UNITE 1
What is Model United Nations?
Introduction to Model United Nations
What is Model United Nations? (Overview of the United Nations)

Model United Nations (Model Birleşmiş Milletler) ortaokul, lise ve üniversite
öğrencilerinin diplomasi, yabancı dil ve genel kültür bilgilerini arttırmak ve kişisel
gelişimlerini sürdürmek için gerçek dünya problemlerini canlandırdıkları
konferanslardır. Her bir öğrenci bir ülkeyi temsilen konferansa katılır ve farklı
komitelerde dünya meselelerine çözüm ararlar. MUN’ katılan öğrencilerde
uluslararası ilişikler, sunum becerisi, eleştirisel düşünme, araştırma, vaka alinizi,
yaratıcı düşünme ve özgüven konularında gelişim hedeflenmektedir.

Birleşmiş Milletler Nedir?
Birleşmiş Milletler (UN) 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden
hemen sonra tüzüğünde belirttiği 4 ana amaçla kurulmuştur;
1) Dünya genelinde barışı ve güvenliği sağlamak,
2) Ülkeler arasında ilişkileri geliştirmek,
3) Ekonomik, sosyal, kültürel ve insani uluslararası problemin çözülmesi için
devletlerarasındaki iş birliğini geliştirmek,
4) Birleşmiş Milletler’ in amaç ve hedeflerine ulaşması için üye ülkeleri bir araya
getiren bir forum oluşturmak.
Birleşmiş Milletler 1945’te 51 üye devletle başlarken günümüzde 193 üyesi vardır.
Üye devleterin yanı sıra Observer statüsünde gözlemci devletler ve STK’lar Birleşmiş
Millet’ler bünyesinde yer alır. Birleşmiş Milletler 6 ana organ ve bunların altında yer
alan alt organları ile çalışmaktadır.







First Committee (Disarmament & International Security)
Second Committee (Economic & Financial)
Third Committee (Social, Humanitarian & Cultural)
Fourth Committee (Special Political & Decolonization)
Fifth Committee (Administrative & Budgetary)
Sixth Committee (Legal)

Model Birleşmiş Milletler nasıl çalışır?

Her ülkeyi temsilen farklı komitelerde öğrenciler delege pozisyonunda konferansa
katılırlar ve ilgili konuda çözüm üretmeye çalışırlar. Bu nedenle delegelerin konferans
kurallarına ve prosedürlerine hâkim olmaları, araştırma yapmaları, açılış konuşması
hazırlamaları, lobicilik yapmaları ve çözüm önerileri ve önergeleri sunmaları ve
komiteden yeterli oy alarak geçirmeleri beklenir.
Model United Nations Konferanslarının Yararları Nelerdir?
1) Diplomasi, uluslararası İlişkiler, Müzakereler ve Lobicilik gibi birçok deneyimi
birebir yaşayabilirsiniz.
2) Topluluk önünde konuşma, konuşma yazma ve münazara yeteneklerinizi
geliştirebilirsiniz.
3) Takım çalışması ve liderlik yenenlerinizi geliştirebilirsiniz.
4) Farklı şehir ve ülkelerdeki konferanslara katılarak yeni yerler görebilirsiniz.
5) Tüm dünyadan yeni arkadaşlarınız ve eşsiz bir çevreniz olur.
6) Üniversite ve iş başvurusu yaparken MUN CV’nizde oldukça değerli katkılar
yapacaktır.
7) Şık giyinmeyi seviyorsanız MUN tam size göre! Her delegenin birer diplomat
edası ile çok şık olduğuna tanıklık edeceksiniz.
5 Adımda MUN İşleyişi:
1)
2)
3)
4)
5)

Konferansa başvuru yap ve ülke – komiteni öğren,
Konuyu araştır, çalışma rehberini oku,
Konu ile ilgili yapılan anlaşmaları ve önceki çözümleri bul,
Konuyu ilgilendiren diğer ülkeleri araştır,
Konuşmalarını yaz ve konferansa katıl,

İyi bir konferans tecrübesi yaşamak ve akademik verimliliği en üstte yaşamak için
konferansların kurallarına hâkim olmak gerekir. Öncelikle ilk MUN (Model United
Nations) St. Lawrance Üniversitesi tarafından 11 – 13 Şubat 1949 yılında
düzenlenmiş. Bayrağı bugün dünyadaki en yaygın prosedürün sahibi olan Harvard
Üniversitesi devralmış ve büyük bir akımın öncüsü olmuş. Bir başka önemli konferans
ise THIMUN. 1897’de yapılmış ve günümüzde birçok THIMUN prosedürünü izleyen
konferans var. Bugün tüm dünyada her sene binlerce MUN konferansı düzenleniyor.
Bu kitapta iyi bir delege olma yolunda rehberler, egzersizler ve ek bilgilere
ulaşabilirsiniz. Sadece HARVARD ve THIMUN prosedürleri değil, aynı zamanda
özelleştirilmiş komiteler (Harry Potter Committee), Kriz komitelerini de yakından
inceleyeceğiz. Bunun yanında Chair (oturum başkanı) olma ve konferans düzenleme
üzerine ek bilgilere de buradan ulaşabilirsiniz.

1) Aktivite: Atlas Okuma
Seviye: Kolay
Materyal:3 Atlas / Harita
Zaman: 15 Dakika
Delegeler 3 gruba ayrılır. Her grup kendilerine verilen enlem ve boylama göre
ülkelerin yerlerini saptarlar. Amaç delegelerin teknoloji haricinde de atlas ve harita
okuma becerisini geliştirmek.

2) Aktivite: Dünya Başkentleri
Seviye: Orta
Materyal: Postit e çıktı alınan ülke ve başkentler
Zaman: 15 Dakika
Delegeler 3 gruba ayrılır. Her grup kendilerine verilen karışık ülke ve başkentleri
eşleştirmeye çalışır. Buradaki amaç her MUN öğrencisinin dünyadaki ülkelere ve
başkentlere hâkim hale getirmektir.

3) Aktivite: Ülke Yüzölçümü, Ekonomisi (GSYİH) ve Nüfus Bulmacası
Seviye: Zor
Materyal: İnternet (Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar)
Zaman: 15 Dakika:
Delegeler 3 gruba ayrılır. Her grup atanan bir konuya en çoktan en aza doğru sıralar.
Gruplar buldukları verileri diğer arkadaşlarına sunum yaparlar.

Ek Ödevlendirme
1) Birleşmiş Milletlerin ana organlarını ve alt kuruluşlarını bul, araştır ve sunum
yap.
2) Birlemiş Milletlere bağlı bir STK seç ve çalışmalarını incele. Sunum yap.
3) Birleşmiş Miletlerin Genel Sekreterlerini ve ülkemizin BM daimi temsilcisini
araştır ve sunum yap.

