
 

 

 

 

 

KOMİTELER 

Birinci Komite: Sağlık Komitesi 

İnsan sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını 

atmaktadır. Bu haklarımızdan bir tanesi de hasta haklarıdır. Bu ilkeye göre sağlık hizmetinin 

verilmesinde hastaların ırk, din, dil ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç 

ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri herkesin kolayca 

ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir. Şuan bize hizmet vermekte olan devlet hastaneleri 

ne kadar yeterli? Devlet hastanelerindeki ekipman yetersizliği, oda yetersizliği, hatta yıkılmak 

üzere olan bakımsız hastane binalarının bile hala aktif olarak bakım yapılmadan kullanılması 

sağlık personeli (sağlık personeli ve doktorlara şiddet) ve hastaların sorunları nasıl 

çözülebilir? 

 

İkinci Komite: Kültür-Eğitim Komitesi 

Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. 

İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yükseköğretim, 

yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin 

çözüm yolları neler olmalıdır? 

 

Üçüncü Komite: İnsan Hakları Komitesi I 
Sağlanamayan şartlar nedeniyle engelli insanlar, toplumsal hayata yeterince dahil 

olamamaktadır. Engelli vatandaşların sosyal güvenceleri, engelleri doğrultusunda iş imkanları 

nasıl sağlanabilir ve devlet tarafından onlara verilen sosyal hizmetler nasıl geliştirilebilir? 

 

Dördüncü Komite: İnsan Hakları Komitesi II 
Günümüzde küresel olarak devam eden terörizmin insanların yaşamları, kültürleri ve 

inançlara olumsuz etkileri vardır. İnsanlar yaşadıkları bölgelerden göç etmek zorunda 

kalmakta, çocuklar eğitim görememekte ve bunun gibi sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar 

baş göstermektedir. Bu olumsuz etkiler altındaki sivil halkın sosyal, ekonomik ve kültürel 

yaşamlarının en az düzeyde etkilenmesi için neler yapılabilir? 

 

Beşinci Komite: Ekonomi ve Finans Komitesi 

Uluslararası sermaye, parasına para kazandırmak daha çok kar yapmak için yüksek faiz veren 

gelişmekte olan ülkeleri tercih ediyor. Uluslararası piyasanın sıcak para girişini ülkemize 

çekebilmek için faizleri yüksek tutmak zorunda kalıyoruz. Bu durum uluslararası sermayenin 

işine gelirken Türkiye'de faiz oranları yüksek olduğu için özellikle kobi diye nitelendirilen 

işletmelerin yatırım yapmalarını engelliyor. Ya da yüksek faiz giderleri nedeniyle ürettiği 

ürünü pahalı satmak zorunda kalıyor. Uluslararası işletmeleri ülkemizde yatırım yapmaya 

teşvik etme yolları nasıl sağlanabilir? 

 

Altıncı Komite: Hukuk  

Ülkemizde son zamanlarda artmakta olan şiddet vakaları (kadına şiddet, toplumsal şiddet 

"Özgecan cinayeti vb") karşısında ulusal hukukun verdiği cezalar, bu cezaların caydırıcı olup 

olmadığı konusundaki tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Cezai yaptırımların caydırıcı 

olup olmadığı konusunda, "yaptırım ve caydırıcılık" değiştirilip, geliştirilebilir mi? 

 
 


