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With the end of the bipolar system, 
the prevailing view of “The United 

Nations’ “Maintenance of Peace and 
Security” will be realized more easily” has 
been replaced by pessimism after a short 
while. In fact, it has been said that the 
failure was even greater than the previous 
period. Because in the new international 
system, the danger of an total nuclear 
war has decreased, but there is a great 
increase in the number of local and regional 
internal conflicts / wars, especially where 
interventions cause controversy in terms 
of the status of the United Nations. The 

mentioned failure is partly due to some 
sociological developments outside of the 
United Nations and partly due to the 
organization’s inability to adapt to this new 
situation.

First of all, the regulations brought by the 
United Nations Organization under the title 
of “Maintenance of Peace and Security” 
immediately after the World War II were 
mainly created regarding the problems at 
the level of “interstate” relations. In other 
words, as stated in the 7th paragraph 
of Article 2 of the Charter of the United 
Nations, the logic that the Organization 

United Nations and “Maintenance of Peace and 
Security”

Birleşmiş Milletler ve “Barış ve Güvenliğin 
Korunması” 

İki kutuplu sistemin sona ermesiyle bütün 
dünyada hâkim olan “Artık Birleşmiş 

Milletler’in “Barış ve Güvenliği Koruması 
daha kolay gerçekleşebile¬cektir” görüşü 
kısa bir süre sonra yerini karamsarlığa 
bırakmıştır. Hatta, başarı¬sızlığın bir önceki 
dönemden de daha fazla olduğu söylenmeye 
başlanmıştır. Çünkü yeni uluslararası 
sistemde topyekûn bir nükleer savaş 
tehlikesi azal¬mıştır, ama yerel ve özellikle 
de Birleşmiş Milletler’in statüsü açısından 
müdahalelerin tartışmalara neden olduğu 
iç çatışmaların/savaşların sayısında büyük 
bir artış gözlen¬mektedir. Sözü edilen 

başarısızlık, kısmen Birleşmiş Milletler’in 
dışındaki bazı sosyolojik gelişmelerden 
kısmen de örgütün bu yeni duruma uyum 
sağlayamamasından kaynaklanmaktadır.

Her şeyden önce, II. Dünya Savaşı’nın 
hemen sonrasında Birleşmiş Milletler 
Örgütü’nün “Barış ve Güvenliğin 
Korunması” başlığı altında getirmiş olduğu 
düzenlemeler, esas olarak “devletlerarası” 
ilişkiler düzeyindeki sorunlara ilişkin 
olarak oluşturulmuştur. Bir başka deyişle, 
Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (Charter 
of the United Nations) 2. Maddesi’nin 7. 
paragrafında ifade edildiği üzere, Örgüt, 

Prof. Faruk Sönmezoğlu

Prof. Faruk Sönmezoğlu
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cannot interfere with the internal affairs 
of the countries is important. However, 
although this situation has changed to a 
certain extent by means of some international 
legal regulations and practices today, it has 
not been fully reflected in the UN Security 
Council practices. Indeed, concepts such 
as Humanitarian Aid or Humanitarian 
Intervention, which are widely mentioned 
today, are not among the practices of the 
Security Council clearly defined in the 
Charter of the United Nations.

In fact, this lack of adaptation is also 
mainly inherited from the previous period. 
Although the United Nations has reached a 
certain level of globalization, it is basically a 
“war winners’ organization”. This situation 
is particularly evident in the Security 
Council. Demands for the clarification of 
the regulatory role of the United Nations 
Organization in the international system 
on the foreign policies of the states and 
especially on the protection of peace have 
increased in recent years. In this new period, 
the belief that some changes are necessary in 
the structure of the organization in parallel 
with the developments in the international 
system has become widespread. It is evident 
that the most focused point of such demands 
is the composition of the Security Council.

ülkelerin içişlerine karışamaz mantığı 
önemlidir. Oysa günümüzde bu durum, 
bazı uluslararası hukuk düzenlemeleri 
ve uygulamalar yoluyla belirli bir ölçüde 
değişikliğe uğramışsa da BM Güvenlik 
Konseyi uygulamalarına tam anlamıyla 
yansımamıştır. Gerçekten de örneğin 
günümüzde çokça sözü edilen İnsani 
Yardım (Humanitarian Aid) veya İnsani 
Müdahale (Humanitarian Intervention) gibi 
kavramlar Güvenlik Konseyi’nin Birleşmiş 
Milletler Antlaşması içerisinde net olarak 

tanımlanan uygulamalarından değildir.

Aslında, bu adaptasyon eksikliği de esas 
olarak önceki dönemden miras olarak 
devralınmıştır. Birleşmiş Milletler, her 
ne kadar belirli bir küresellik düzeyine 
ulaşmış olsa da temelde bir “savaş galipleri 
örgütü” dür. Bu durum özellikle Güvenlik 
Konseyi’nde oldukça belirgindir. Birleşmiş 
Milletler Örgütü’nün uluslararası sistem 
içerisindeki düzenleyici rolünün, devletlerin 
dış politikaları üzerindeki ve özellikle 
de barışın korunmasına yönelik etkisinin 
daha belirginleştirilmesine yönelik talepler 
son yıllarda artmıştır. İçinde bulunulan 
bu yeni dönemde bunun sağlanması için 
de uluslararası sistemdeki gelişmelere 
paralel olarak örgütün yapısında da bazı 
değişikliklerin gerekli olduğu inancı 

United Nations and “Maintenance of Peace and Security
Birleşmiş Milletler ve “Barış ve Güvenliğin Korunması”
Prof. Faruk Sönmezoğlu
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United Nations and “Maintenance of Peace and Security
Birleşmiş Milletler ve “Barış ve Güvenliğin Korunması”

Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu

With an understanding that considers 
the least change in the current structure 
of the organization, it can be defended 
that Germany and Japan, even Brazil and 
India representing the “Asian-African and 
Latin American Countries” should become 
permanent members with veto rights. 
Although more radical, therefore more 
difficult to realize, a mechanism that can 
significantly increase the functioning of the 
organization is at least a kind of “weighted 
voting” system to be brought to the Security 
Council. In such an environment, the “great 
powers” problems, which are of great 
importance in terms of the organization’s 
ability to contribute to “international 
peace and security”, will not feel the need 
to draw them to the grounds outside of 
this organization where their capacities 

are treated at their real parity, they will 
be more inclined to resolve them through 
“organizational reconciliation”. The 
criteria to determine the “weight” in such 
a mechanism is naturally a contentious 
issue. Whether this weight will be the Gross 
National Product, the surface area, the 
population, or the average of such items is a 
difficult but not impossible problem to solve. 
Similar methods are being tried and used 
in many areas within the European Union, 
albeit in another environment. In addition, 
with such a method, a mechanism which 
will make a significant contribution to the 
development of the organization by giving 
an “additional weight” to countries that 
support the authority of the organization 
and see the organization as an important 
problem-solving area in foreign policy 

yaygınlaşmıştır. Bu türden taleplerin 
en fazla odaklandığı nokta belirgindir; 
Güvenlik Konseyi’nin kompozisyonu. 

Örgütün mevcut yapısında en az değişimi 
düşünen bir anlayışla Almanya’nın ve 
Japonya’nın, hatta “Asya-Afrika ve Latin 
Amerika Ülkeleri’ni temsilen Brezilya ve 
Hindistan’ın da veto hakkına sahip sürekli 
üyeler arasına katılması savunulabilir. 
Daha radikal, dolayısıyla gerçekleştirilmesi 
çok zor fakat örgütün işlerliğini önemli 
ölçüde arttırabilecek bir mekanizma, en 
azından Güvenlik Konseyi’ne getirilecek 
bir tür “ağırlıklı oy” sistemidir. Böyle bir 
ortamda, örgütün “uluslararası barış ve 
güvenliğe” katkı yeteneği açısından büyük 
önem taşıyan “büyük güçler” sorunları 
kapasitelerinin gerçek paritesinden 

işlem gördüğü bu örgütün dışındaki 
zeminlere çekme gereği duymayacak, 
onları “örgütsel uzlaşma” ile bir çözüme 
kavuşturmaya daha yatkın olacaklardır. 
Böyle bir mekanizmadaki “ağırlığın” hangi 
kriterlere göre belirleneceği doğal olarak 
tartışmalı bir konudur. Bu ağırlığın Gayri 
Safi Milli Hasıla mı, yüzölçümü mü, nüfus 
mu, yoksa bu gibi öğelerin bir ortalaması 
mı olacağı çözümü zor olmakla beraber 
imkânsız olmayan bir sorundur. Başka bir 
ortamda da olsa, benzer yöntemler Avrupa 
Birliği içinde birçok konuda denenmekte, 
kullanılmaktadır. Ayrıca, böyle bir 
yöntemle örgütün otoritesine destek 
veren, dış politikasına ilişkin konularda 
örgütü önemli bir problem çözme alanı 
olarak gören, örneğin Uluslararası Adalet 
Divanı’nın kararlarına uyacağını peşinen 
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issues, for example, countries that have 
declared in advance that they will comply 
with the decisions of the International Court 
of Justice, can be created. 

One of the most important points that should 
not be overlooked in all these evaluations is not 
to break the link between the distribution of 
rights and powers created in the structure of the 
organization and the distribution of opportunities/
capacity in the international system, and in this 
respect, ensuring a harmony as much as possible. 
It should also be noted that such amendment 
proposals are also subject to a vote in the Security 
Council with a veto.

açıklayan ülkelere ağırlıklı oyda “ilave 
ağırlık” vermek gibi örgütün gelişmesine 
önemli katkılarda bulunacak bir mekanizma 
oluşturulabilir. 

Bütün bu değerlendirmelerde gözden uzak 
tutulmaması gereken en önemli noktalardan 
birisi de örgütün yapısında oluşturulan 
hak ve yetkilerin dağılımı ile uluslararası 
sistemdeki imkân/kapasite dağılımı 
arasındaki bağın kopartılmaması, bu açıdan 
mümkün olduğu oranda bir uyumun 
sağlanması olacaktır. Ayrıca, sözü geçen 
türden değişiklik tek-liflerinin de Güvenlik 
Konseyi’nde vetonun geçerli olduğu bir 
oylamaya tabi olduğu unutulmamalıdır. 

Special Issue
United Nations Day
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The UN, which has been in the 
international system for 75 years, is 

seen as a global governance mechanism 
besides being an international organization. 
The effectiveness of this type of function 
is related, along with many factors, to the 
degree of its legitimacy. A question arises 
in this context. How do peoples in different 
corners of the world see the UN and what 
kind of meanings do they attribute? 

A survey conducted a year ago provides 
partial answers to these questions. Pew 
surveyed 34,904 people in 32 countries. 
The scope of this survey includes the 
USA, Canada, and most of the European 

countries, some of the East and Southeast 
Asian countries, and a few countries from 
Africa and the Middle East. In this respect, 
its inclusiveness is limited, but more 
important deficiency is that two major 
countries such as India and China, whose 
total population constitute 40 percent of 
the world population, were not included 
in the study. Still, the survey gives an idea 
of the UN perception. 61 percent of the 
respondents have a positive perception 
about the UN while 26 percent think 
negatively. In this respect, the UN has the 
most positively perceived international 
organization in the world. 

UN’s Legitimacy in the 75th Year

75’nci Yılda BM’nin Meşruiyeti

Uluslararası sistemde 75 yıldır yer alan 
BM, uluslararası bir örgüt olmasının 

yanında küresel bir yönetişim mekanizması 
olarak da görülür. Bu tür işlevin etkinliği 
birçok faktörle birlikte onun meşruiyetinin 
değeri ile ilişkilidir. Bu bağlamda bir soru 
akla gelir. Dünyanın değişik köşelerindeki 
halklar BM’yi nasıl görürler ve ne tür 
anlamlar yüklerler? 

Bir yıl önce yapılan bir kamuoyu araştırması 
bu sorulara kısmi yanıtlar veriyor. Pew’in 
32 ülkede 34,904 kişiyle yürüttüğü bir anket 
var. Anketin kapsamında ABD, Kanada 
ve Avrupa ülkelerinin çoğu, Doğu ve 
Güneydoğu Asya ülkelerinin bazıları ile 

Afrika ve Orta Doğu’dan birkaç ülke var. 
Bu itibarla ülke sayısı olarak kapsayıcılığı 
sınırlı. Daha önemli bir eksiklik ise toplam 
nüfusları dünya nüfusunun yüzde 40’nı 
oluşturan Hindistan ve Çin gibi iki büyük 
ülkenin araştırmada yer almaması. Yine de 
anket BM algısı hakkında bir fikir veriyor. 
Ankete katılanların yüzde 61’i BM hakkında 
olumlu algıya sahipken yüzde 26’sı olumsuz 
düşünüyor. Bu itibarla BM dünyadaki en 
olumlu imaja sahip uluslararası örgüt. 

Ülkelere göz atıldığında Filipinler, Güney 
Kore ve İsveç’in yüzde 80’nin üzerinde 
olumlu algısı olduğu görülüyor. Batılı 
ülkelerin kamuoyları yüzde 60 ve üzerinde 

Assoc. Prof. Oktay Bingöl

Doç. Dr. Oktay Bingöl

Arel IR Monthly
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When the countries are examined, it is 
seen that the Philippines, South Korea 
and Sweden have a positive perception of 
over 80 percent. While the public opinion 
of Western countries has a positive 
perception at 60 percent and above, there 
are differences between countries in Latin 
America, Africa, and the Middle East. The 
most negative perception is in Russia and 
Israel. Globally, younger generations, 
people with democratic and liberal ideas 
view the UN more favorably.

The 2019 survey was conducted before the 
Covid-19 outbreak. Pew’s Summer 2020 
Survey which covers 14 countries, shows 
that the positive perception of the UN has 
increased by one or two points and that the 
UN affiliated World Health Organization 
has been effective in preventing the 
epidemic and developing treatment.

The most important factors in positive 
perception of the UN over the years are 
the increasing UN attempts to protect and 
promote human rights after the Cold War, 
its efforts to ensure gender equality and 

olumlu algıya sahipken Latin Amerika, 
Afrika ve Orta Doğu’da ülkeler arasında 
farklılıklar görülüyor. En olumsuz algı ise 
Rusya ve İsrail’de. Küresel olarak genç 
kuşaklar, demokrat ve liberal siyasi görüşte 
olanlar, BM’ye daha olumlu bakıyorlar. 

2019 anketi Covid-19 salgını başlamadan 
yapılmıştı. 2020 yaz aylarında Pew’in 14 
ülkeyi kapsayan daha dar kapsamlı bir 
araştırmasında BM’nin olumlu algısının 
bir iki puan arttığı ve BM ile ilişkili Dünya 
Sağlık Örgütü’nün salgının önlenmesi ve 
tedavi geliştirilmesinde etkili bulunduğu 
ifade ediliyor. 

BM’nin olumlu algılamasında en önemli 
faktörler Soğuk Savaş sonrası gittikçe artan 
bir şekilde insan haklarının korunması ve 
yaygınlaştırılması, cinsiyetin eşitliğinin 
sağlanması ve kadının güçlendirilmesine 
yönelik çabalar, çevre sorunlarına 
ekosistem odaklı bakış, binyıl hedeflerinin 
geliştirilmesi, sürdürebilir kalkınmaya 
yönelmedir.

BM’nin kuruluş amaçlarının başında 

UN’s Legitimacy in the 75th Year
75’inci Yılda BM’nin Meşruiyeti
Assoc. Prof. Oktay Bingöl
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empowerment of women worldwide, an 
active engagement to solve  environmental 
problems and orientation towards 
sustainable development.

Ensuring international peace, security and 
stability is one of the main objectives of 
the UN and the cornerstone of its founding 
philosophy. This role is under the sole 
authority of the UN Security Council which 
can take decisions including the use of 
force. In fact, the most problematic issue in 
terms of UN legitimacy is the structure of 
the UN Security Council, the existence of 
permanent members and their veto rights. 

There is a general consensus that steps 
should be taken to increase UN legitimacy 
and democratize the decision-making 
process. Eradicating the permanent 

membership mechanism or increasing the 
number of permanent members has been 
discussed for years. In this context, it is 
generally agreed that India, which has a 
population more than the total of the other 
four permanent countries except China, 
and Japan and Germany, which are the 
leading countries in terms of GDP, should 
be permanent members. In addition, Latin 
America, Africa, and the Middle East 
should be represented in the Council to 
ensure continental coverage. In this respect, 
the establishment of a structure consisting 
of 15-20 members, half permanent and half 
rotation, and the abolition of veto privileges 
is an option. It should also be considered to 
increase the decision-making power of the 
UN General Assembly and to develop a 
joint decision procedure with the Security 
Council.

gelen ve kuruluş felsefesinin temel taşını 
teşkil eden uluslararası barış, güvenlik ve 
istikrarın sağlanması için tespitler yapılması 
ve tedbirler alınması BM Güvenlik 
Konseyi’nin yetkisindedir. Meşruiyet 
açısından en sorunlu konu ise BM Güvenlik 
Konseyi’nin yapısı, daimî üyelerin varlığı 
ve bunların veto hakkıdır.

BM meşruiyetini artırmak ve karar verme 
sürecini demokratikleştirmek için adım 
atılması gerektiği konusunda, ayrıcalıklı 
devletlerin resmi yetkilileri hariç, genel bir 
uzlaşı vardır. Daimî üyelik mekanizmasının 
tamamen kaldırılması veya daimî 
üyelerin sayılarının artırılması yıllardır 
tartışılmaktadır. Bu bağlamda Çin hariç 
diğer dört daimî ülkenin toplamından daha 
fazla nüfusa sahip Hindistan ile GSMH 

büyüklüğü açısından önde gelen Japonya 
ve Almanya’nın daimî üyeler arasında yer 
alması kabul görmektedir. Ayrıca kıtasal 
kapsayıcılık açısından Latin Amerika’dan, 
Afrika ve Orta Doğu’dan temsil seçenekleri 
geliştirilmelidir. Bu itibarla 15-20 üyeden 
oluşan, yarısı daimî yarısı dönüşümlü bir 
yapının teşkili ve veto ayrıcalıklarının 
kaldırılması bir seçenektir. Ayrıca BM Genel 
Kurulu’nun karar alma gücünün artırılması 
bu kapsamda Güvenlik Konseyi ile ortak 
karar usulü geliştirilmesi düşünülmelidir.

Arel IR Monthly

UN’s Legitimacy in the 75th Year
75’inci Yılda BM’nin Meşruiyeti

Assoc. Prof. Oktay Bingöl
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The UN was founded on October 24, 1945 
under the leadership of the great powers 

that won the World War II. The UN, which 
has 51 signatures of participation, currently 
has 193 members, 5 of which are permanent 
members (USA, Russia, England, China, 
and France). The main goal of the program 
is to protect the world peace, and security 
and to ensure economic, social, and cultural 
cooperation. The organization is managed 
from the headquarter located in New York 
and annual meetings are held in this center. 
The organization is divided into different 
structural parts: 

1. General Assembly: This is one of the five 
main organs. It is the only organ where all 
members are represented equally. It has the 
authority to manage the budget, to appoint 
the temporary members of the Security 
Council, to get report from other divisions 
and to issue decisions. It also has many 
additional organs attached to it. In the 
General Assembly, ordinary annual sessions 
are held from September to December under 
the direction of its President.

2. Security Council: Security Council is the 
UN’s most powerful organ responsible for 
maintaining the security and peace among 

The United Nations

Birleşmiş Milletler

BM, 24 Ekim 1945 yılında İkinci Dünya 
Savaşı’ndan galip çıkan büyük 

devletlerin liderliğinde kurulmuştur. 51 
ülkenin katılım imzasının bulunduğu 
Birleşmiş Milletler’in günümüzde 5’i 
daimî üye (ABD, Rusya, İngiltere, Çin 
ve Fransa) olmak üzere toplam 193 üyesi 
bulunmaktadır. Programın asıl amacı, 
dünya barışını ve güvenliğini korumak, 
ekonomik, toplumsal ve kültürel iş birliği 
oluşturmaktır. Örgüt yönetimi New York’ta 
bulunan genel merkezde yürütülür ve her 
yıl düzenlenen toplantılar bu merkezde 
gerçekleştirilir. Örgüt kendi içinde yapısal 
anlamda bölümlere ayrılmıştır: 

1. Genel Kurul: Beş ana organdan birisidir. 
Tüm üyelerin eşit olarak temsil edildiği tek 
organdır. Bütçe yönetimi, Güvenlik Konseyi 
geçici üyelerini atama, diğer bölümlerden 
rapor alma ve kararlar çıkartma yetkisi 
vardır. Aynı zamanda, kendisine bağlı 
birçok ek organı vardır. Genel Kurul’da, 
Genel Kurul Başkanı’nın yönetiminde Eylül 
ayından Aralık ayına kadar olağan yıllık 
oturumlar gerçekleştirilir.

2. Güvenlik Konseyi: BM’nin üye ülkeler 
arasındaki güvenliği ve barışı korumakla 
yükümlü en güçlü organıdır. Güvenlik 
Konseyi’nin kararları tüm üye ülkeler 
açısından bağlayıcılık taşımaktadır. Bu 

Samiye Yüksel

Samiye Yüksel
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the member countries. Decisions of the 
Security Council are binding for all member 
countries. This bindingness is clearly stated 
in the United Nations Charter signed by 
all member countries. Security Council 
has 15 member countries. Five of them are 
permanent members and ten of them are 

bağlayıcılık, tüm üye ülkeler tarafından 
imzalanmış Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nde 
açık ve net bir dille belirtilmiştir. Güvenlik 
Konseyi 15 üye ülkeye sahiptir. Beş tanesi 
daimî üye ve on tanesi seçilmiş ülkedir. 
Seçilmiş ülkeler her iki yılda bir yapılan 
seçimle belirlenir.

3. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi: 54 
üyesi bulunmaktadır. 1998 yılından bu 
yana, Dünya Bankası, Uluslararası Para 
Fonu ve maliye bakanlıkları ile toplantılar 
yapar. 

4.Yönetim Konseyi 

5. Genel Sekreterlik: BM’nin ana idari 
organıdır. 1 Ocak 2017 tarihinden beri BM 
Genel Sekreterlik görevini Antonio Guterres 
yürütmektedir. Sekreterin görev süresi beş 
yıldır.

6. Uluslararası Adalet Divanı: 1945 yılında 
BM’nin şartı ile örgütün esas organı olarak 

selected countries. Selected countries are 
determined by election every two years.

3. The UN Economic and Social Council: 
It has 54 members. Since 1998, it conducts 
meetings with the World Bank, International 
Monetary Fund, and ministries of finance.

4. Administrative Council 

5. General Secretariat: This is the main 
administrative organ of the UN. Antonio 
Guterres has been serving as the Secretary 
of the UN since January 1, 2017. The 
secretary’s term of office is five years. 

The United Nations
Birleşmiş Milletler

Samiye Yüksel
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6. International Court of Justice: It was 
established in 1945 as the main organ of 
the organization by a provision of the UN. 
The main duty of the Court is to solve the 
legal disputes given to it by the states and 
to offer legal consultancy. It solves the 
problems of countries, not individuals. It 
may decide about the quality and amount 
of the compensation to be paid in case 
of the detection of the proven breach of 
international responsibility. 

The Goal of The United Nations is to provide 
world peace and security. In addition, 
the organization aims to support living 
standards and human rights. Bringing 
peace by preventing war and establishing 
friendly relations, ensuring economic and 
social cooperation, are among the main 

kabul edilip kurulmuştur. Divan’ın temel 
görevi, kendisine devletler tarafınca 
verilen hukuki uyuşmazlıkları çözmek ve 
hukuki danışmanlık vermektir. Bireylerin 
değil, devletlerin sorunlarını çözer. 
Kanıtlanabildiği takdirde, uluslararası 
sorumluluk ihlalinin tespiti halinde 
ödenecek tazminatın niteliği ve miktarına 
karar verebilir. 

Birleşmiş Milletler’in amacı, dünya barışını 
ve güvenliği sağlamaktır. Aynı zamanda, 
yaşam standartlarını ve insan haklarını 
desteklemeyi hedefleyen bir kuruluştur. 
Savaşı önleyip barış getirmek, dostane 
ilişkiler kurmak, ekonomik ve sosyal iş birliği 
sağlamak BM’nin temel amaçlarındandır. 
BM Genel Kurulu’nun görevleri arasında; 
silahsızlanma ve silah denetimi, barış ve 

The United Nations
Birleşmiş Milletler
Samiye Yüksel
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goals of the UN. Tasks of the UN General 
Board include disarmament and weapon 
inspection, receiving opinions about 
peace and security, making suggestions 
to countries, and facilitating peace among 
the countries. Security Council is one of 
the most important institutions and the 
political executive body. The principle 
of equal and balanced representation is 
adopted in the UN elections. Accordingly, 
there are 5 geographical groups including 
African countries, Asian countries, Eastern 
European countries, Latin American and 
Caribbean countries, Western European 
countries, and others.

güvenlikle ilgili görüşler almak, ülkelere 
önerilerde bulunmak, ülkeler arasında 
barışın sağlanmasına destek vermek vardır. 
Güvenlik Konseyi en önemli kurumlardan 
birisidir ve siyasal yürütme organıdır. BM 
seçimlerinde, eşit ve dengeli temsil ilkesi 
esas alınmıştır. Buna göre; Afrika ülkeleri, 
Asya ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri, Latin 
Amerika ve Karayip ülkeleri, Batı Avrupa 
ve diğerleri olmak üzere 5 coğrafi grup 
bulunmaktadır.

The United Nations
Birleşmiş Milletler

Samiye Yüksel
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Defining itself as “a global organization 
aiming to provide justice and security, 

economic development and social equality 
to all countries internationally”, the United 
Nations is an international organization. 
What if the United Nations, established 
for the purposes of ensuring world 
peace, protecting international security, 
and strengthening economic, social, and 
cultural ties between countries, were not an 
international organization but a cafe?

If we imagine the United Nations as a cafe, 
it is not difficult to say that this cafe will 
be very different from what we are used 

to seeing on the streets. Considering that 
it will serve 193 people, it is possible to 
understand that this cafe should follow a 
unique method in terms of its operation. 
For example, in this cafe, unlike other 
cafes, instead of a manager, there is an 
administrative board consisting of 15 

A Coffee Break

Bir Kahve Molası

Kendini “adalet ve güvenliği, 
ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği 

uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı 
amaç edinmiş küresel bir kuruluş” olarak 
tanımlayan Birleşmiş Milletler, uluslararası 
bir örgüttür. Peki dünya barışını sağlamak, 
uluslararası güvenliği korumak, ülkeler 
arası ekonomik, toplumsal ve kültürel 
bağları sağlamlaştırmak gibi amaçlarla 
kurulan Birleşmiş Milletler bir uluslararası 
örgüt değil de bir kafe olsaydı ne olurdu?

Birleşmiş Milletler’i bir kafe olarak 
hayal edersek bu kafenin caddelerde 
görmeye alışık olduğumuzdan çok farklı 
olacağını söylemek güç değildir. 193 

insana hizmet edecek olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, bu kafenin işleyiş 
açısından kendine has bir yöntem izlemesi 
gerektiğini anlamak mümkündür. Örneğin 
bu kafede diğer kafelerin aksine bir yönetici 
yerine, 5’i daimî üye olmak üzere toplam 
15 insandan oluşan bir idari kurula yer 
verilmiştir.

Sırrı Can Yücel

Sırrı Can Yücel

A Coffee Break
Bir Kahve Molası
Sırrı Can Yücel 

Special Issue
United Nations Day



16

Arel IR Monthly

people, 5 of which are permanent members. 

The ordering process in this cafe is also 
different from other cafes. For example, 
when one of the 193 customers wants 
to order a coffee, this decision is first 
communicated to the administrative board. 
If a 9/15 ratio is achieved and if none of the 
permanent members vote otherwise, the 
customer’s coffee order is forwarded to the 
barista. Having a 5-year tenure period, the 
barista prepares the coffees in line with the 
decisions taken and delivers them to the 
customers.

The main purpose of this cafe is to provide 
its customers an environment where they 
can drink their coffee and socialize in an 
environment of peace and tranquillity. 
Therefore, it is also our cafe’s responsibility 
to resolve any disputes and fights that may 

Bu kafede sipariş verme süreci de diğer 
kafelerden farklı işlemektedir. Örneğin 193 
müşteriden birisi bir kahve siparişi vermek 
istediğinde bu karar önce idari kurula 
iletilir. 9/15 oranı sağlanır ve daimî üyelerin 
hiçbiri aksi oy kullanmazsa müşterinin 
kahve siparişi baristaya iletilir. 5 yıllık bir 
görev süresine sahip olan barista, alınan 
kararlar doğrultusunda kahveleri hazırlar 
ve müşterilere teslim eder. 

Bu kafenin başlıca amacı müşterilerine 
huzur ve barış ortamı içerisinde kahvelerini 
içip sosyalleşebilecekleri bir ortam 
sağlamaktır. Bu yüzden müşteriler arasında 
çıkabilecek tartışmalar ve kavgaların 
çözüme kavuşturulması da yine kafemizin 
sorumluluğundadır. Müşteriler arasında 
çıkan anlaşmazlıklarda çözüm üretmek, 
uygun kararlar vermek ve bu kararları 

A Coffee Break
Bir Kahve Molası

Sırrı Can Yücel 
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arise between customers. Finding solutions 
to disputes between customers, making 
appropriate decisions and putting these 
decisions into effect are the main features 
that distinguish this cafe from other cafes.

As can be seen, how efficient it would 
be to integrate the decision and control 
mechanisms of the United Nations into the 
functioning of a cafe is open to discussion. 
Still, it is possible to state that this dream 
can host a very different experience for 
people who want to take a coffee break.

yürürlüğe koymak bu kafeyi diğer 
kafelerden ayıran özelliklerin başında 
gelmektedir.

Görüldüğü üzere, Birleşmiş Milletler’in 
karar ve kontrol mekanizmalarını bir 
kafenin işleyişine entegre etmenin ne kadar 
verimli olabileceği tartışmaya açıktır. Yine 
de bu hayalin bir kahve molası vermek 
isteyen insanlar için çok farklı bir deneyime 
ev sahipliği yapabileceğini belirtmek 
mümkündür. 

A Coffee Break
Bir Kahve Molası
Sırrı Can Yücel 
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Nowadays, the global carbon emission 
curve is rising rapidly, planet’s 

temperature is becoming higher day by 
day. Consequently, glaciers are melting, 
water levels are rising and the areas 
where plants and animals can live are 
disappearing. Abnormal changes in weather 
temperature are affecting agriculture in a 
negative way. Moreover, water resources 
are increasingly depleted. The size of 
the environmental problems of today’s 
world signs that natural life is in danger. 
Against all these environmental problems, 
the United Nations has been conducting 
comprehensive studies in terms of climate 

and nature-based transformation.

Firstly, the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) was organised 
in 1988 by the World Meteorological 
Organization (WMO) and United Nations 
Environment Program (UNEP) to analyse 
the impact of global warming on climate 
as a result of human-induced activities. 
In “Earth Summit,” which is also known 
as the Rio Conference, which was held in 
1992, “The United Nations Framework 
Convention on Climate Change” was 
created as the first step in addressing the 
climate change problem. This convention 
has an importance to encourage the parties 

The UN and Environment

Birleşmiş Milletler ve Çevre

Günümüzde, küresel karbon emisyonu 
eğrisi hızla yükselmekte, gezegenin 

ısısı giderek artmaktadır. Buna bağlı 
olarak buzullar erimekte, su seviyeleri 
yükselmekte ve canlıların yaşam alanları yok 
olmaktadır. Hava sıcaklığındaki anormal 
değişimler tarımı olumsuz etkilemektedir. 
Su kaynakları ise giderek tükenmektedir. 
Çevresel problemlerin geldiği boyut doğal 
yaşamın tehlikede olduğunun habercisidir. 
Tüm bu çevresel problemlere karşı 
Birleşmiş Milletler, iklim ve doğa temelli 
dönüşüm anlamında kapsamlı çalışmalarda 
bulunmaktadır.

İlk olarak, BM Çevre Programı (UNEP) ve 

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün 1988’de 
ortaklaşa düzenlediği Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli’nde (IPCC) bahsi 
geçen, insan kaynaklı faaliyetlerin sonucu 
oluşan küresel ısınmanın iklim üzerinde 
etkisine karşı, 1992 “Dünya Zirvesi” 
diğer bir adı ile Rio Konferansı’nda, iklim 
değişikliği sorununu ele almanın ilk adımı 
olarak “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi” oluşturulmuştur. 
Bu sözleşme taraf ülkeleri sera gazı 
emisyonlarını azaltmaya teşvik etmesi 
açısından önemlidir.

 1995 yılı itibari ile, BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkeler iklim 

Gaye Gürbüz

Gaye Gürbüz
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to reduce their greenhouse gas emissions.

In 1995, countries which are parties to the 
UN Framework Convention on Climate 
Change started negotiations to strengthen 
the global response to climate change and 
consolidate the existing convention. As a 
result of these negotiations, countries have 
decided to reduce their emissions with the 
Kyoto Protocol.

In 2015, the Paris Agreement was accepted 
in order to struggle against climate change 
and accelerate the actions and investments 

değişikliğine küresel tepkiyi güçlendirmek 
ve mevcut sözleşmeyi sağlamlaştırmak 
amacı ile müzakereler başlatmışlardır. 
Bu müzakereler sonucu, ülkeler Kyoto 
Protokolü ile emisyonlarını azaltma kararı 
almışlardır. 

2015 yılında, iklim değişikliği ile mücadele 
etmek ve sürdürülebilir düşük karbonlu bir 
gelecek için gereken eylemleri ve yatırımları 
hızlandırmak amacıyla Paris Anlaşması  
kabul edilmiş, 22 Nisan 2016 Dünya 
Günü’nde 175 dünya lideri tarafından 
imzalanmıştır.

The UN and Environment
Birleşmiş Milletler ve Çevre
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required for a sustainable low carbon 
future. And it was signed on Earth Day, 22 
April 2016, by 175 world leaders.

The main aim of the Paris Agreement is to 
work to keep the global temperature rise as 
low as 2 degrees centigrade as possible, and 
to limit it to 1.5 degrees. Agreement also 
suggests that while developed countries 
should keep their absolute emission 
reduction target, developing countries 
should raise their target in terms of emission 
reduction over time. At the same time, the 
agreement includes providing financing, 
technological transfers and chance to 
develop their capacity for countries that are 
exposed to the negative effects of climate 
change.

In the light of all this information, lots of 
important studies have been carried out 
from past to today by the United Nations for 
a climate and nature-based transformation. 
In the following periods, cooperation of 
international community to stop the global 
warming and to solve other environmental 
problems has a great importance in terms of 
building a better future.

Paris Anlaşması’nın temel amacı, küresel 
sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin 
olabildiğince altında tutmak ve 1.5 dereceye 
kadar sınırlandırmak için çalışmaktır. 
Anlaşmada emisyon azaltımı konusunda 
gelişmiş ülkelerin mutlak emisyon azaltımı 
hedeflerini sürdürmeleri, gelişmekte olan 
ülkelerin ise emisyon azaltımı hedeflerini 
zaman içinde yükseltmeleri önerilmektedir. 
Aynı zamanda anlaşma, iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerine maruz kalan ülkelere 
finansman, teknoloji transferi ve kapasite 
geliştirme imkanları sağlanmasını 
içermektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında, geçmişten 
günümüze Birleşmiş Milletler tarafından 
iklim ve doğa temelli dönüşüm için birçok 
önemli çalışma gerçekleştirilmiştir. Bundan 
sonraki dönemlerde de küresel sıcaklık 
artışının durdurulması ve diğer çevresel 
problemlerin çözümü adına yapılacak tüm 
çalışmalarda ülkelerin işbirliği, daha iyi 
bir geleceğin inşası açısından büyük önem 
taşımaktadır.

The UN and Environment
Birleşmiş Milletler ve Çevre

Gaye Gürbüz
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The United Nations Security Council 
unanimously adopted resolution 1540 

about weapons of mass destruction on 28 
April 2004.  So, what is this resolution’s 
content? Firstly, weapons of mass 
destruction are nuclear, biologic, and 
chemical weapons. For instance, at the 
end of the Second World War, the atomic 
bombs, which were the weapons of mass 
destruction, were dropped on the cities 
of Hiroshima and Nagasaki in Japan on 
6/9 August 1945 and they caused great 
destruction. Then during the Cold War, 
nuclear weapons were used as a deterrent 
force and set security policies. As a result 
of these situations, weapons of mass 

destruction have led to new regulations 
in the field of international relations. The 
United Nations has forwarded agreements 
on disarmament, control of arms and 
nuclear weapons to ensure peace and 
security during the period of softening, and 
such agreements still continue. 

The UN and Weapons of Mass Destruction

BM ve Kitle İmha Silahları

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 28 
Nisan 2004 tarihinde kitle imha silahları 

(KİS) ile ilgili 1540 sayılı kararı çıkarmıştır. 
Peki bu karar neden çıkmıştır ve içeriği 
nedir? Öncelikle Kitle İmha Silahları nükleer, 
biyolojik ve kimyasal silahlardır. Örneğin, 
İkinci Dünya Savaşı sonunda 6/9 Ağustos 
1945 tarihlerinde ABD’nin Japonya’daki 
Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan 
ve kitle imha silahı olan atom bombaları 
büyük bir yıkım meydana getirmiştir. 
Ardından Soğuk Savaş zamanı nükleer 
silahlar kutuplar arasındaki güvenlik 
politikalarını belirlemiştir ve caydırıcı güç 
olarak kullanılmıştır. Bu durumlar sonucu 

Kitle İmha Silahları uluslararası ilişkiler 
alanında yeni düzenlemelere gidilmesine 
neden olmuştur. Birleşmiş Milletler 
yumuşama döneminde silahsızlanma, 
silahların kontrolü ve nükleer silahlar 
konusunda barış ve güvenliği sağlayıcı 
antlaşmalar öne sürmüştür ve hala bu tarz 
antlaşmalar devam etmektedir.

Meryem Alpar
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Resolution 1540 of the United Nations 
obligated states to refrain from developing, 
acquiring, manufacturing, possessing, 
transporting, transferring, or using nuclear, 
chemical, or biological weapons, and 
accepting them as a crime. In this context, 
it ensures that effective measures are taken 
by establishing local control. So that mass 
destruction weapons do not fall into the 
hands of non-state actors.

Nuclear weapons are primarily held as 
defensive tools unlikely to be ever used 
despite their offensive power. Today, 
the United States, Russia, China, France, 
Britain, India, Pakistan, North Korea, and 
Israel are countries with nuclear weapons. 
Especially considering the intercontinental 
ballistic missile tests of North Korea and 
the Assad regimes massacre of more than a 
hundred civilians with sarin gas in Syria in 
recent years, the proliferation of weapons 
of mass destruction is a serious threat 
globally.

With the development of technology in our 
age, new weapons such as conventional 
weapons, cyber-attacks, drone swarms, 
armament of space are producing. However, 
the development of such weapons does 
not mean that there is no decrease in the 
number of nuclear, chemical, and biological 
weapons or that they are not preferred.

In particular, it is of great importance for 
international security that all member 
states accept the disarmament decisions 
made by the United Nations, which has 
motivations such as peace, security and 
human rights, in order to find diplomatic 
solutions instead of war.

Birleşmiş Milletler’in aldığı 1540 sayılı 
karar, devletlerin nükleer, kimyasal 
ve biyolojik silahları geliştirmekten, 
edinmekten, üretmekten, bulundurmaktan, 
nakletmekten veya kullanmaktan 
kaçınmalarını ve bunu suç olarak kabul 
etmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu 
kapsamda, kitle imha silahlarının devlet 
dışı aktörlerin eline geçmemesi için yerel 
denetim oluşturulmak suretiyle etkili 
önlemler alınmasını sağlamaktadır.

Nükleer silahlanma saldırgan bir güç 
olarak algılansa da hiç kullanılmamış 
olsa bile devletler tarafından savunma ve 
caydırma yönünden önemli bir araç olarak 
görülmektedir. Bugün dünyada hala ABD, 
Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, 
Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail nükleer 
silahlara sahip ülkelerdir. Özellikle son 
dönemlerde Kuzey Kore’nin kıtalararası 
balistik füze denemeleri ve son yıllarda 
Suriye’de Esad rejiminin sarin gazıyla 
yüzden fazla sivili katletmesi göz önüne 
alınırsa kitle imha silahlarının yayılması 
küresel anlamda ciddi bir tehdit unsurudur. 

Çağımızda teknolojinin gelişmesi ile 
konvansiyonel silahlar, siber saldırılar, 
drone sürüleri, uzayın silahlandırılması, 
gibi yeni silahlar üretilmektedir. Fakat bu 
denli silahların gelişmesi nükleer, kimyasal 
ve biyolojik silahların sayısında azalma 
olmadığı ya da silahların tercih edilmediği 
anlamına gelmemektedir. Özellikle 
barış, güvenlik ve insan hakları gibi 
motivasyonları olan Birleşmiş Milletler’in 
çıkardığı silahsızlanma kararlarını tüm 
üye ülkelerinin kabul etmesi, savaş yerine 
diplomatik çözümler bulmak adına 
uluslararası güvenlik açısından büyük bir 
önem teşkil etmektedir.

The UN and Weapons of Mass Destruction
Birleşmiş Milletler ve Kitle İmha Silahları
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In my text, I will look at from a different 
aspect and I will analyze salient speeches 
and events throughout the history of the 
United Nations. Hereby, I will analyze 
speeches of Kaddafi, Hugo Chavez, and 
Recep Tayyip Erdoğan.

Firstly, I want to start with Muammer 
Kaddafi’s speech. This speech lasted for 90 
minutes and it made history as first and last 
speech of Muammer Kaddafi. Kaddafi were 
alleging that the UN is under the domination 
of 5 permanent members and according 
to him this case were causing injustice. 
Furthermore, Kaddafi was blaming that 
permanent members were acting as an 

egoistically. 

Kaddafi threw the UN charter at his speech 
and then Barack Obama and Condoleezza 
Rice left from the UN meeting.

Europe got Kaddafi’s speech share too. He 
said that there is no enmity between Arabs 
and Jews and Jews are cousin of Arabs. He 
addressed to European leaders in the hall, 
“You are hating from Jews, you are enmity 
of Jews. You are liable from genocide and 
antisemitism and you made cinerator”.

Perhaps Kaddafi’s criticism of the UN 
system and permanent membership may 
have prepared a substructure for President 

Anti-Imperialist Speeches at the United Nations

Birleşmiş Milletler’de Anti Emperyalist 
Konuşmalar

Yazımda farklı bir açıdan bakmaya 
çalışıp, Birleşmiş Milletler tarihinin 

dikkat çeken konuşmaları ve olaylarını 
inceleyeceğim. Bu vesile ile Kaddafi, 
Hugo Chavez ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konuşmalarını inceleyeceğiz.

İlk olarak, Muammer Kaddafi’nin 
konuşmasından başlamak istiyorum. 
2009 yılındaki bu konuşma, yaklaşık 90 
dakika sürmüş ve Kaddafi’nin ilk ve son 
BM konuşması olarak tarihe geçmiştir. 
Kaddafi, 11 sene önceki konuşmasında 
BM’nin 5 daimî üyenin hakimiyeti altında 
bulunduğunu ve bunun adaletsizliğe sebep 

olduğunu söylemekteydi. Ve 5 daimî üyenin 
kendi çıkarlarına göre hareket ettiğini iddia 
etmekteydi.

Kaddafi, konuşması esnasında BM 
sözleşmesini fırlatmış, Barack Obama ve 
Condoleezza Rice gibi isimler toplantıyı 
terk etmiştir. 

Kaddafi’nin konuşmasından Avrupa da 
nasibini almıştır. Arapların Yahudilere 
karşı hiçbir düşmanlık hissetmediğini, 
Yahudilerin “Arapların kuzenleri” 
olduğunu söyleyen Kaddafi, salondaki 
Avrupalı liderlere hitaben, “Yahudilerden 

Muhammed Ulanmış
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Erdogan’s saying, “The world is bigger than 
5”.

Other salient speech was Chavez’s speech. 
Chávez criticized the UN administration 
and 5 permanent members just like Kaddafi. 
Chavez said about George W. Bush that 
“Devil came here yesterday as if he owned 
the world”. The Venezuelan leader called 
for comprehensive reform in the UN, stating 
that no country should have a veto right in 
the Organization’s Security Council, and 
that the General Assembly should also be 
strengthened.

Another case was not during a speech at the 
General Assembly, but between President 
Erdogan’s bodyguards and UN security 
guards. 

nefret eden, Yahudi düşmanı olan asıl 
sizsiniz. Yahudi soykırımından ve 
Avrupa’daki ölü yakma fırınlarından sizler 
sorumlusunuz” dedi.

Belki de Kaddafi’nin BM sistemini ve daimî 
üyelikleri eleştirmesi, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” sözüne 
bir alt yapı hazırlamış olabilir.

Bir diğer dikkat çeken konuşma ise, Hugo 
Chavez’in konuşmasıydı. Chavez de tıpkı 
Kaddafi gibi BM yönetimini ve 5 daimî 
üyeyi eleştirmişti. Chavez, George W. 
Bush için “Şeytan dün buraya gelerek 
sanki dünyanın sahibiymiş gibi konuştu” 
demişti. Venezuela lideri, örgütün Güvenlik 
Konseyi’nde hiçbir ülkenin veto hakkı 
olmaması gerektiğini, Genel Kurulu’nun 
da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek 
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According to the Associated Press, the 
tension occurred after the UN security 
guards refused to give passage to the guards 
of Prime Minister Erdogan, who wanted 
to enter the General Assembly hall from 
the exit door to catch up with the speech 
of Palestinian leader Mahmud Abbas. As 
a result of the quarrel between the parties, 
it was reported that a UN bodyguard 
was hospitalized. It was stated that UN 
Secretary General Ban Ki-Moon apologized 
to Prime Minister Erdogan, whom he 
visited in Turkevi in New York, following 
the unpleasantness. 

As I mentioned at the beginning of the 
article, I wanted to draw attention to the 
remarkable and interesting events in the 
UN history. In addition to all these, all the 

BM’de kapsamlı reform çağrısı yapmıştı.

Bir diğer durum ise, Genel Kurul’da 
yapılan bir konuşma sırasında değil, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları 
ve BM’nin güvenlik görevlileri arasında 
gerçekleşmişti.

Associated Press’in haberine göre, söz 
konusu gerginlik, Filistin lideri Mahmud 
Abbas’ın konuşmasına yetişmek için çıkış 
kapısından Genel Kurul salonuna girmek 
isteyen Başbakan Erdoğan’ın korumalarına, 
BM güvenlik görevlilerinin geçiş izni 
vermemesi üzerine yaşanmıştı. Taraflar 
arasında çıkan arbede sonucunda ise bir 
BM korumasının hastaneye kaldırıldığı 
bildirilmişti. Yaşanan tatsızlığın ardından 
BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un, 
New York’taki Türkevin’de ziyaret ettiği 
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attention-grabbing speeches contain and 
criticize the reactions about the functioning 
of the UN. Regardless of who speaks 
injustice statements, the UN should pay 
attention to these appeals at some point.

Başbakan Erdoğan’dan özür dilediği 
belirtilmişti.

Yazının başında belirttiğim gibi, BM 
tarihindeki göze çarpan ve ilginç olaylara 
dikkat çekmek istemiştim. Bütün bunların 
yanında, dikkat çeken bütün konuşmalar 
BM’nin yapısı ve işleyişi hakkındaki tepkileri 
içermekte ve eleştirmektedir. Adaletsizlik 
söylemlerini kim dillendirirse dillendirsin, 
BM’nin bir noktada bu seslenişlere dikkat 
etmesi gerekmektedir.

Arel IR Monthly
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The UN is starting its 75th year different 
from the others under the name of “I 

had my say.” The survey of UN75, which 
has started from the first day of the year, is 
a dialogue process that almost everyone can 
easily participate in, regardless of language, 
religion, gender, and age. 

Approximately one million people from 
193 countries that are members of the UN 
participated in this survey, took about 1 
minute to answer and was published in 64 
different languages. Participation in this 
survey is still possible. 

This process was expressed by the UN 

Secretary General Antonio Guterres as 
follows; “No country or community can 
solve the complex problems of our world 
alone. We need to come together, not only 
to talk, but to listen. It is very important for 
you to participate in this dialogue. We need 
your strategies and ideas to contribute more 
to the people we have to serve. “

The survey, published from all around the 
world, includes the hopes, concerns, wishes 
and desires of everyone participated. The 
survey also prompted the participants 
to express their opinions on how the UN 
can provide a change. The respondents of 
survey, regardless of their age, gender or 

I Had My Say

Benim de Söyleyeceklerim Var

BM, 75. yılını “Benim de söyleyeceklerim 
var” adı altında diğerlerinden farklı 

olarak başlatıyor. Yılın ilk gününden 
itibaren başlamış olan UN75 anketi, dil, din, 
cinsiyet ve yaş ayrımı yapmadan hemen 
herkesin kolayca katılabileceği bir diyalog 
sürecidir. 

Cevaplaması yaklaşık 1 dakika süren ve 64 
farklı dilde yayımlanmış olan bu ankete, 
BM’ye üye olan 193 ülkeden yaklaşık bir 
milyon insan katılmıştır. Ankete katılım 
hala mümkündür.

Bu süreci, BM Genel Sekreteri Antonio 
Guterres şu şekilde ifade etmiştir; “Hiçbir 

ülke veya topluluk dünyanın karmaşık 
sorunlarını tek başına çözemez. Sadece 
konuşmak için değil, aynı zamanda dinlemek 
için de bir araya gelmeliyiz. Sizlerin bu 
diyaloğa katılması büyük önem taşıyor. 
Hizmet götürmek zorunda olduğumuz 
insanlara daha fazla katkı sağlayabilmek 
için stratejilerinize, fikirlerinize ihtiyacımız 
var.”

Dünyanın dört bir yanından yayımlanan 
ankette, katılan herkesin umutları, endişeleri, 
istekleri ve arzuları yer almaktadır. Anket, 
aynı zamanda katılımcıların BM’nin 
değişimi nasıl sağlayabileceğine dair 
fikirlerini söylemelerine de vesile olmuştur. 
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where they came from, have reflected a 
common view; “Unity”. In the published 
report of the ongoing survey, the main five 
findings are as follows: better basic services, 
more international cooperation, climate 
action, more UN engagement, and a belief 
in a better future. 

Particularly, with the Covid-19 pandemic, 
when people need health services the 
most, the participants also emphasized 
the importance of reaching basic needs 
such as health services and education. In 
addition, due to the inability of people from 
all regions and countries to benefit from 
adequate health care due to their economic 
conditions, participants also emphasized 
the importance of international cooperation.

Among the long-term concerns of the 
participants are climate change and 
the destruction of wildlife. In addition, 
increased poverty, government corruption, 
community violence, and unemployment 
are among the fears of the participants.

While six out of ten people in the survey 
believe that the UN has healed the world 

Ankete katılanlar yaşları, cinsiyetleri ya da 
nereden katıldıklarının önemi olmaksızın 
ortak bir görüşü yansıtmışlardır; 
“Birleşme”. Hala devam etmekte olan 
anketin yayımlanmış olan raporunda, 
başlıca beş bulgu şu şekildedir; daha iyi 
temel hizmetler, daha fazla uluslararası iş 
birliği, iklim eylemi, daha fazla BM katılımı 
ve daha iyi bir geleceğe inanmak. 

Özellikle Covid-19 pandemisi ile insanların 
sağlık hizmetlerine en fazla ihtiyacı olduğu 
dönemde, katılımcılar sağlık hizmetleri 
ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara ulaşmanın 
önemine de değinmiştir. 

Bunun yanı sıra, her bölgeden ve ülkeden 
insanın, ekonomik koşullarından dolayı 
yeterli sağlık hizmetinden yararlanamaması 
yüzünden katılımcılar uluslararası iş 
birliğinin önemine de vurgu yapmıştır. 

Katılımcıların uzun vadeli endişeleri 
arasında iklim değişiklikleri ve doğal 
yaşamın tahribatı yer almaktadır. Buna 
ek olarak yoksullukta artış, hükümetin 
yolsuzluğu, topluluk şiddeti ve işsizlik 
katılımcıların korkuları arasındadır. 

I Had My Say
Benim de Söyleyeceklerim Var

Seher Tortop



29

and is necessary, many respondents are 
unaware of what the UN is doing and what it 
is. In addition, many participants suggested 
establishing a council to make their voices 
heard in the UN. When asked about the 
future in the survey, younger respondents 
and people in the developing country are 
more optimistic than older people and 

Ankette her on kişiden altısı BM’nin 
dünyayı iyileştirdiğine ve gerekli olduğuna 
inanırken, anketi yanıtlayan birçok kişi 
BM’nin yaptıklarından ve ne olduğundan 
habersizdir. Ayrıca pek çok katılımcı 
BM’ye seslerini duyurabilmek için konsey 
kurulmasını önermiştir. Ankette gelecek 
sorulduğunda katılımcılardan genç olanlar 
ve gelişmekte olan ülkedeki insanlar, yaşlı 
olanlar ve gelişmiş ülkede yaşayan insanlara 
göre daha iyimserlerdir. 

people in the developed country.

In this survey, in which completely different 
people participated, each person’s common 
opinion that the real change can be achieved 
by “unity” and they believe that change 
can only be achieved together show the 
importance people attach to solidarity. This 
process is a good tool that has enabled the 
UN to understand people and make people’s 
voices heard. If you have something to say, 
join in. Let’s change the world together.

Her biri tamamen farklı insanların katıldığı 
bu ankette, her bir insanın asıl değişimin 
‘birleşme’ ile olabileceğine dair ortak bir 
düşünceye sahip olması ve değişimin 
ancak birlikte sağlanabileceğine inanması 
insanların dayanışmaya verdiği önemi 
göstermektedir. Bu süreç, BM’nin insanları 
anlayabilmesine ve insanların seslerini 
duyurabilmesine vesile olmuş güzel bir 
araçtır. Sizin de söyleyecekleriniz varsa siz 
de katılın. Birlikte dünyayı değiştirelim.

I Had My Say
Benim de Söyleyeceklerim Var
Seher Tortop
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The United Nations which is very 
important in the international system, 

is generally known with what it has done 
in the international system. But what many 
people do not know is the UN has offered. 
Especially the problem of “What will I do 
when I graduate?” which is experienced 
by many International Relations students 
is caused by the lack of awareness of 
the opportunities that are provided by 
organizations like the UN. The UN and the 
institutions of UN offer a lot of internships 
to students, and job opportunities to both 
graduated and professionals. Furthermore, 
it offers different experiences to individuals 

with social responsibility and volunteering 
projects. 

The United Nations has a page which is 
called UNCareers. In this page, there are 
descriptions of UN’ fields and job definition 
and there are descriptor texts about what 
kind of work can be done according to age, 
education, experiences or occupational 
group. Also, in this page, there are texts 
about wages, expenses, opportunities, and 
application ways of UN’s jobs. 

Career start in the United Nations can be 
started even as a student. Especially doing 
internship at the UN is a great opportunity 

Opportunities Portal

Fırsatlar Portalı

Uluslararası sistemde çok büyük bir 
önemi olan Birleşmiş Milletler, genel 

olarak uluslararası sistemde yaptıklarıyla 
bilinir. Lakin birçok kişinin bilmediği şey 
ise BM’nin sunmuş olduğu fırsatlardır. 
Özellikle birçok Uluslararası İlişkiler 
öğrencisinin yaşadığı ‘’Acaba mezun 
olunca ne iş yapacağım?’’ sorunsalı aslında 
BM gibi organizasyonların sağladığı 
fırsatların tam olarak bilinmemesinden 
kaynaklanmaktadır. BM ve BM’ye bağlı 
kuruluşlar öğrenciler için staj imkânı 
sunarken, mezunlara ve profesyonellere de 
iş imkanları sunmaktadır. Ayrıca, sosyal 
sorumluluk ve gönüllük projeleri ile de 

bireylere farklı deneyimler sunmaktadır.

Birleşmiş Milletler’in UNCareers 
sayfasından adlı bir sayfası bulunmaktadır. 
Bu sayfada, BM’nin görev alanları ve iş 
tanımları yer aldığı gibi aynı zamanda 
yaşa, eğitim durumuna, deneyimlere 
veya meslek gruplarına göre ne tür işler 
yapılabileceği ve bu işlerin tanımını yapan 
açıklayıcı metinler de bulunmaktadır. 
Ayrıca bu sayfada, BM’deki mesleklerin 
maaşları, giderleri, fırsatları ve bu işlere 
nasıl başvurulabileceğine dair yazılar da 
mevcuttur. 

Birleşmiş Milletler’de kariyer başlangıcına 

Ayşenur Durmaz
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to the ones that want to work in the field of 
diplomacy or public policy. The internship 
period is determined as minimum 2 
months and maximum 6 months. Students 
could improve themselves by observing 
the experiences of people working in the 
UN. However, one of the most important 
requirements to do internship in the UN 
is having a good command of English 
or French. For doing internship, some 
different requirements must be accepted. 
More qualified information can be found in 
the UNCareers page.

The UN has a programme called Junior 
Professional Officer (JPO) for the ones who 
are newly graduated and want to work 
with the UN. This program gives young 
and energetic individuals experience 
in international cooperation to support 
the 2030 Sustainable Development Plan. 
The UN JPO Program is managed by the 
Department of Economic and Social Affairs.

In the UN’s job applications of the 
candidates, they may be asked to pass a 

daha bir öğrenciyken başlanılabilir. Özellikle 
diplomasi veya kamu politikası alanlarında 
çalışmak isteyenler için BM’de staj yapmak 
çok büyük bir fırsattır. Staj süresi en az 2 
ay en fazla 6 ay olacak şekilde belirlenir. 
Öğrenciler staj sırasında, Birleşmiş Milletler 
bünyesinde çalışan kişilerin deneyimlerini 
gözlemleyip, kendini geliştirebilir. Ancak 
Birleşmiş Milletler’de staj yapmak için en 
önemli şartlardan bir tanesi iyi derecede 
İngilizce veya Fransızca biliyor olmaktır. 
Staj yapmak için bazı farklı şartların da 
kabul edilmesi gerekmektedir. Bununla 
ilgili daha nitelikli bilgiye UNCareers 
sayfasından ulaşılabilir.

BM’nin yeni mezun olmuş ve BM ile 
çalışmak isteyenler için Junior Professional 
Officer (JPO) programı bulunmaktadır. Bu 
program, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Planı’nı desteklemek adına, genç ve 
enerjik bireylere uluslararası iş birliği 
ile ilgili deneyim kazandırmaktadır. BM 
JPO programı, Ekonomik ve Sosyal İşler 
Departmanı tarafından yönetilir.
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test that is called “Global General Service 
Test (GGST)”. In this test, candidate’s 
verbal reasoning, numerical reasoning and 
situational judgment skills are measured. 
Even though this test does not need any 
preparation, there is an example of this test 
in the UNCareers page. 

The UN offers Young Professionals 
Programme to the individuals that 
is younger than 32 and at least know 
English or French. Within the scope of this 
programme, youths enter 3 staged exams. 
There is formed a 2-year contract with the 
candidates who pass this exam. At the end 
of 2 years, contract can be renewed.

The UN Volunteering Programme is another 
method for the ones that want to have 
experience in the UN. This volunteering 
programme should not be seen as a career 
phase. But it can be seen as a self-discovery 
process that will provide great experiences 
and opportunities to the individuals. About 
the UN volunteering programme, there is a 
page called UNVolunteers. UNVolunteers 

Birleşmiş Milletler iş başvurusunda 
adaylardan “Global General Service Test 
(GGST)” adı verilen bir testten geçmelerini 
isteyebilir. Bu testte adayların sözel akıl 
yürütme, sayısal muhakeme ve durumsal 
yargı yetenekleri ölçülmektedir. Her 
ne kadar bu test için ekstra bir hazırlık 
yapılmasına gerek yoksa da UNCareers 
sayfasından bu test için örnek muadiller 
bulunabilir.

Birleşmiş Milletler personel istihdamı 
için, nitelikli, 32 yaşından küçük, İngilizce 
veya Fransızca bilen bireylere, Genç 
Profesyoneller Programı’nı sunmaktadır. 
Bu program kapsamında gençler 3 aşamalı 
bir sınava girerler. Bu sınavda başarılı olan 
adaylarla ilk başta iki yıllık bir sözleşme 
yapılır. İki yılın sonunda sözleşme 
yenilenebilir.

Birleşmiş Milletler’de deneyim elde etmek 
isteyenler için bir başka yöntem de BM 
Gönüllülük Programları’dır. Bu gönüllülük 
programları bir kariyer aşaması olarak 
görülmemelidir. Ancak bireye çok büyük 
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gives Volunteer Living Allowance to the 
volunteers for them to spend it for their 
basic needs, housing, and public services. 
In addition to this, they provide grant for 
living and medical insurance, return flight 
ticket etc.

Eventually, the UN offers opportunities 
and experiences in many different areas to 
the individuals. The UN job postings can be 
found in UNJobs page. Finally, I would like 
to add that if we make our career choices by 
being aware of the opportunities offered to 
us, it will be easier for us to achieve success 
in the future.

deneyimler kazandıracak ve fırsatlar 
sunacak bir kendini keşfetme süreci 
olarak görülebilir. Birleşmiş Milletler’in 
gönüllülük programları ile ilgili UN 
Volunteers adlı bir sayfası bulunmaktadır. 
UN Volunteers gönüllü olmuş kişilere 
temel ihtiyaçlarını, barınmalarını ve kamu 
hizmetlerini karşılayan bir Gönüllü Yaşam 
Ödeneği verir. Buna ek olarak yaşam ve 
sağlık sigortası, dönüş uçağı bileti gibi 
harcamalar için de bir hibe sağlar. 

Sonuç olarak, Birleşmiş Milletler, bireylere 
birçok farklı alanda fırsatlar ve deneyimler 
sunmaktadır. BM’ye ait iş ilanlarına UN Jobs 
sayfasından ulaşılabilir. Son olarak şunu 
eklemek isterim ki, bizlere sunulmuş olan 
fırsatların farkına vararak kariyer tercihleri 
yaparsak, gelecekte başarıyı yakalamamız 
daha da kolay olacaktır.

Opportunities Portal
Fırsatlar Portalı
Ayşenur Durmaz
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