
OSMANGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSI 

ŞARTNAMESİ 

Projenin tam yasal adı: Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Model Birleşmiş 

Milletler Konferansı 

Proje Adının Kısaltması: MUNOS 

Projenin Resmi Dili: İngilizce 

Projenin Uygulanacağı Yer:  TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Projenin Uygulanma Tarihi: 13-15 Aralık 2019 

Projenin İçeriği:  

Birleşmiş Milletler’in programında olan konu başlıklarından bazıları belirlenerek öğrencilerin 

Birleşmiş Milletler prosedürü ve resmi konuşma dilini kullanarak temsil ettikleri ülkenin 

politikasını da göz önünde bulundurmak şartıyla bu konuları müzakere etmesi ve bir çözüme 

varması sağlanır. Katılımın belgelendirdiği, aktif katılımın ise ödüllendirildiği bu çalışmada 

katılımcı öğrencilerin konferans dahilinde belirlenen dil veya dilleri gerçek yaşam 

koşullarında kullanması ve geliştirmesi beklenmektedir.  

Projenin Gerekçesi:  

Günümüzde öğrencilerin sadece sınıf içi uygulamalarla yeterince başarı sağlayamadıkları 

tespit edilmiş ve kalıcı öğrenme için yaşayarak öğrenmenin gerekli olduğu anlaşılmıştır. 

Eğitim psikolojisi kapsamında bir konu olan Öğretim İlkelerine bakıldığında Hayatilik ( Yaşama 

Yakınlık) , Etkin Katılım, Sosyallik, Bütünlük, Güncellik gibi ilkeler öne çıkmaktadır. Model 

Birleşmiş Milletler Konferansları bu ilkelerin hepsini kapsayan ve öğrencilerin önceden 

belirlenen yabancı dilleri kullanarak  dünyadaki politik, sosyal, çevresel ve ekonomik konular 

hakkında bilgi sahibi olmasına imkan sağlayan organizasyonlardır.  

Projenin Genel Hedefi: 

Öğrencilerin, okulumuz tarafından belirlenmiş olan Birleşmiş Milletler Komiteleri hakkında 

Birleşmiş Milletler prosedürünü takip ederek ve komite dillerinden birini kullanarak temsil 

ettikleri ülke vizyonu çerçevesinde tartışması,  bahsedilen komite konusu hakkında bir çözüm 

üretmesi, bu çözümü komiteye kabul ettirebilmesi veya çözüm kağıdı yazması.   

Projenin Özel Amaçları: 

1. Katılımcıların dünya meselelerini araştırmasını ve bilgi sahibi olmasını sağlamak. 

2. Katılımcıların dünya meseleleriyle ilgili duyarlılık kazanmasını sağlamak.  

3. Katılımcıların yabancı dili aktif olarak gerçek ortamlarda kullanabilmesini sağlamak.  



4. Katılımcıların savundukları konularla ilgili fikir ve çözüm üretirken analitik düşünme ve 

sorgulama becerilerinin arttırılmasına katkı sağlamak.  

Projenin Bütçesi: 

Projeye katılım ücretsizdir. Katılımcılar konferans materyallerini, öğle yemeklerini ve diğer 

ihtiyaçlarını kendileri karşılayacaktır.  

Hedef Grubu: 

Konferans Osmangazi ilçesindeki bütün resmi lise ve dengi okulların başvurusuna açıktır. 

Katılımcılar etkinlik günlerinde izinli sayılacaktır.  

Komiteler: 

1. ECOSOC (Ekonomik Sosyal Konsül): Birleşmiş Milletlerin temel organlarından biridir. 

Koordinasyon, politik müzakere, siyasi diyalogların olduğu, ekonomik, sosyal ve 

çevresel sorunların ele alındığı, önerilerin görüşüldüğü ve aynı zamanda uluslararası 

uygulamaların da kararlaştırıldığı organdır. 

2. HOUSE OF COMMONS( Avam Kamarası): İngiliz halkı kendi çıkarlarını korumak 

amacıyla 650 üyeyi bu meclise seçer. Avam Kamarası üyeleri yeni kanunlar önerirler. 

Bakanlara sorular yönelterek hükümet politikalarıyla ve güncel durumlar ile ilgili bilgi 

alarak çözüm ararlar. 

3. SPECPOL(Özel Politik Komite): Bu komite bağımsızlığa kavuşturma, atomik 

radyasyonun etkileri, bilgiye ulaşma, barışı sürdürme çalışmaları, özel politik 

misyonlar ve dış uzayın uluslararası barışçıl kullanımı konuları ile ilgilenir. 

4. DISEC (Silahsızlan ve Uluslararası Güvenlik komitesi): Bu komite uluslar arsı güvenlik 

sorunları ve silahsızlanma ile ilgilidir. Alt başlıkları: nükleer silahlar, kitlesel imha 

silahları, konvansiyonel silahlar ve bölgesel silahsızlanma ile ilgilenir. 

5. UNSC (Birleşmilletler Güvenlik Konseyi): Bu komitenin yetkisi uluslararası barışı 

tehdit eden herhangi bir durumu araştırmak, bir çatışmanın barışçıl çözümü için 

öneriler sunmak, üye ülkelerle kararlarını askeri yada gereken herhangi farklı bir yolla 

hayata geçirmesidir. 

Konferans İşleyişi: 

- MUNOS Konferansı Harvard Prosedüründe uygulanacaktır.  

- 2 oturumdan fazla devamsızlık yapan delegeler katılım belgesi almaya hak kazanamaz ve 

ödül için aday gösterilemez. 

- Her komite için verilecek ödül türleri ve sayıları o komiteden sorumlu kişiler tarafından 

belirlenir.  

- MUNOS Konferansı süresince bürokratik ortamlarda kabul gören resmi giyim tarzı ( 

Erkeklerde tercihen takım elbise ya da kumaş pantolon, gömlek ve kravat; kadınlarda diz 

hizasında etek/ elbise yada kumaş pantolon ve gömlek) kullanılmalıdır.  



- MUNOS Konferans başvuruları 07.11.2019 – 29.11.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.  

 

 

MUNOS 2019 PROGRAMI 

13 ARALIK CUMA  14 ARALIK CUMARTESİ 15 ARALIK PAZAR 

09.00-10.00 KAYIT 09.00-10.30 4. OTURUM 09.00-10.30 8. OTURUM 

10.00-10.45 AÇILIŞ SERAMONİSİ 10.30-10.45 KAHVE ARASI 10.30-10.45 KAHVE ARASI 

10.45-11.00 KAHVE ARASI 10.45-12.15 5. OTURUM 10.45-12.15 9. OTURUM 

11.00-12.00 1. OTURUM 12.15-13.15 ÖĞLE YEMEĞİ 12.15-13.15 ÖĞLE YEMEĞİ 

12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ 13.15-14.45 6. OTURUM 13.15-14.45 10. OTURUM 

13.00-14.30 2. OTURUM  14.45-15.00 KAHVE ARASI 14.45-15.00 KAHVE ARASI 

14.30-14.45 KAHVE ARASI 15.00-16.30 7. OTURUM 15.00-16.00 11. OTURUM 

14.45-16.30 3. OTURUM      16.00-16.15 KAHVE ARASI 

        16.15-16.45 

KAPANIŞ 

SERAMONİSİ 

 

 


