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Osmangazi İlçesi Birleşmiş Milletler Modellemesi Resmi Prosedürü 

1. KAPSAM 

Birleşmiş Milletler oturumlarının benzerine uygun şekilde icra edilmesini içerir. Simülasyonda 

uyulacak kurallar Osmangazi İlçesi Birleşmiş Milletler Modellemesi ekibi tarafından belirlenir. 

2. RESMİ DİL 

Resmi dil Türkçedir. Tüm sözlü ve yazılı çalışmalarda Türkçe kullanılır. 

3. KIYAFET 

Delegelerin resmi kıyafetle gelmesi beklenmektedir.  

Business modeli olarak tarif edilen iş kıyafetleri: 

Erkekler: Takım elbise, kravat, papyon, gömlek, pantolon. 

Kadınlar: Etek, pantolon, elbise, gömlek. 

4. OTURUM BAŞKANI 

Oturumların yönetilmesinden sorumludur. Prosedürü uygular. Tartışmaları yönlendirir. Söz hakkı 

verir. Kararları duyurur. Oturum Başkanına akademik ekipten eşlik eden çalışanlar olabilir. Bu kişiler 

oturum başkanlığını vekaleten yürütebilirler. Oturum Başkanı, önerilen görüşme konusunun 

ilerlemediği durumlarda süreci bitirme hakkına sahiptir. 

5. NEZAKET KURALI 

Tüm delegeler genel nezaket kurallarına uymakla yükümlüdür. Hakaret ve tehdit içeren sözlü veya 

yazılı ifadeler cezai yaptırıma tabiidir. Oturumlarda diplomatik bir dil kullanılmalıdır. Bir delege, başka 

bir delegeye yönelttiği sorunun cevabını ayakta dinler. 

6. DELEGELER 

Etkinliğe katılan öğrencilerin simülasyondaki rollerine işaret eder. Her delege, temsil ettiği ülkenin 

çıkarlarını savunmakla yükümlüdür. 

7. İLETİŞİM 

Oturumlar sırasında, modere edilen görüşme uygulamasında, delegeler birbirleriyle sadece mesaj 

kağıdı yoluyla iletişim kurabilirler. Aynı ülkenin delegeleri oturum düzenini bozmayacak şekilde sözlü 

iletişim kurabilirler. Delegeler hem diğer ülkelere hem de oturum başkanına mesaj kağıdı 

gönderebilirler veya onlardan mesaj kağıdı alabilirler. Konu dışı olan veya hakaret içeren mesaj 

kağıtları diğer delegelere ulaştırılmadan imha edilir. 

8. ELEKTRONİK CİHAZLAR 

Oturumlar sırasında, modere edilen görüşme uygulamasında, delegeler cep telefonu, tablet, 

bilgisayar vb. cihazlar kullanamazlar. Modere edilmeyen görüşmelerde, elektronik cihazlar 

kullanılabilir. Taslak metin oluşturulurken elektronik cihazlar kullanılabilir. 
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9. YOKLAMA 

Oturumlarda, tüm ülkelerin yoklamada yer alması beklenmektedir. Oturumun yapılabilmesi için daimi 

üyelerin de dahil olduğu üçte iki katılım aranır. 2 (iki) türlü yoklama türü bulunmaktadır: “Burada’’ , 

“Burada ve Oy Veriyor’’ Burada oyu resmi prosedüre tabiidir. Burada ve Oy Veriyor şeklinde 

yoklamaya katılan ülkeler taslak metin oylamasında çekimser kalamazlar. Evet veya Hayır oyu vermek 

zorundadırlar. Tüm yoklamalar alfabetik sırayla yapılır. 

10. GÜNDEM OLUŞTURMA 

Gündem iki şekilde oluşturulabilir: 

a) Konu Başlığı (Point): Delege tarafından kullanılır. Bir soru sormak ya da bir konuya oturum 

başkanının ilgisini çekmek istenildiğinde kullanılır. Örneğin; kişisel ayrıcalıkta konuşmacıyı 

duyamadığı zaman, salon şartlarından memnun olmadığında, parlamenter soruşturmada 

oturum başkanının usulen bir hata yaptığını düşünüldüğünde ya da oturum başkanının 

kararını anlamadığında ve tüzüğe uygunlukta işlemin netleştirilmesi istenildiğinde kullanılır. 3 

tür konu başlığı vardır:  

I) Kişisel Ayrıcalık  

II) Parlamenter Soruşturma  

III) Tüzüğe uygunluk. 

b) Önerge (Motion): Önerge süreci 3 çeşittir. Delegeler modere edilen görüşme talep edebilir. 

Modere edilmeyen görüşme talep edebilir. Son oturumda taslak metnin kabul edilmesi 

halinde gündem oluşur. Önergelerdeki tüm öneriler belirlenen konu kapsamında ve konu 

başlığına uygun olmak zorundadır. 

11. MODERE EDİLEN GÖRÜŞME 

Görüşülmesi oylanarak kabul edilen konuda, oturum başkanı yönetiminde yapılan görüşmedir. 

Ülkeler söz alarak konuşma listesine girerler ve bu konuşma listesi çerçevesinde konuşurlar. Modere 

edilen görüşme önergesi veren delege, “konu-toplam süre-kişi başı süre’’ önerir. Öneri, salt çoğunluk 

tarafından kabul edilirse konu başlığı modere edilen görüşmeye açılır. 

12. MODERE EDİLMEYEN GÖRÜŞME 

Delegeler modere edilmeyen görüşme önerisi verebilir. Modere edilmeyen görüşme önergesi veren 

delege “konu-toplam süre’’ önerir. Öneri, salt çoğunluk tarafından kabul edilirse konu başlığı modere 

edilmeyen görüşmeye açılır. Modere edilmeyen görüşmede salon içinde hareket edilebilir. Elektronik 

cihazlar kullanılabilir. 

13.GENEL KONUŞMACI LİSTESİ 

Oturumlarda konuşma süresi önergelerin onaylanması sırasında oluşturulur. Oturum başkanı gerekli 

durumlarda konuşma süresini belirleme hakkına sahiptir. Delegeler konuşma listesine, oturum 

başkanına mesaj kağıdı göndererek de dahil olabilirler. Delegeler, modere edilen görüşmelerde kalan 

konuşma sürelerini diğer delegelere devredemezler. 
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14. OYLAMA PROSEDÜRÜ 

Oylama Süreci: Delegeler tarafından önerge verilir. Oturum başkanı “Destekleyenler?’’ sorusunu 

sorar. Önergeyi veren ülke dışında hiçbir destekleyen çıkmazsa önerge reddedilir. Oturum başkanı 

“Karşı Çıkanlar?’’ sorusunu sorar. Önergeye hiçbir delege karşı çıkmazsa önerge kabul edilir. Oylama 

prosedürlerinde ülke placard’ları kullanılır. Taslak metin oylamalarında verilen oy sözlü olarak 

belirtilir. 

15. TASLAK METİN 

Taslak metin, çözümlerin faal hükümlerindeki değişikliktir. (Sunulduktan sonra, oylanmadan önce) 

Giriş kısmı değiştirilemez. Onaylanan taslak çözümler değişikliklere göre yeniden düzenlenir. Bu 

değişiklikler taslak çözümlere faal hükümleri ekleyen, çıkaran  veya değiştiren bir rapordur. Çözüm 

sürecinde fikir birliğini güçlendirmek için delegelerin belirli kısımları değiştirmesine izin verilir. İki tür 

yasa değişikliği vardır: 

a) Dostça yasa değişikliği: Taslaktaki değişikliklerin tüm ülkeler tarafından kabul edildiği 

durumdur. Değişiklik taslak çözümdeki tüm ülkeler tarafından imzalanıp oturum başkanı 

tarafından onaylandıktan sonra otomatik olarak çözüme dahil edilir. 

b) Dostça olmayan yasa değişikliği: Taslak çözümdeki değişikliklerin tüm ülkeler tarafından 

onaylanmadığı durumlarda komite tarafından oylanması gerekir. Yasa değişikliğini hazırlayan 

kişiler bunu sunabilmek için komitede en az 3 (üç) ülke veya 9 (dokuz) delegenin imzasını 

almak zorundadır. Taslak çözümlerin oylamaya sunulmasından önce oturum başkanı tüm 

dostça olmayan yasa değişikliklerini oylar. Nihayetinde komiteden geçen çözümler büyük bir 

müzakere ve anlaşmaya varmanın temsilidir. Bu çözümler Model Birleşmiş Milletlerin saatler 

boyu süren müzakerelerinin somut sonuçlarıdır. Sonuç olarak; çözüm sürecine aşina olmak ve 

doğru üslup ve yapıları kullanarak taslak çözümleri uygulamak önemlidir. 

 

16. SERTİFİKALAR 

Oturumlara tam katılım sağlamış delegelerin tamamı katılım sertifikası almaya hak kazanır. Oturum 

başkanı ve akademik ekip gerek görmesi halinde, 1 (bir) delegeye en iyi delege sertifikası, 3 (üç) 

delegeye seçkin delege sertifikası ve 3 (üç) delegeye geleceği parlak delege sertifikası verebilir. 

          

 

                                                                                                               


