Sık Sorulan Sorular
GENEL SORULAR
S. BM için çalışmak istiyorum. Özgeçmişimi nereye gönderebilirim?
C. Türkiye’deki BM kuruluşlarında işe başvurmak için iş ilanları sayfasını ziyaret
edebilirsiniz. BM’nin yurtdışındaki iş olanakları için de UN carriers sayfasını ziyaret
edebilirsiniz. BM Gönüllüleri programı hakkında bilgiye ise UNV adresinden
ulşabilirsiniz.
S. BM’de staj yapmak için başvurabilir miyim?
C. Bir yüksek lisans programında okuyan öğrenciler için Birleşmiş Milletler’in New
York’taki Genel Merkezi’nde staj olanakları sunulmaktadır. Türkiye’de yerleşik BM
kuruluşlarında da staj imkanları vardır. Kuruluşlarla doğrudan temasa geçilmesi veya
stajyer ilanlarının takip edilmesi gerekir.
S. BM’den maddi yardım alabilir miyim?
C. Bireylere ya da özel organizasyonlara BM yoluyla maddi bir yardım yapılmaz.
S. BM’nin çalışmalarına nasıl katkıda bulunabilirim?
C. Nasıl ve nerede bağış yapabileceğinizi bu linkten öğrenebilirsiniz.
S. Bir BM kuruluşundan ve/veya BM yetkilsinden e-posta aldım. Bu e-posta
sahtecilik amaçlı olabilir mi?
C. Bazı elektronik mesajlar Birleşmiş Milletler tarafından yazıldığı veya ilgili olduğu
şeklinde yanlış bilgi verebilir. Sahtecilik Uyarısı sayfamızı ziyaret ederek daha fazla bilgi
alabilirsiniz.
S. E-posta ile Genel Sekreter’e bir teklif göndermek istiyorum. E-posta adresi
nedir?

C. Birleşmiş Milletler teklifleri ancak bir üye devletin resmi temsilcisi tarafından
sunulduğu ve Teşkilatın gündemine usulüne uygun kaydedildiği ve üyeleri tarafından
oylandığı zaman kabul edebilir.
S. Birleşmiş Milletlerin amaçlarını ileriye götürecek bir projem var. BM maddi,
lojistik veya yasal yardım sağlıyor mu?
C. Hayır sağlamıyor. Bağımsız devletlerin oluşturduğu BM Teşkilatı üyeleri tarafından
resmen onaylanan programlara kaynaklarını tahsis eder.
Ancak, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde BM ile işbirliği yapabileceği çok sayıda
imkan vardır. Lütfen şu aşağıdaki sayfaları ziyaret ediniz:
•
•
•

Küresel İletişim Dairesi STK Bölümü
Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi STK Bölümü
BM STK Bağlantıları Hizmeti
S. BM ile ilgili bir okul ödevim var. Daha fazla bilgiye nasıl ulaşabilirim?
C. BM ile ilgili genel bilgilere ulaşmak için lütfen şu sayfaları ziyaret ediniz: BM
Hakkında, BM Antlaşması, BM Logosu ve Bayrağı, BM Tarihi, BM Hakkında Bilmeniz
Gerekenler
S. BM burs sağlıyor mu?
C: BM burs ya da öğrenci değişim programları sağlamaz.
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