
 

 

Komite Genel Sekreteri’nden Mektup: 

Öncelikle hepiniz 2. Kez düzenlenmekte olan Uğur Okulları Birleşmiş Milletler Modeline 

hoşgeldiniz. Ben Doru Güleyen, konferansın gerçekleşeceği 3 gün boyunca Birleşmiş Milletler 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi komitesinin Komite Genel 

Sekreterliği rolünü üstleneceğim. Şu anda Atakent Anadolu Lisesi’nde okuyorum ve 10. Sınıfım. 

Daha önce BM Kadın Hakları Komitesi’nde 2 kere delege, 1 kere Komite Genel Sekreteri olarak 

bulundum. Deneyimlerim doğrultusunda komiteye ve komitenin gündem maddesine hakim 

olduğumu düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmadan hepinize bol şans diliyor, çalışma raporunu 

okuyup gündem maddemize hakim olarak komiteye gelmenizi umuyorum. 

Saygılarımla, 

                                                                                                                        Doru Güleyen 

                                                                                                                 Komite Genel Sekreteri 

 

 



Komite Açıklaması: 

BM Kadın Hakları Komitesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlendirilmesine 

adanmış Birleşmiş Milletler kuruluşudur. Kadınlar ve kızlar için küresel bir kuruluş olan BM 

Kadın Hakları Komitesi, dünya çapında kadınların ihtiyaçlarını karşılamada ilerlemeyi 

hızlandırmak için kuruldu. BM Kadın Hakları Komitesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak 

için küresel standartlar belirledikçe BM Üye Devletleri desteklemekte ve standartların etkili bir 

şekilde uygulanmasını sağlamak ve dünya çapında kadın ve kızlara fayda sağlamak için gereken 

yasaları, politikaları, programları ve hizmetleri tasarlamak için hükümetler ve sivil toplumla 

birlikte çalışmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri vizyonunu kadınlar ve kızlar için bir 

gerçeklik haline getirmek için küresel olarak çalışır ve dört stratejik önceliğe odaklanarak 

kadınların yaşamın her alanına eşit katılımının arkasında durur: 

 

• Kadınlar yönetim sistemlerine öncülük etmeli, katılmalı ve eşit derecede faydalanmalıdır. 

• Kadınların gelir güvenliği, insana yakışır iş ve ekonomik özerkliği olmalıdır. 

• Bütün kadınlar ve kızlar her türlü şiddetten uzak bir hayat yaşamalıdırlar. 

• Kadınlar ve kızlar sürdürülebilir barış yaratmaya katkıda bulunmaktadırlar ve 

istatistiklere göre erkeklerden daha büyük etkiye sahiptirler.  

• BM Kadın Hakları Komitesi ayrıca BM sisteminin cinsiyet eşitliğini ilerletme ve 2030 

Gündemi ile ilgili tüm müzakerelerde ve anlaşmalarda yaptığı çalışmaları koordine eder. 

İşletme, toplumsal cinsiyet eşitliğini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve daha kapsayıcı 

bir dünya için temel olarak konumlandırmak hedefiyle çalışmaktadır. 

 

 

 



Kadınların durumu 

Cinsiyet eşitliği temel bir insan hakkı olmakla beraber, muazzam sosyo-ekonomik sonuçları da 

vardır. Kadınları güçlendirmek, gelişen ekonomileri besler, verimliliği ve büyümeyi arttırır. Yine 

de toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri her topluma derinden yerleşmiştir. Kadınlar iyi işlere 

erişememekte ve mesleki ayrımcılık ve cinsiyete bağlı gelir eşitsizlikleri ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Temel eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimleri çoğu zaman reddedilir. Dünyanın 

her yerinde kadınlar şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Siyasi ve ekonomik karar alma 

süreçlerinde yeterli derecede temsil edilememektedirler. 

On yıllar boyunca Birleşmiş Milletler, Pekin Bildirgesi, Eylem Platformu ve Kadınlara Karşı Her 

Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) gibi önemli anlaşmalar da dahil olmak 

üzere toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

 

Küresel olarak kadınların ve kızların güçlendirilmesi ve hakları için çalışan BM Kadınlarının 

ana rolleri: 

• Politikalar, küresel standartlar ve normlar oluştururken Kadınların Statüsü Komisyonu 

gibi hükümetler arası organları desteklemek. 

• Üye Devletlerin bu standartları uygulamalarına yardımcı olmak, talep eden ülkelere 

uygun teknik ve finansal desteği sağlamak ayrıca sivil toplumla etkili ortaklıklar kurmak. 

• BM sisteminin cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarına öncülük etmek, aynı zamanda 

sistem genelinde ilerlemenin düzenli olarak izlenmesi de dahil olmak üzere hesap 

verebilirliği teşvik etmek. 

 

 

 



GÜNDEM MADDESİ: Kadınların toplum içinde karşılaştığı şiddet 

 

Anahtar Kelimeler: 

Şiddet: Fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına 

uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya 

da açma ihtimali bulunması. 

Cinsiyete Bağlı Gelir Eşitsizliği: Kadın ve erkeğin aynı görevde çalıştırılmalarına ve tam olarak 

aynı işi aynı saat aralıklarında yapmalarına rağmen cinsiyet farklılıklarından dolayı erkeğin daha 

fazla maaş alması olayı. 

Kadın Sünneti: Kadınların genital organlarına kadınların sağlıklarını kötü etkileyecek herhangi 

bir duruma bağlı olmaksızın kültürel olarak özellikle Afrika Ülkeleri’nde yapılan ve kadınların 

sağlığını kötü yola süren bir işlem. 

Ataerkillik:  Erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzeni. 

Anaerkillik: Kadın otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzeni. 

 

 

 



 

 

1.KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI ŞİDDET ÇEŞİTLERİ VE AÇIKLAMALARI 

 

A. Fiziksel Şiddet: Kadınların toplum içerisinde karşılaştıkları şiddet çeşitleri arasında en 

sık olarak görülendir. Kadınlara karşı yapılan fiziksel darbeler, kadınların vücutlarında 

bırakılan izler, yaralar vb. şeyler fiziksel şiddet kategorisine girerler. 

 

B. Psikolojik şiddet: İçeriğinde kişiyi aşırı denetlemek ve kontrol altında tutmak, 

aşağılamak, cezalandırmak, mahrum bırakmak, küçük düşürmek amacıyla yapılan 

sistematik şiddet davranışları vardır. Mesleki baskı uygulamaları da bir çeşit psikolojik 

şiddet durumlarıdır. Fiziksel şiddetin olduğu her yerde psikolojik şiddetin varlığından söz 

edilebilir. Öyle ki psikolojik şiddetin varlığı fiziksel şiddetin oluşturulma ihtimalini de 

beraberinde getirmektedir. Psikolojik şiddet genellikle sürekliliği olan sistematik 

şiddettir. Tespit edilebilirliği açısından zor olduğu için hafife alınır ve kişi benlik 

uyumunu korumak adına savunmalar gerçekleştirebilir. Psikolojik şiddette, kişinin benlik 

değerine, kimliğine, dünyaya karşı bakış açısına savunmalarına zarar verme söz konusu 

olduğu için kişide ruhsal hastalıklara sebep olabilmektedir. Psikolojik şiddet, bireyin 

kişilik yapısını ve benlik saygısını hedef aldığından, fiziksel şiddete göre çok daha büyük 

sürdürülebilir hasarlara neden olabilir. 

 

 

 

 



C. Sosyo-Ekonomik Şiddet: Kadına karşı yaptırım ve tehdit aracı olarak paranın 

kullanılması ekonomik şiddetin varlığını gösterir. Erkeklerin veya ataerkil düzende 

yönetilen devletlerin kadınların çalışmalarına izin vermemesi, malına ve parasına el 

koyması, kadının ekonomik varlığını yok sayması gibi davranışlar ekonomik şiddettir. 

Bakmakla yükümlü olduğu bir kadının, yeme, içme ve barınma gibi temel ihtiyaçları 

karşılayacak düzeyde maddi destek sağlamamak da ekonomik şiddettir, üstelik bu 

psikolojik şiddet unsurlarını da içerir.  

 

D. Cinsel Şiddet: Kişinin isteği dışında gelişen güç ve kontrol uygulanarak cinsel ilişkiye 

zorlamak ya da cinsel ilişkide bulunmak cinsel şiddettir.  Kadına karşı uygulanan cinsel 

şiddetin fiziksel ve duygusal sonuçları vardır. Çaresizlik ve korku duygularını en yoğun 

şekilde hissettiren cinsel şiddet, bir kadının yaşayabileceği en ciddi psikolojik travma 

olarak karşımıza çıkar. Cinsel şiddete maruz kalan kadınlar, iç benliğiyle dış çevre 

arasındaki uyumunu kaybederek çeşitli psikolojik bozukluklar gösterirler. Cinsel şiddet 

hem fiziksel hem de psikolojik şiddet içermektedir. Bu sebeple kadınlar üzerinde 

bıraktığı kötü etkiler çok fazladır. 

 

1. MADDE İLE İLGİLİ CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

• BM üye devletlerinin toplumları kadınların karşılaştığı şiddet ve şiddet çeşitleri hakkında 

yeterince bilinçli mi? Nasıl bilinçlendirilebilirler? 

• Dünya çapında kadınların karşılaştığı şiddeti sonlandırmak mümkün mü? Nasıl? 

• Kadınların karşılaştığı şiddetin azaltılması veya sona erdirilmesi için hangi Sivil Toplum 

Kuruluşları(STK) ile iş birliği yapılabilir? 

• Psikolojik ve Cinsel şiddet, şiddet kategorisinde bulunmalı mıdır? 



2.KARŞILAŞILAN ŞİDDETİN BİLDİRİLMEMESİNİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI 

Kadınlar ve kızlar dünya çapında şiddetle karşılaşmaktadırlar. Fakat çoğu zaman şiddet mağduru 

kadınlar veya şiddete tanıklık etmiş bireyler karşılaştıkları şiddeti ilgili kurum ve kuruluşlara 

bildirememektedirler. Bu durum dünya çapında ve ülkeler içinde şiddet oranını arttırırken 

kadınların ve kızların refah seviyesini düşürmektedir.  

Karşılaşılan şiddetin gerekli kurum ve kuruluşlara bildirilememesinin nedenlerine örnekler: 

• Şiddet uygulayan kişinin şiddet uyguladığı kişiyi veya şiddete tanıklık etmiş 

kişiyi/kişileri uygulanan şiddetin bildirilmesi durumunda yaralamak, öldürmek vb. 

şeylerle tehdit etmesi. 

• Bazı şiddet mağduru veya şiddete şahit olmuş kişilerin bulundukları ülkelerin yönetim 

yapısı ve kanunları doğrultusunda gördükleri şiddeti bildirebilecekleri, bildirseler bile 

yardım alabilecekleri herhangi bir kurum veya kuruluşun bulunmaması. 

 

2. MADDE İLE İLGİLİ CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

• BM üye devletlerinin toplumları karşılaştıkları veya şahit olduğu şiddet vakalarını 

bildirme konusunda yeterince bilinçliler mi? Nasıl bilinçlendirilebilirler? 

• BM üye devletlerinin tümünde karşılaşılan şiddetin bildirilebileceği ve destek 

alınabileceği kurum ve kuruluşlar yeterli sayıda ve nitelikte mi? Bununla ilgili ne 

yapılabilir? 

• BM üye devletlerinin yerel polisleri kadınların karşılaştığı şiddet konusunda yeterince 

bilinçliler mi? Nasıl Bilinçlendirilebilirler? 

• Kadınları şiddeti bildirme konusunda teşvik etmek için hangi Sivil Toplum 

Kuruluşları(STK) ile iş birliği yapılabilir? 

 



3.CİNSİYETE BAĞLI GELİR EŞİTSİZLİĞİ 

 

 

BBC’den alıntılanan ve Birleşik Krallık içindeki şirketler çapında cinsiyete bağlı gelir 

eşitsizliğini gösteren bu grafikte de göründüğü üzere Avrupa ülkeleri de içinde olmak üzere çoğu 

ülkede cinsiyete bağlı gelir eşitsizliği görülmekte. Kadın ve erkek tamamen aynı görevi tamamen 

aynı saat aralıklarıyla yapmalarına rağmen çoğunlukla erkek kadına göre daha fazla maaş 

almakta. Bu durum kadınların karşı karşıya kaldığı sosyo-ekonomik ve psikolojik şiddeti 

arttırırken kadınların refah seviyesini büyük ölçüde düşürmektedir. 

 

3. MADDE İLE İLGİLİ CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR 

• Gelir eşitsizliği bir problem midir? Öyle ise nasıl çözülebilir? 

• BM üye devletleri içindeki gelir eşitsizliğinin denetlenmesi nasıl sağlanabilir? Bu 

denetlemeler kim tarafından ve nasıl yapılabilirler? 

• Gelir eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için hangi BM organlarından yardım alınabilir? 

• Cinsiyete bağlı gelir eşitsizliği sosyo-ekonomik şiddeti nasıl besler? Bu durumun önüne 

nasıl geçilebilir? 



4.KADIN SÜNNETİ 

Kadın Sünnetinin herhangi bir yararı olmamasına karşın çok fazla zararı olmakta. Kadın sünneti, 

kadınların tamamen sağlıklı olan genital organlarının bazı bölümlerinin kesilip çıkarılması 

işlemidir ve tamamen sağlıklı olan kadın genital organına büyük raddede hasar verir, yerine 

getirmesi gereken görevlerini yerine getirememesi durumuna yol açar. Genel olarak bakarsak 

kadın sünnetinin riskleri, genital dokunun aldığı hasarla doğru orantılı olacak şekilde artar, fakat 

hasar seviyesi ne olursa olsun emin olunan tek şey vardır ki, kadın sünneti her şekilde insan 

sağlığına zarar vermektedir. 

Kadın sünnetinin etkilerine örnekler: 

• Şiddetli acı 

• Aşırı kanama 

• Genital doku şişmesi 

• Ateş çıkması 

• Enfeksiyon 

• İdrar Problemleri 

• İyileşmeyecek düzeyde yaralar açılması 

• Genital doku ve çevresinin hasar görmesi 

• Şok 

• Ölüm 

• Psikolojik problemler (Yüksek seviyede stress, anksiyete, depresyon vb.) 

 

4. MADDE İLE İLGİLİ CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

• Kadın sünneti gerekli midir? Neden? 

• Kadın Sünneti nasıl durdurulabilir? 

• Kadın sünneti mağdurları için ne yapılabilir? Bu yardımlar için hangi Sivil Toplum 

Kuruluşları(STK) ile iş birliği yapılabilir? 

• Kadın sünnetinin aktif olarak uygulandığı bölgelerdeki toplumlar kadın sünneti ile ilgili 

bilinçliler midir? Nasıl bilinçlendirilebilirler? 

• Kadın sünnetinin engellenmesi için hangi BM organlarından yardım alınabilir? 

 

 

 

 

 

 

 



5.KADINLARIN KÜRTAJ HAKKI 

Kürtaj hakkı kadın özgürlüğü bakımından önemli bir hak olarak değerlendirilmektedir. Ancak 

tarihsel süreçte kürtaj hakkının gelişimi incelendiğinde birçok farklı etken dikkat çekmektedir. 

Din ve resmi ideoloji tarafından cinayet olarak değerlendirilen kürtaj, kadın örgütleri tarafından 

bir hak ve özgürlük olarak öne çıkmaktadır. Bu karşıtlığın yanında kürtaj hakkının yasal 

statüsünün toplumsal ve politik çıkarlar gereği dönüştüğü dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın 

odak noktası kürtaj hakkı üzerindeki politik etkenlerden oluşmaktadır. Kürtaj hakkı üzerinde dini 

ve politik açıdan toplumsal çıkarların etkili olduğu görülmektedir. Kürtajın yasal veya yasak 

olmasının tarihsel olarak kısa bir geçmişi, kürtaj hakkı üzerindeki politikaların ortaya konulması 

açısından önem kazanmaktadır. Bu süreçte özellikle belirleyici olan faktörler dile getirilmektedir. 

Sanayi devrimine kadar kürtaj hakkı üzerinde din ve devlet politikalarının etkili olduğu 

gözlenmektedir. Devrimler sonrasında üretim ve cinsel özgürlük konusundaki talepler kürtaj 

hakkının gelişmesini gerekli kılmaktadır. Çalışma kapsamında cinsel özgürlük ve üretim 

ilişkilerinin kürtaj hakkı konusunda etkileri tartışılmaktadır. Ancak bu süreçte devlet politikaları, 

üretim ilişkileri ve nüfus hareketliliği kürtaj hakkının kaderini belirlemede önemli bir rol 

üstlenmektedir. Bu sebeple kürtajın sadece hak ve özgürlükler bağlamında değerlendirilmesi 

yetersiz görülmektedir. Kürtaj hakkının gelişmesi üzerine 19. ve 20. Yüzyılda Avrupa ülkelerinin 

kürtaj politikaları değerlendirilmektedir. Bu kapsamda çalışmada kürtaj hakkı üzerindeki farklı 

yaklaşımların politik temelleri üzerine yoğunlaşmak amaçlanmaktadır. 

Aşağıdaki link aracılığıyla dünya çapında kürtaj hakkındaki politikalara ulaşabilirsiniz(kaynak 

İngilizcedir): 

https://reproductiverights.org/worldabortionlaws 

 

5. MADDE İLE İLGİLİ CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

• Kürtaj cinayet midir? Neden? 

• Kadınlar kürtaj hakkına sahip olmalılar mıdır? Neden? 

• Kadınlara kürtaj hakkı nasıl sağlanabilir? 

• Toplumlar kürtaj hakkında yeterince bilgiye sahipler mi? Nasıl bilgilendirilebilirler? 

• Kadınlara kürtaj hakkı verilmesi konusunda hani Sivil Toplum Kuruluşları(STK) ve BM 

organlarından yardım alınabilir? 

• BM üye devletlerinde kadınlara kürtaj standartları yeterli şekilde sağlanabilmekte midir? 

Nasıl daha iyi standartlar sağlanabilir? Bu standartlar sağlanırken hangi Sivil Toplum 

Kuruluşları(STK) ve BM organlarından yardım alınabilir? 

 

 

 

 

https://reproductiverights.org/worldabortionlaws


6.KADINLARIN EĞİTİM HAKKI 

Eğitim her şeyin temeli ve başı iken dünya çapında bazı ülkelerde kadınların ve kızların eğitim 

görmesi engellenmektedir. Eğitim seviyesini yükseltip çalışamayan kadınlar, zorunlu olarak 

erkeklere bağlı kalmaktadırlar. Bu durum hem sosyo-ekonomik hem de psikolojik olarak 

kadınları fazlasıyla etkilemektedir. 

Kadınların eğitim görememesinin başka bir sebebi, kadınların küçük yaşta hamile olmalarıdır. 

Bazı ülkelerde gelişmişlik düzeyinin az olması sebebiyle, kadınlar çok erken yaşta hamile 

kalmaktadırlar. Genç yaşta hamile olan kızlar okuldan ayrılmak zorunda kalabilmektedirler. 

Çoğu ülkede kadınlar eğitim görme hakkına sahip olsalar bile eğitimleri sırasında gittikleri 

eğitim kurumlarında sözlü kışkırtmalara ve tacizlere maruz kalabiliyorlar. Bu durum kadınların, 

özellikle de genç kızların psikolojisini çok kötü etkilemektedir ve psikolojik şiddet kategorisine 

girmektedir. 

 

 

 

6. MADDE İLE İLGİLİ CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

• Kadınların eğitim almaları gerekli midir? Neden? 

• Kadınların eğitim standartları her ülkede erkekler ile eşit midir? Nasıl eşitlenebilir? 

• Kadınalrın eğitim haklarının genişletilmesi ile ilgili hangi Sivil Toplum Kuruluşları(STK) 

ve BM organlarından yardım alınabilir? 

• Genç yaşta hamile olan kızların sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesi, ve eğitimlerini 

tamamlamaları için neler yapılabilir? 

 

 



Kadının İnsan Haklarına Yönelik Uluslararası Sözleşmeler  

• 1791 Kadın ve Yurttaş Hakları Beyannamesi  

• 1979 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi 

• 1984 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 7 No.lı Ek Protokol,  

• 1993 “Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Bildirge”  

• 2011 Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi 

 

 

 

 

Kaynakça: 

https://www.unwomen.org/en 

https://tr.wikipedia.org/ 

https://www.hurriyet.com.tr/ 

https://www.bbc.com/ 

https://www.who.int/ 

https://dergipark.org.tr/ 

https://reproductiverights.org/worldabortionlaws 

https://www.istanbulbarosu.org.tr/ 
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