The  Light  
Millennium”  un  
New  York’ta
18  Mayıs 2015’de  ki
etkinliginde sunulmuş
olan İngilizce metnin
Türkçe’ye uyarlanmış
bir versiyonudur.

Ve tüm bu şartlarda en  talihsiz,  ülke içinde ve dünyadaki siyasi sistemde iktidarı elinde
bulunduranlar yanlışa düşmüş olabilir.     Yanlış yönlendirilmiş ve hatta hain olabilirler.  

Ayrıca,  onların kişisel çıkarlarını işgalcilerin politik tasarımlarıyla tanımlayabilirler.  
Ülke yoksullaşabilir,  harap ve bitkin düşebilir.

Kendi ülkeni ve dünyayı ortak bir EV  olarak görmek,  korumak ve kardeşçe barış kültürü
içinde ülkende ve yeryüzünde bir arada çalışmak,  gelişmek,  yaşamak veortak bir
İNSANLIK  ve geleceğini hedeflemek için kendin kadar,  gelecekte çocukların ve
torunların için de  asıl görevindir.

Bunun için ihtiyacın olan gücü,  ortak iraden de  ve asil kanında bulacaksın. 

ABD'nin 32.  Başkanı olan Franklin  D.  Roosevelt'in,  “Medeniyetin hayatta kalması için,  
insan ilişkileri bilimini her  türden bütün insanların,  aynı dünyada,  barış içinde yaşama
yeteneklerini sağlamak ve geliştirmek amaçlı kanalize etmek zorundadır,”  sözü tüm
dünya gençliğine ve her  kuşak ve sosyal düzeyde hepimize ışık tutmaktadır.

Ve Atatürk’ün bu konferansın Birleşmiş Milletler’in 2030  Küresel Hedefleri’nin ana
temasını da  doğrudan destekleyen içerikteki,   “Sağlam kafa,  sağlamvücutta olur,”  
sözü de  yaşamın her  safhasında,  rehberimiz olsun.-‐

Türk ve DünyaGençliğine Mesaj:  2/2
Bu  mesaj,  "Sağlıklı GençlikGelişimi,  Sürdürülebilirlik veBarış için Spor",  (NY,  18  Mayıs 2015)  etkinliğinde sunulmuş olan İngilizcemetnin Türkçe’ye,  
“Sporda Küresel Hedefler”   konulu NişantaşıÜniversitesi’ndeorganize  edilen konferans için (26-‐28  Nisan  2018)  BircanÜnver tarafından uyarlanmış
bir versiyonudur.   http://www.lightmillennium.org/events/may18-‐2015/melis-‐cokuslu-‐oguzhan-‐ulutas-‐statement-‐to-‐youth.html



TEŞEKKÜR "Konuşmacı"  olarak daveti için,
Konferans Hazırlık Komitesi Başkanı ve bu panelin moderatörü
•  Dr.  UmutDavut BAŞOĞLU'na,    Beden Eğitimi ve SporYüksekOkulu,  Nişantaşı
Üniversitesi;

•  Öğr.  Gör.  Cemal ÖZMAN'a,  KonferansPlanlama KomitesiGenel Sekreteri,  
Nişantaşı Üniversitesi BedenEğitimi ve Spor Koleji;

Asist.  Prof.  Sebahattin DEVECİOĞLU'na,  Konferans Planlama Komitesi üyelerinden,
FıratÜniversitesi,   Elazığ;

Aynı zamanda,  Nişantaşı Üniversitesi Rektörü ve Konferansın Honor  Başkanı
Prof.Dr.  Esra HATİPOĞLU'na,  Türkiye kapsamında ilk  kezSpor,  Kalkınma ve Barış
konularını bir arada ve Birleşmiş Milletler'in 2030  Hedefleri çerçevesinde sunan bu
akademik ve uluslarası konferansa öncülüğü için

ÇOK  TEŞEKKÜR  EDİYORUM.
Ayrıca,  bu konferansın hazırlık sürecinde ve esnasında tüm emeği geçenlere,    panelist  
arkadaşlarıma ve katılımınız ve dinlediğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



İLETİŞİM
bircanunver@lightmillennium.org
bircan@isikbinyili.org
İletişim@işikbinyili.org

Facebook
@BIRCAN.UNVER  
@BIRCAN.UNVER.35

@LIGHTMILLENNIUM
@TURKISHLIBRARYMUSEUM

@ISIKYOLLARINDA  
#ISIKYOLLARINDA

Twitter:  
#LIGHTMILLENNIUM
#BIRCANUNVER

LinkedIn:
@Bircan Unver
@The  Light  Millennium

ÇEVİRİLER:      BM  Genel Kurul Kararnamelerinin İngilizce’denTürkçe’ye çeviride
–bire bir olmamak kaydıyla–,  Google  Çeviri’den yararlanılmıştır.  

Özgeçmiş:  
http://www.turkishlibrary.us/yasamin-‐gidis-‐gelislerinden-‐bir-‐kesit/
Narrative  Biography:  
http://www.lightmillennium.org/biographies/bircan_unver_narrative.html

İLETİŞİM,  KİTAPLARI,  WEB  SİTELERİ  &  SOSYAL  MEDYA

Web  siteleri:  www.lightmillennium.org |  www.turkishlibrary.us |  www.unnggoa.org |  www.isikbinyili.org

KİTAPLARI:  
#IşıkYollarında (Şiir–ŞiirselGünceler,  2017)
#SanatınLabirentlerinde (Sanat Sorusturmalari ve
Denemeler,  2016)#EnKutsalıYaratmak (Sanat Soylesileri ve
Denemeler,  1994)


