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Genel Sekreter’den Mektup  
Sevgili katılımcılar;  

OsmangaziBMM konferansımıza katılımınızdan dolayı çok mutlu olduğumu belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. Konferans esnasında 3 gün boyunca sizlerin Genel 
Sekreteri olmaktan ve sizlerle olmaktan mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. 
Kendimi sizlere tanıtmama izin verin. İsmim Barış Vargün, 17 yaşında ve Hasan Ali 
Yücel Anadolu Lisesinde 12.Sınıf öğrencisiyim.  

Bu konferans, MUN/BMM konusunda 9.Tecrübem olacak. Daha önce çeşitli 
konferanslarda delegelik ve chairlık/başkanlık yaptım. Bu tecrübelerden ikisinde 

Genel Sekreter olarak bulunurken, üçünde ise chair/başkan olarak görev yaptım. Genel 
Sekreterlik yaptığım 2 konferansı, eğitim tarzında düzenlemiştik.  

Konferans esnasında akademik olarak herhangi bir sorununuz olduğu takdirde 
yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Her türlü sorununuzda sizin yanında olacağız. 
Sayın Genel Direktörümüz Alperen Yeşilöz’ün de organizasyon konusunda her türlü 
yardımınıza koşacağını bilmenizi isterim. Lafı gelmişken, tanıştığımız süre boyunca 
her zaman yanımda olan benle her türlü işe girişen ve hatta birlikte ilk yurt dışı 
seyahatimizi de yaptığım kişi olan Genel Direktörümüz sayın Alperen Yeşilöz’e 
sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Bugüne kadar sürekli yanımda olan ve 
konferansın her aşamasını birlikte düzenlediğimiz tüm akademik ve organizasyon 
takımındaki arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum. 
Konferansımız, akademik ve organizasyon takımımız tarafından özenle hazırlanmış 
olup yapıcı deneyimlerinize açık hale getirilmiştir. Verimli ve keyifli bir konferans 

geçirmeniz dileğiyle 

 

 

                                                                                  Barış VARGÜN                                          

                                                                                                      Genel Sekreter 

 

 

 

 

 

 

 



Genel Sekreter Başyardımcısından Mektup 

Değerli katılımcılar, 

 Öncelikle söylemeliyiz ki bu güzel etkinlikte sizinle birlikte olmak bizim için 
bir onurdur. İlk MUN etkinliğimizden beri hayalini kurduğumuz aşamaya 
sonunda gelebildik. Komitemizde bulunan bütün delegeler ve komite görevlileri 
ile bu 3 günü unutulmaz yapacağımızdan eminiz. Bir yol gösterici olarak size bu 
çalışma kağıdını yazdık. Elimizden gelebildiğince özet ve verimli bilgiler 
vermeye gayret ettik. Bu nedenle sizin bu bilgilerden yararlanıp komitede bir rol 
oynamanız bizi çok mutlu eder. Sanılanın aksine ilk kez veya defalarca kez 

katılmanız hiç önemli değil. Bu tamamen kendinizi nasıl ve ne kadar ifade 
edebildiğinizle bağlantılıdır. Bu çalışma rehberinden yola çıkarak fikir üretin ve 
ürettiğiniz fikri destekleyin. Bunun önemi sadece OSMANGAZİ BMM ile 
kısıtlı değildir. Bu etkinlik size dünya çapında olan gelişmeler hakkında bilgi 
verirken aynı zamanda fikirlerinizin dünyayı nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. 
Bu yüzdendir ki, burada olduğunuz için hepinize minnettarız.  

Güzel bir anı olması dileğiyle… 

Nisa ENGİN, Mehmet Ali MESUT  

 

 

 

 

 

 

 



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEDİR?  

 Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te 
kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini 
korumak ve uluslararasında ekonomik, 
toplumsal ve kültürel bir iş birliği 
oluşturmak için kurulan uluslararası bir 
örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet 
ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal 
eşitliği uluslararasında tüm ülkelere 
sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" 
olarak tanımlamaktadır. Uluslararası 
İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak 

evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır. 

 Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibarıyla üyeliği kaldırılan 
Vatikan ve değiştirilen Çin son katılan üye Güney Sudan dahil 193'e ulaşmıştır. 
Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye 
ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde 
gerçekleştirilir. 

 Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik 
Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve 
Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki mevki Genel Sekreterdir.   

 

MÜLTECİ NEDİR?  

 BM'nin tanımı ile 
mülteci, "ırkı, dini, 
milliyeti, belli bir 

sosyal gruba 

mensubiyeti veya 

siyasi düşünceleri 
nedeniyle zulüm 
göreceği konusunda 
haklı bir korku taşıyan 
ve bu yüzden 
ülkesinden ayrılan ve 

korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişidir. 

 



1951 MÜLTECİ SÖZLEŞMESİ  

 1951 Mülteci Sözleşmesi, 
çok uluslu bir Birleşmiş 
Milletler sözleşmesi olup 
mülteci statüsünü, sığınma 
hakkı almış şahısların 
haklarını ve sığınma hakkı 
veren ülkelerin 
sorumluluklarını tanımlar. 
Sözleşme aynı zamanda 
savaş suçluları gibi 
mülteci olarak 
nitelendirilmeyen 

şahısların statülerini de 

düzenler. Sözleşme ayrıca kendi altında basılan seyahat belgeleri aracılığıyla 
vizesiz seyahat imkânı sunar.  

 GENEL HÜKÜMLER  

• Her mültecinin bulunduğu ülkeye karşı, özellikle yasalara, yönetmeliklere 
ve kamu düzenini sağlamak için alınan önlemlere uymayı öngören 
yükümlülükleri vardır. 

• Taraf Devletler bu sözleşme hükümlerini mültecilere ırk, din veya 
geldikleri ülke bakımından ayrım yapmadan uygulayacaklardır.  

  HUKUKİ STATÜ 

• Her mülteci bütün Taraf Devletlerin toprakları üzerindeki hukuk 
mahkemelerine serbestçe ve kolayca başvurabilecek. 

GELİR GETİRİCİ İŞLER 

• Taraf Devletler ülkelerinde yasal olarak ikamet eden her mülteciye ücretli 
bir meslekte çalışma hakkı bakımından aynı şartlar içinde yabancı bir 
memleketin vatandaşına uyguladıkları en müsait muameleyi 

uygulayacaklardır.  

SOSYAL STATÜ  

• Taraf Devletler mültecilere temel eğitim konusunda vatandaşlarına 
uyguladıkları muamelenin aynısını uygulayacaktır. 



• Taraf Devletler ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere sosyal 
yardım ve iane konularında vatandaşlarına uyguladıkları muamelenin 
aynısını uygulayacaktır. 

• Önergenin aleyhinde herhangi bir işlem, önergeyi imzalayan herhangi 
bir ülke tarafından uygulanırsa bu, bir antlaşma ihlali sayılır. Bazı 
durumlarda ise uluslararası suçtur. 
 

 

MÜLTECİLERİN GÜVENLİĞİ 

 

SURİYE  

 15 Mart 2011'den itibaren iç savaş içinde olan Suriye'nin Esad rejimi, 
günümüzde hala bu savaşı devam ettirmek ile başta Türkiye, ardından 
diğer komşu ülkeler ve Avrupa olmak üzere günümüz dünyasındaki 
mülteci sorunlarının başrolüne sahiptir. 2011’den 2016’ya kadar 470 
000 insanın öldüğü tahmin edilirken bunların 111.571’i sivildir. 

Ülkeden çıkış yollarının büyük bir kısmı terörist organizasyonlarının 
ya da Esad Rejiminin elindedir, bu sebepten ötürü neredeyse tüm çıkış 
yolları güvensizdir. Komşu Ülkelere gitmeye çalışan Suriyeliler (deniz 
yolu kara yolu istatistiği) aracılığıyla giderler. Bunlardan ise (ölü 
istatistiği) yolda ölür. Geriye kalan Suriyeliler ise 1951 mülteci 
antlaşmasında aksi imzalandığı halde çoğu ülke tarafından kabul 
edilmez. Kabul edilenleri ise (istatistik) sınırda çadırlar, bilinmeyen 

bölgeler veya 
halk tarafından 
şiddet 
görecekleri, 
istenmeyecekleri 

ve bazen 

öldürülecekleri 
yerler bekler. 

 

             

 

 



              

            VENEZUELA 

 Venezuela 1960'larda ve 70'lerde Latin Amerika'nın en zengin 
ülkelerinden biriydi. Kişi başına milli gelir İspanya, İsrail ve 
Yunanistan'dan, işçi, ücretleri de diğer Latin Amerika 
ülkelerindekinden daha yüksekti. Petrol fiyatları 1980'lerde aniden ve 

hızla düşmeye 
başlayınca bu manzara 
çarpıcı biçimde değişti.  
 

 Bu değişim ABD ve 
Batı medyasında 
genellikle şöyle 
tanımlanıyor: "Bir 
zamanlar Venezuela, 

Suudi Arabistan ve 

İran'dan daha büyük petrol rezervlerinin üzerinde Latin Amerika'nın en 
zengin ülkesiydi, Ancak Venezuela ekonomisi, 2013'de ölen Hugo 
Chavez'in ve onun yetiştirmesi Maduro'nun kötü yönetimi, 
yolsuzluklar ve ülkenin belini kıran borç yük altında giderek 
kontrolden çıktı." Gıda ve ilaç kıtlıkları, yoksulluk, kamu düzenini, 
vatandaşların mal ve can güvenliğini tehdit eden suçlar gittikçe arttı ve 
halkın bir kısmı bu duruma karşı tepki göstermeye başladı. Protesto 
eylemleri yoğunlaşırken yönetimin karşıt önlemleriyle toplumsal 
kutuplaşma daha da arttı.  
 

 UNHCR verilerine göre son beş yılda 4,5 milyon Venezuelalı yurt 
dışına göç etti ve bu göçmenlerden yaklaşık %75’i Latin Amerika ve 
Karayip ülkelerine gitti. 2018’deki göçmen sayısı yaklaşık 2 milyondu, 
yani günde yaklaşık 5 bin Venezuelalı ülkesini terk etti. UNHCR 
verilerine göre Venezuelalıların en fazla gitmeyi tercih ettikleri ülkeler 
sırasıyla Kolombiya, Peru ve Şili. Yurtdışına çıkış genelde karayoluyla 
Kolombiya üzerinden yapılıyor ancak Kolombiya sınırının bir süredir 
kapalı olması göçü sınırlayan etkenler arasında gösteriliyor. 
 

 

 

 



 

 

MEKSİKA  

Amerika kıtasında koloniler belirdiğinden beri bir sorun kaynağı olan Meksika-

Amerika sınırı, günümüzde Trump yönetimi altındaki Amerika’da çok daha 
büyüyen bir sorun haline gelmiştir. 

Meksika’daki yüksek suç 
oranları, düşük maaşlar, 
bulunmayan iş imkanları, sağlık 
sistemindeki sorunlar ve nitekim 

sebep Meksikalıları daha iyi bir 
yaşam için bütün risklere 
rağmen Amerika’ya göç etmeye 
tetikliyor. Üstüne üstlük 
Meksikalı karteller ve suç 

örgütleri daha çok satış alanı olan Amerika’ya başta uyuşturucu olmak üzere 
sayısız illegal ürün sokup ticaretini yapmaya çalışıyor. Ve bu durum Amerikan 
halkının Meksikalılara karşı ırkçı tavırlar sergilemesini, çoğu yerde Meksika 
asıllı Amerikanların güvenliklerinin tehdit altında olmasını sağlıyor. 

Ayrıca günümüzdeki Amerikan Başkanı Donald J. Trump seçilme 
kampanyasından beri ''Meksikalı karşıtı'' denilebilecek seviyede saldırgan 
tavırlar alıyor, özellikle Amerika-Meksika sınırında inşa etmeyi hedeflediği 
Duvar iki ülke için de ciddi maddi ve siyasi sorunlara yol açıyor. Bugün 
Meksika sınırında çok sayıda toplama kampı görmekteyiz. Her gün çok sayıda 
yaralı ve ölü bulunuyor. Bütün bunlar Meksikalıların güvenliğini Dünyadaki 
mülteci sorununun önemli bir kısmı haline getiriyor.  

SAĞLIK  

Bütün bunlar bizi ülke sınırlarından 
geçen tüm mültecilerin sağlık 
problemlerine yönlendiriyor; 

I. Yetersiz sayıdaki ilk yardım hatları 
mültecilerin bulundukları ülkelerdeki 
hayatta kalma şartlarını zorlaştırıyor, 

II. Gittikleri ülkelerdeki hastanelerde 
personel sayısı, araç gereç sayısı ve oda sayısı gibi faktörlerin yetersizliği 
durumunda bunların getirdiği ekonomik problemler ortaya çıkıyor, 



III. Bulundukları ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre tedavi görmemiş salgın 
hastalıkları taşıyıp göç ettikleri ülkelerde yaygın hastalıklara sebep olabiliyorlar. 

BARINMA 

Sağlık ve güvenlik 
sorunlarının yanı sıra 
bizi barınmak gibi dev 
bir sorun bekliyor. 

Mülteciler girdikleri 
ülkelerde vatandaş ilan 
edilmek zorunda 

değiller, fakat 
vatandaşa eşit, en 
azından yakın haklara 

sahip olmalılar. Çoğu 
ülkedeki durum ise tam tersinin uygulandığının acı gerçeğinin bir yansıması.  

I. Toplama kamplarından sınırdaki çadırlara mülteciler dar bölgelerde toplanıyor 
ve iklim şartlarının getirebileceği en kötü sonuçlara bile bazen maruz kalıyor, 

II. Bu durumdan kurtulsalar ve büyükşehirlere geçseler bile onları gecekondular 
ve alt sınıf mahallelerde derme çatma, eski veya dar evlerde zor barınma 
koşulları bekliyor, 

III. Bu durum ayrıca mültecilerin sayısının belirlenmesinden onların eğitim 
görmesine kadar birçok konuda ciddi sıkıntılar çıkmasına yol açıyor, 

IV. Son olarak bu durum çarpık kentleşmenin artmasını sağlayarak olası bir 
depremdeki ölü ve yaralı sayısını bir hayli artırıyor. 

EĞİTİM  
Mülteciliğin getirdiği diğer 
sorunlardan biri ise eğitim 
alanında zorluklar. Eğitim, 
insani bir hak olsa da 

vatandaşlık, ırkçılık, dil gibi 
sorunlar araya girdiğinde bu 
durum; 

I. Eğitimde kullanılan dilin 
durumunda ikilemlere, ortak karar zorluklarına 



II. Okullardaki öğrenci sayısının artımıyla eğitim kalitesinin düşmesi ve 
ekonomik anlamda zorlaşmasına 

III. Öğrencilerin ırkçı ve ayrımcı fikirlerinden dolayı gruplaşıp yerli ve mülteci 
gençlerinin ve çocuklarının geri dönüşü olmayan psikolojik hasarlar almasına 
yol açabiliyor. 

İŞ 

Mülteciler girdikleri ülkelerde aynı 
zamanda ekonominin önemli bir 
parçası olup çıkıyorlar. 

 I. Genelde zor şartlar altında 
bulunan ülkelerden kurtulma 
amacıyla diğer ülkelere 
sığındıklarından gittikleri yerlerde 
ayak altı neredeyse bütün işleri 
onlar üstleniyor.  

II. Büyük bir kısmı dil bilmediğinden ve fırsatlar onaylamadığından bu işlerden 
kurtulamıyor, bu da iki farklı yola çıkıyor;  

III. Ekonomik durumu iyi olan bir ülkede bu tarz işleri yapan insan sayısı az 
olduğundan bu durum herkesin işine geliyor ve ekonomi şahlanıyor, 

IV. Veya ekonomik anlamda kötü durumda bir ülkede aynı durum 
gerçekleştiğinde zaten yüksek oranda olan işsizlik daha da feci bir hale geliyor. 

IRKÇILIK 

Son olarak karşımıza çıkan sorun 
olan ırkçılık kendini  

I. Ghetto adı verilen mahallelerdeki 

gruplaşmış mültecilerin gruplaşmış 
yerlilerle sürtüşmeleri çıkan suç 
olayları 

II. Bazen yetkili insanlar tarafından 
bile ikinci sınıf insan muamelesi görmeleri 

III. Mültecilerin en basit insan haklarının bile göz ardı edilmesi ile gün yüzüne 
çıkıyor. 

 



 

ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN SORUNLAR 

• Mültecilerin güvenlik sorunu 

• Mültecilerin sağlık sorunu 

• Mültecilerin barınma sorunu 

• Mültecilerin eğitim sorunu 

• Mültecilerin iş sorunu 

• Mültecilerin ırkçılık sorunu 

• Suriye’deki durum 

• Meksika’daki durum 

• Venezuela’daki durum  
• Devletlerin sorumlulukları 
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