
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                     Bilgi İçin
Tel.No:(272) 213 76 03      Faks  :(272) 213 76 05                                                                                            İbrahim TOPÇU 
e-posta:bilgiislemegitek03@meb.gov.tr                                                                                             Veri Haz. Kont. İşletmeni
100                                                                                                                                                        (272) 213 76 03/133 

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  4b99-da65-328a-a2f7-c3d7  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 96155588-821.99-E.1519646 21.01.2020
Konu : MUN Konferansı
              

DAĞITIM YERLERİNE

          İlgi  :Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 10/01/2020 
tarihli ve 88013337-821.99-E.689513 sayılı yazısı.

   İlgi yazı gereği, İstanbul ili Kartal ilçesinde faaliyette bulunan Kartal Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Müdürlüğünün, 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında, Kartal Anadolu İmam Hatip 
Lisesinde Lise, Hazırlık ve 9-12. sınıfları ve üniversite öğrencilerine yönelik, 3 dilli 
(İngilizce-Arapça-Osmanlı Türkçesi) Uluslararası Model United Nations Simulation (Model 
Birleşmiş Milletler Simülasyonu)" düzenleme talebi ile ilgili yazısı ve ekleri 
http://afyon.meb.gov.tr/web adresinde yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve ilgili etkinliğin ilçeniz/okulunuz/kurumunuz öğretmen/öğrencilerine 
duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                           Fatih AKÇİL          
                                                                                                                             Vali a.

                                                                                                  İl Milli Eğitim Müdür V.
Ek: İlgi yazı ve ekleri

                                        
 Dağıtım:                                                                                            Bilgi:
-17 İlçe Kaymakamlığına                                                                 -Özel Öğretim Şubesi 
-Merkez ve merkeze bağlı tüm r/ö                                                   -Ortaöğretim Şubesi 
  lise ve dengi okul ve kurum Müdürlüklerine.                                -Din Öğretimi Şb                  
                                                                                                          -Mesl.ve Tekn.Eğt.Şb          
                                                                                                          -Özel Eğt.ve Rehb.Hz.Şb.    
                                                                                                       
  (Müdürlüğümüzün web sitesinde yayınlanmak üzere)



                                                                                                                                                                                                        
Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8  06560 Yenimahalle/ANKARA                                                     Bilgi için : Dr. Esra SİPAHİ
Telefon No: (0312) 296 94 00  Faks No: (0 312) 213 61 36                                                                                                                   Öğretmen 
E-Posta: esra.sipahi@meb.gov.tr   İnternet Adresi: yegitek.meb.gov.tr                                                                  Telefon No: (0 312) 296 96 61

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  5c9a-280d-33b8-85d6-75f1  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 88013337-821.99-E.689513 10.01.2020
Konu : MUN Konferansı
             

DAĞITIM YERLERİNE

  
İlgi      : Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 08.11.2019 tarihli ve 2532194-821.99-E.2215

0886  sayılı yazısı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda; İstanbul ili Kartal ilçesinde 
faaliyette bulunan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün, 20-23 Şubat 2020 
tarihleri arasında, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde Lise, Hazırlık ve 9-12. sınıfları ve 
üniversite öğrencilerine yönelik, 3 dilli (İngilizce-Arapça-Osmanlı Türkçesi) "Uluslararası 
Model United Nations Simulation (Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu)" düzenleme 
talebi bildirilmiştir.

Duyurusuna http://yegitek.meb.gov.tr/www/sosyal-etkinlikler/kategori/19 linkinden 
ulaşılabilecek olan söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim 
Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yürürlükte olan tüm 
yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, 
denetimleri ilgili okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, 
derslerin aksatılmaması kaydıyla ve gönüllülük esasına göre düzenlenmesi hususunda 
bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                            Anıl YILMAZ
  Bakan a.

                                                                                                                      Genel Müdür  

Ek: İlgi yazı ve ekleri (30 sayfa)
Etkinlik irtibat no: 0 (216) 387 15 44

Dağıtım:
Gereği:                                                              Bilgi:
AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne               Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
Yüksek Öğrenim ve Yurt Dışı Eğitim              Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne   
Genel Müdürlüğüne                                          Meslekî ve Teknik Eğitim Gen. Müdürlüğüne  
B Planı                                                              Özel Öğretim Kurumları Gen. Müdürlüğüne  
                                                                          Özel Eğitim ve Rehb.Hizm.Gen. Müdürlüğüne 



Adres: Beşevler Kampüsü F Blok  ANKARA Bilgi için:  Meryem SARIKAYA Şef
Elektronik Ağ: https://dogm.meb.gov.tr  Tel:  0 (312) 413 35 03

 e-posta: dogm@meb.gov.tr   Faks:  0 (312) 223 85 76

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  9f87-e2e8-3f78-88f8-0731  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 52532194-821.99-E.22150886 08.11.2019
Konu : KAIHLMUN 2020
             Model Birleşmiş Milletler Konferansı

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi     : İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 07.11.2019 tarihli ve 26442413/821.01/ 
             22052538 sayılı yazısı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kaihlmun 
Kulübü öğrencileri tarafından 20-23 Şubat 2020  tarihleri arasında Kartal Anadolu İmam 
Hatip Lisesinde Lise, Hazırlık ve 9-12. Sınıfları ve üniversite öğrencilerine yönelik 3 dilli 
(İngilizce-Arapça-Osmanlı Türkçesi) Uluslararası Model United Nations Simulation (Model 
Birleşmiş Milletler Simülasyonu) düzenleme talebine dair ilgi yazısı ve ekleri ilişikte 
gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Nazif YILMAZ 
Genel Müdür

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri (28 sayfa)



 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü (Din Öğretimi Şubesi)                                      Ayrıntılı Bilgi:Meryem ALKIŞ (Şef )            
Alemdar Mah. Ankara Cad. 34417 Cağaloğlu/Fatih-İSTANBUL                         Telefon: (0 212) 3843400-3517-3518
E-Posta : dinogretimi34@meb.gov.tr                                                                      Belgegeçer: (0 212) 4550400-201
Elektronik Ağ: http://istanbul.meb.gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  ddd9-3c88-33d9-a522-efe8  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 26442413/821.01/22052538 07.11.2019
Konu : KAIHLMUN 2020
            Model Birleşmiş Milletler Konferansı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Din Öğretimi Genel Müdürlüğü)

İlgi  :Kartal Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 04.11.2019 tarihli ve 
26768278-821.01-E.21645573 sayılı yazısı.

      
İlimiz Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kaihlmun Kulübü öğrencileri 20-23 Şubat 

2020  tarihleri arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde Lise, Hazırlık ve 9-12. Sınıfları 
ve üniversite öğrencilerine yönelik 3 dilli (İngilizce-Arapça-Osmanlı  Türkçesi) Uluslararası 
Model United Nations Simulation (Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu) düzenlemek 
istemektedir.

 Türkiye genelinde ve yurtdışı bağlamında konferansla ilgili ulusal ve uluslararası bir 
duyuru yapılması talepli Kartal Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazı ve 
ekleri ilişikte sunulmuştur. 

   Bilgilerinizi ve gereğini  arz ederim.       
         

                                                                                                              Levent YAZICI
                                                                                                                       Vali a.

                                                                                                       İl Milli Eğitim Müdürü

           

Ek :İlgi Yazı ve Ekleri (4 sayfa)



Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  de8b-6bcc-3dbe-9560-4a8e  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
KARTAL KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 26768278-821.01-E.21645573 04.11.2019
Konu : KAIHLMUN 2020
            Model Birleşmiş Milletler Konferansı  

                              
                              İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                        (  Din Öğretimi Şubesine )
                                                                                           

 
İlgi:Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün 01.11.2019 tarihli ve 

22261996-821.01-E.21519954     sayılı yazısı.
 

İlçemiz  Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün KAIHLMUN 2020 Model Birleşmiş 
Milletler Konferansı konulu  ilgi yazısı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.
       Bilgilerinize  arz  ederim.

                                                                                                                                
                                                                                                                    Harun TÜYSÜZ
                                                                                                             İlçe Milli Eğitim Müdürü 
   

 Ek : İlgi yazı ve eki (9 sayfa) 

 
ADRES : Karlıktepe Mah.Spor  Cad.No:17 Kartal / İST.                  Bilgi için :Din Öğretim ve  Okul Spor Faaliyetleri Şb.
Yeni Kartal Hükümet Konağı Binası 4.Kat                                        Unvanı   :(VHKİ) S. ATAŞ

 Tel: ( 0216) 473 25 90-91 Faks:0216 353 66 87                                Dahili     : ( 124 )   



Adres: Esentepe Mah. Pamuk Sok. No: 3 Kartal İSTANBUL                                                                           Bilgi için: Şeyma ÇAKAL
Elektronik Ağ:   Tel:0 216 3871544 - Dahili 112  

 e-posta:  249 352@meb.k.12.tr                                                                                                                           Faks:  0 216 387 13 10 

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  509e-5942-3ab0-adc5-624e  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
KARTAL KAYMAKAMLIĞI

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü

 

Sayı : 22261996-821.01-E.21519954 01.11.2019
Konu :KAIHLMUN 2020
            Model Birleşmiş Milletler Konferansı

                                    KARTAL  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
                                                     Din Öğretimi Bölümüne

Okulumuz Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kaihlmun Kulübü öğrencileri 20-23 Şubat 
2020 (4 gün) tarihleri arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Lise, Hazırlık ve 9-12. 
Sınıfları ve üniversite öğrencilerine yönelik 3 dilli (İngilizce-Arapça-Osmanlı Türkçesi) 
Uluslararası Model United Nations Simulation (Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu) 
düzenlemek istemektedir.

Okulumuzun Kaihlmun Kulübü Sekreteryası ve Organizasyon Komitesi öğrencileri, 
KAIHLMUN 2020 konferansına katılacak olan yurtiçi ve yurtdışı tüm okullara, konferansla 
ilgili duyuru, bilgilendirme ve daveti sizlerin vasıtasıyla yapmak istediğinden Türkiye 
genelinde ve yurtdışı bağlamında konferansla ilgili ulusal ve uluslararası bir duyuru yapılması 
planlanmamıştır. 

Konferansımızın bir katılım ücreti olmamasına karşın katılımcılara tarafımızca 
sağlanacak bütün yeme-içme, kırtasiye,  ulaşım vb. masrafları katılımcılar tarafından 
karşılanacaktır. Konferans masraflarıysa edinilen sponsorluklarla karşılanacaktır. 

Söz konusu KAIHLMUN 2020 Konferansıyla ilgili konferans duyuru talebimiz, bilgi 
ve belgelerle birlikte ekte olup konferans izni ve duyurusu için arz ederim.

    
            

MİTHAT TEKÇAM
               Okul Müdürü    

EK:1.KAIHLMUN Kulübü Amacı ve Konferans Hakkında Bilgilendirme
       2.KAIHLMUN 2019 Konferansına Katılım Koşulları
       3.Etkinlik Davetiyesi ve KAIHLMUN 2019 Mun Konferansı  Katılım Veli Muvafakat    
           Belgesi 
       4.KAIHLMUN 2019 Belgeleri (Genel Sekreter Mesajı, Ana Tema Hakkında)
       5.Konferans Genel Akış Özeti ve Program Akışı
       6.KAIHLMUN19 Komiteler ve Çalışma Organları
       7.KAIHLMUN 2019 Konferansı  İletişim Bilgileri 
       8.KAIHLMUN 2019 Konferansı  Adres Bilgileri



YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

01/11/2019

BAŞVURU NO 201911013269345539

TÜR SOSYAL ETKİNLİK

ALTTÜ R Diğer, Konferans,

AD SOYAD FURKAN ÖZKALE

E-POSTA ADRESİ furkanemre8@gmail.com

TELEFON NO (545) 881-2529

ETKİNLİĞİN ADI KAİHLMUN'20

KURUM ADI Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

KAPSAMI TÜRKİYE GENELİ, ULUSLARARASI

HEDEF KİTLESİ Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, 
Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi Spor 
Lisesi, Resmi İmam - Hatip Anadolu Lisesi, 
Resmî Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Fen 
Lisesi, Özel Güzel Sanatlar Lisesi,

ETKİNLİĞİN TARİHİ 20/02/2020-23/02/2020

ETKİNLİĞİN AMACI Model Birleşmiş Milletler Öğrenci 
Simülasyonu

ETKİNLİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Esentepe Mah. Pamuk Sokak No:3

Yukarıda bilgileri bulunan sosyal etkinliğe izin verilerek duyurulması hususunda 
bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

FURKAN ÖZKALE

mailto:furkanemre8@gmail.com


DİLEKÇENİZ VE EKLERİNİ RESMİ HİYERARŞİK SIRA İZLEYEREK DEĞERLENDİRMEK ÜZERE YENİLİK VE EĞİTİM 
TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ELDEN YA DA POSTA YOLUYLA GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR.



 
 
İÇİNDEKİLER 
 
1. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi  
 a. Vizyonumuz 
 b. Misyonumuz 
 
2. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model United Nations Model Birleşmiş Milletler) 
Kulübü (KAIHLMUN) 
 a. KAIHLMUN Kulübü Amacı 
 b. KAIHLMUN Konferansı 
  i. Genel Sekreter Mesajı 
           ii. Ana Tema Mesajı 
          iii. Davetiye  
           iv. Katılım Koşulları 
            v. Sekreterya 
          vi. Organizayon Takımı 
         vii. Akademi Takımı  
        viii. Komiteler 

1- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (Arapça) 
2- Meclis-i Mebusan (Osmanlı Türkçesi) 
3- Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Konseyi  
4- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 
5- Özel Siyasi ve Ayrıştırma Komitesi 
6- Kuzey Atlantik Anlaşması Organizasyonu  
7- Birleşmiş Milletler Kalkınma Bilim ve Teknoloji Komisyonu 
8- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
9- Ortak Kriz Komitesi 
10- Büyük Vikingler Ordusu Kabinesi 

          ix. Genel Akış Özeti 
           x. Program Akışı 
          xi. Veli Muvafakatnamesi 
         xii. İletişim Bilgileri 
        xiii. Adres Bilgisi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 
 
 a. Vizyonumuz 
 
  Öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kültürel açılardan önder bireyler olarak 
yetiştirerek Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek bir eğitim kurumu olmak.  
 
 b. Misyonumuz 
  
  Türk Milli Eğitiminin amaçlarını benimsemiş donanımlı, değişime ve gelişime 
açık, insanlığa yararlı, örnek ve önder bireyler yetiştirmek.  
 
 
2. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model United Nations (Model Birleşmiş Milletler)  
Kulübü (KAIHLMUN) 

 
     MUN Kulübü, tüm okul öğrencilerinde küresel sorunlar hakkında duyarlılık ve 

farkındalık yaratma amacı ile her yıl birinci ya da ikinci dönem içerisinde özel bir MUN günü 
düzenler. Bu etkinlikte normal MUN konferanslarının bir simülasyonudur ancak gerek süre 
gerek içerik açısından daha kısa tutulur. KAIHLMUN Kulübü öğrencileri sahada tecrübe 
kazanmak ve teorik bilgisini pekiştirmek için danışman hocalarla birlikte MEB’e bağlı lise ve 
dengi tüm resmi özel ve vakıf okullarının düzenlediği MUN konferanslarına katılır. Kendi 
okulunda danışman hocalar gözetiminde düzenli olarak her hafta okul saatleri dışında atölyeler 
(workshoplar) düzenler. Bu workshoplarda KAIHLMUN kulübü üyelerini hem teorik hem de 
pratik açısından eğitir. Kendi KAIHLMUN Konferansı simülasyonu için konferansın lojistik 
tasarımını yapar ve üyelerini bu anlamda görevlendirerek süreci takip eder. 

 
a. KAIHLMUN Kulübü Amacı  

 
KAIHLMUN Kulübü çatısı altında kulüp etkinliklerine aktif olarak katılan öğrencilerin 

İngilizce dil kazanımlarını korumak ve daha da geliştirmek, analitik düşünebilmesini 
sağlamak, küresel konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak ve bu 
anlamda yol göstermek, öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizcelerini ve liderlik becerileirni 
geliştirmek, dünyadaki sosyo-ekonomik, politik farkındalıklar yaratıp, saygı ve hoşgörü ile 
yaklaşmalarını sağlamak; dünya sorunları, uluslararası politik ilişkiler, parlamento süreçleri 
gibi konularda bilgi birikimlerinin artması yanında araştırma, topluluk karşısında konuşma, 
tartışma, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini de geliştirmek konusunda 
cesaretlendirmek, geleceğe yönelik son derece etkili bir eğitim yatırımıdır.  
 

b. KAIHLMUN Konferansı 
 
Birleşmiş Milletler çalışma esasları çerçevesinde ana tema kapsamında temel komiteler 

belirlenmiş ve her komitenin tartışacağı temel gündemler tespit edilmiştir. Bu yıl beşincisini 
düzenleyeceğimiz bu konferans serimiz daha önceki yıllarda olduğu gibi benzer şekilde 3 
farklı dilde yürütülecektir: İngilizce, Arapça ve Osmanlı Türkçesi. Yaklaşık olarak 300-350 
arası öğrenci katılımıcıyla gerçekleştirilecek uluslararası bir konferans olacaktır. Konferansa 
katılacak delegelerin seçimi, konferans merkezine ulaşımı ve sair ön hazırlık çalışmaları 
hakkında teknik detaylar ve bilgilendirmeler konferans öncesi ve süresince konferansa 
katılacak okullara internet sitemiz üzerinden ve elektornik posta yoluyla bildirilecektir. 

 



 
i. Genel Sekreter Mesajı 
 
 

  Saygın katılımcılar ve değerli misafirler,  
 

Sekreterya adına, sizlerle 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan 
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansının beşinci 
oturumuna hoş geldiniz demek istiyorum. Sizleri genç kuşakların bilgi ve susuzluklarını 
dile getirme arzusu yerine getirmeyi amaçlayan bir konferans olan KAIHLMUN’20 
Genel Sekreteri olarak ağırlamaktan büyük onur duyuyorum. 
 

Dört yıllık başarısını temel alan KAIHLMUN’un beşinci oturumu, yeni veya 
deneyimli her delegeye, Model Birleşmiş Milletler platformunu keşfetmek ve potansiyel 
yeteneklerini ortaya çıkarmak için dinamik ve zenginleştirici bir fırsat sunmak için 
çabalıyor. Bu çağda ve bu yaşta politik, ekonomik ve sosyal olarak farkında olmak 
insanın hayatta kalması için bir bütündür. Her insanın politika yapıcı kararlarından 
etkilenmesi ya da karar alma sürecinin bir parçası olmasıyla beraber tartışma ve politika 
değiştirmedeki bu içgörüyü ve kişisel katılımı kullanarak katılımcılar, temel amaçlarını 
ve siyasi, ekonomik ve sosyal olayların sonuçlarını tanımlayabilirler. 

 
Temamız olarak “Birliğin Kurucusu ve Yıkıcısı: Rekabet” i seçerek devletler ile 

geçmiş, şimdi ve gelecek içindeki uygarlıklar arasındaki rekabetin sebeplerini ve 
sonuçlarını analiz etmeyi amaçlıyoruz. Bunu akılda tutarak, sonraki adımları atmayı ve 
geleceğe daha fazla eklemeyi hedefliyoruz. 

 
Bu yıl, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komitesini (Arapça), Büyük 

Vikingler Ordusu Kabinesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma  Bilim ve Teknoloji 
Komisyonunu, Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Konseyini, Özel Politik ve 
Sömürgecilik Komitesini ve Meclis-i Mebusan Komitemizi (Osmanlı Türkçesi) 
tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Komitesi, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesi, Ortak Kriz Komitesi ve ve Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Zirvesi ile küresel ilişkilerin çeşitli dinamiğinden, iklim 
değişikliğinin varoluşsal tehdidine kadar unutulmaz bir deneyime sahip olacağınız 
konusunda sizi temin ederim. Antonio Gutierrez'in dediği gibi, biz bu sorunların 
gölgesinde büyüyen ilk nesiliz ve kendi sonuçlarını önleyebilecek olan sonuncuyuz. 

 
Sonuç olarak, uzun zamandır devam eden ideallerimizi sürdürmeye gayret 

ediyoruz. Umarız KAIHLMUN’20, size bir fark yaratmak için ilham ve güçlendirme 
getirecektir. Akademik ve organizasyon ekibim adına, bir kez daha KAIHLMUN’20’ye 
hoş geldiniz. 

 
Saygılarımla,  
 
Dilara Koç  
 
KAIHLMUN’20 Genel Sekreteri 
 
 
 
 
 



 
 
ii. Ana Tema Mesajı 
 
Çok değerli katılımcılar, 
 
Sizleri, beşincisini düzenlediğimiz Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model 

Birleşmiş Milletler Konferansı’nda Yardımcı Genel Sekreter olarak ağırlamaktan büyük 
onur ve gurur duyuyorum. 

 
Adem’in oğulları arasında başlayıp bu zamana kadar devletlerin ve 

medeniyetlerin kuruluş ve yıkılışlarında büyük önem arz eden rekabet, insanın doğası 
gereği başkalarından daha üstün olma ve daha fazlasına sahip olma isteği olarak 
tanımlanabilir. İlk çağlarda rekabetin sebebi insanlar arasındaki gücü elde etme 
çabasıdır. Güçlü erkeğin kabilenin başına geçmesi ve yönetimi ele alması sebebiyle bu 
konumu elde etmek isteyen insanlar arasında rekabet baş göstermiştir. Kendisini en 
güçlü olarak göstermek için başka bireylerin öldürülmesine kadar giden bu süreçte 
kayıplar verilmiştir. Ancak en sonunda kendini kanıtlamış olan kabilesinin başına 
gelmiş ve bu rekabetin kazananı olmuştur. 

 
Orta Çağ toplumu incelendiğindeyse rekabetin en büyük nedeninin, insanların 

ana geçim kaynağı tarımın, toprak üzerindeki talebi arttırması olduğu gözlemlenmiştir. 
Fazla toprak ve dolayısıyla güç sahibi olanlar devlet yönetiminde bile söz sahibi 
olmuştur hatta daha da ileriye gidip devlet otoritesi varsayılmaksızın kendi kasabalarını 
oluşturmaya başlamıştır. 

 
18. yüzyılın sonlarında makineleşmiş endüstrinin doğmasıyla beraber üretim 

hızının artması ve bu üretim aşamasında kullanılacak olan hammaddeye doğan ihtiyaç, 
devletlerin bu hammaddeleri temin etmek için birbirleriyle rekabet içerisine girmelerine 
ve dolayısıyla Coğrafi Keşiflerle ortaya çıkan Sömürgecilik faaliyetlerinin de hız 
kazanmasına sebep olmuştur. Avrupa devletleri arasındaki bu rekabet iki büyük dünya 
savaşının cereyan etmesindeki etkenlerden biridir. 

 
Rekabetin tarihsel sürecinde güç ve otorite sahibi olmak için birliktelikler, 

gruplaşmalar meydana gelmiştir. Savaşlarda kazanan taraf olabilmek için ittifaklar 
oluşturulmuş, elde edilecek üstünlükler savaş ahlakından, dürüstlüğünden daha da önde 
tutularak bu değerler göz ardı edilmiştir. Birleşmenin tam zıttı olarak ise, yine aynı 
amaç uğruna ve yine aynı değerlere gerekli ehemmiyetin verilmemesiyle birlikte, 
önceden oluşturulmuş olan birlikler dağılır. Bazen ise bu durum kaybedilmiş olan zirve 
yarışının sonucu olarak karşımıza çıkar. 

 
“Birliğin Kurucusu ve Yıkıcısı: Rekabet” temasıyla tarihten bu yana süre gelen 

rekabetin nedenlerini ve bu rekabetin doğurduğu sonuçları incelerken gelecekte 
öngörülen kayıpların da önlenmesi üzerine çalışılmasını hedefliyoruz.  
 
 
Muhammed Emir Yılmaz 
 
KAIHLMUN’20 Yardımcı Genel Sekreteri 

 
 
 



 
 
 
iii. Davetiye 
 
 

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MODEL UNITED NATIONS 
(KAIHLMUN’20) DAVETİYESİ 
 
 
 20 - 23 Şubat 2020 tarihleri arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 
gerçekleşecek olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi KAIHLMUN’20 Model United Nations 
Konferası’nda değerli katkılarınızla sizleri aramıza görmekten onur ve kıvanç duyarız.  
 
 
 
Dilara Koç         Kerem Eşen  
 
Genel Sekreter        Genel Direktör 

 
 
 
iv. Katılım Koşulları  

 
 Konferansımız ulusal ve uluslararası düzeyde her okuldan başvuruya açıktır.  
 Tüm başvurular KAIHLMUN Ekibi tarafından açılan https://kaihlmun.org/ üzerinden 

alınacak olup takvimi ve formatı dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 
 Bireysel başvuru yapan lise düzeyindeki delegelerin başvuruları kabul edildikten sonra 

okul müdürü ve velisi tarafından imzalanmış yazılı muvafakat belgesinin internet 
üzerinden organizasyon ekibinin ilgili elektronik posta adresine gönderilmesi ve 
konferans başlangıcında da aslının teslim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde başvurusu 
iptal edilecektir. 

 Üniversite düzeyindeki başvurular ve delegeler, başvurularını doğrudan sistem 
üzerinden gerçekleştirebilir. 

 Tüm katılımcılar için KAIHLMUN Organizasyon düzenleyici olan okul tarafından 
belirlenmiş “konferans kıyafet yönetmeliği” ne uymak zorunludur. Katılımcılar 
organizasyon komitesi tarafından belirlenmiş giyim kurallarına uygun şekilde etkinliğe 
katılmalıdır. Aksi takdirde katılımcı, hiçbir hak talep etmeksizin diskalifiye edilerek, 
konferanstan uzaklaştırılacaktır. 

 Konferans esnasında konferansın yapıldığı binaların içinde ya da dışında alkol, alkollü 
ürün ve içecekler, tütün ve tütün ürün ve mamulleri ve sakıncalı diğer ürünleri 
bulundurmak, kullanmak veya dağıtmak yasaktır. Böyle bir durum halinde katılımcı, 
hiçbir hak talep etmeksizin diskalifiye edilerek, konferanstan uzaklaştırılacaktır. 

 Konferansa okul bazında delegasyon olarak başvurularda delegasyon toplam katılımcı 
sayısını belirleme hakkı KAIHLMUN20 Sekretarya Komitesi’ne aittir. Aynı komite 
başvuru yapmış okulların temsil ettiği ülke alokasyonlarını delege bazında belirleme ve 
bu delegasyonların hangi komitelere yerleştirileceği karar ve hakkını da saklı tutar. 

 Başvuruların kabul edilip edilmeme hakkı da KAIHLMUN Sekreterya Komitesi’ne 
aittir. 

 
 
 



 
 
 

   v. Sekreterya 
 

  Genel Sekreter: Dilara Koç  
  Yardımcı Genel Sekreter: Muhammed Emir Yılmaz 
  Genel Direktör: Tayyip Kerem Eşen 
  Yardımcı Genel Direktör: Fatma Nur Acar 
 
 

 vi. Organizasyon Takımı  
 
Halka İlişkiler Başkanı: Muhammed Kavas  
Halka İlişkiler Başkan Yardımcısı: Züleyha Kubat  
Basın Eş Başkanı: Ayşenur Tahmaz  
Basın Eş Başkanı: Yusuf Osman Osta 
Lojistik Eş Başkanı: Zeynep Şahin 
Lojistik Eş Başkanı: Abdulvahap Samed Ateşoğlu  
Etkinlik Eş Başkanı: Ruken Erkan  
Etkinlik Eş Başkanı: Ceyda Çelik  
Admin Başkanı: Yağız Cebrail Yeşilyurt  
Admin Eş Başkan Yardımcısı: Ceren Gülcü 
Admin Eş Başkan Yardımcısı: Muhammet Köktaş  
Teknik İşler Başkanı: Emre Barutçu  
Teknik İşler Eş Başkan Yardımcısı: Halil İbrahim Ünal  
Teknik İşler Eş Başkan Yardımcısı: Nurullah Eren Acar  
Finans Başkanı: Ahmet Emir Çankaya 
 
 
vii. Akademi Takımı 
 
Akademi Takımı Başkanı: Yusuf Canbaş  
 
Genel Sekreter Baş Yardımcıları: Emine Beyza Ünver, Zeynep Uyaver, Zeynep 
Saliha Ertunç, Abdurrahman Doğru, Mehmet Kerem Okutan, Üsame Kiyak, 
Esma Yalçın, Serra Yıldırım, Eli Evren Ross, Ayşe Neva Şen, Eda Tarhan, 
Furkan Sarı 
 
Akademik Asistanlar: Melih Bera Ermiş, İsmail Baha Uca, Ahmet Enes Öztürk, 
Eren Ecit, Hayrunnisa Türal, Sude Albayrak 
 
 
 viii. Komiteler  
 
1- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (Arapça) 
 
    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği; hayat kurtarmaya, 

mültecilerin haklarını korumaya, zorla yerinden edilmiş topluluklar ve vatansız insanlar 
için daha iyi bir gelecek inşa etmeye adanmış küresel bir organizasyondur. 1950 yılında 
II. Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. Birincil amacı mültecilerin haklarını ve refahını 
korumaktır. Herkesin sığınma isteme ve diğer ülkelere güvenli bir sığınak bulma 



hakkını kullanabilmesini sağlamak için gönüllü olarak eve dönme, yerel olarak 
entegrasyon veya üçüncü bir ülkeye yerleşme seçeneği sunmaya gayret göstermiştir. 
BMMYK, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi tarafından yönetilen bir program olduğundan, mültecilerin haklarını etkin bir 
şekilde korumak için Birleşmiş Milletler altındaki birçok başka program ve kuruluşla 
işbirliği yapmaktadır.  

 
 
2- Meclis-i Mebusan  
 
     Meclis-i Mebûsan  Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Aralık 1876 tarihli Anayasa 

olan Kanuni Esasi'ye göre kurulmuştur. Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde 
görev yapmış yasama organıdır. 1877 tarihinde çalışmalarına başlayıp yasama görevini 
üstlenen meclisler, 1876 Anayasa’sına göre Ayan ve Meclis-i Mebusan adı altında 
Genel Parlamento’yu (Meclis-i Umumi) oluşturmuşlardır. Genel Meclis’in çalışmaya 
başlamasından kısa bir süre sonra 1877’de Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş açması 
üzerine padişah tarafından dağıltılmıştır. Sonraki dönemin padişahı olan II. Abdülhamit 
Meclis’i toplamadan ülkeyi idare etti. 1908 yılı başlarında giderek artan dış gelişmeler 
ve son derece şiddetlenen aydınlar muhalefeti nedeniyle, Meclis-i Umumi’yi toplantıya 
çağırmak zorunda kaldı. Böylece, II. Meşrutiyet döneminin başlamasına neden oldu.  

 

 
3- Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Konseyi  
 
    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Birinci Komitesi (Silahsızlanma ve 

Uluslararası Güvenlik Komitesi veya DISEC olarak da bilinir), Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda bulunan altı ana komiteden biridir. Silahsızlanma, küresel zorluklar ve 
uluslararası toplumu etkileyen barışa yönelik tehditlerle ilgilenmekte ve uluslararası 
güvenlik rejimindeki zorluklara çözümler aramaktadır. Tüzük kapsamında veya 
Birleşmiş Milletler'in diğer herhangi bir organının gücü ve işlevleriyle ilgili tüm 
silahsızlanma ve uluslararası güvenlik hususlarını dikkate alır. Konsey genel olarak 
nükleer savaşların ve uzayda silahlanma yarışlarının önlenmesi, nükleer silah yarışının 
durdurulması ve nükleer silahsızlanma, yeni tür kitle imha silahları ve radyolojik 
silahlar dahil yeni silah sistemleri gibi konulara odaklanmaktadır. 

 
 
4- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 
 
    Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansları, Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) çerçevesinde düzenlenen yıllık 
konferanslardır. İklim değişikliğiyle mücadelede ilerlemeyi değerlendirmek ve 
1990'ların ortalarından başlayarak, gelişmiş ülkeler için yasal olarak bağlayıcı 
yükümlülükler oluşturmak için Kyoto Protokolü'nü müzakere etmek üzere UNFCCC 
Partilerinin resmi toplantısı olarak hizmet veriyorlar. Konferanslar, 2005’ten sonra 
“Kyoto Protokolüne Taraflar Toplantısı Olarak Hizmet Veren Taraflar Konferansı” 
olarak da hizmet verdiler. Ayrıca sözleşmeye taraf olmayan protokol tarafları da 
protokolle ilgili toplantılara gözlemci olarak katılabilir. Toplantılar 2011'den itibaren 
Durban platformundaki faaliyetlerin bir parçası olarak Paris Anlaşması’nı müzakere 
etmek için kullanılmış ve iklim eylemlerine yönelik genel bir yol yaratan 2015 yılında 
sonuçlanmıştı. 

 
 



 
 
 
 
 
5- Özel Siyasi ve Ayrıştırma Komitesi 
 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Dördüncü Komitesi (Özel Siyasi ve Ayrıştırma 

Komitesi veya SPECPOL veya C4 olarak da bilinir), Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun altı ana komitesinden biridir. BM barış gücü ve dış mekanın barışçıl 
kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli siyasi meselelerle ilgileniyor ancak sömürgecilik 
ve Orta Doğu meseleleri zamanının çoğunu kaplıyor. Dördüncü Komite; sömürgecilikle 
ilgili maddeler, atomik radyasyonun etkileri, bilgi ile ilgili sorular, barışı koruma 
operasyonlarının kapsamlı bir incelemesi, özel siyasi görevlerin gözden geçirilmesi gibi 
konuları ele almaktadır. 

 
 
 
6- Kuzey Atlantik Anlaşması Organizasyonu  
 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü kısaca NATO 1949'da 12 ülke tarafından 

imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 17 
ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifak. Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten 
gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır.  21 ülke NATO'nun "Barış İçin 
Ortaklık" adlı girişiminde yer alırken 15 ülke kurumlaşmış diyalog programlarına 
dâhildir. Üye devletlerin birinin saldırıya uğraması durumunda öbürleri saldırgan ülkeye 
karşı işbirliği içinde savaşmayı kabul etmişlerdir. Üye devletler birbirlerini korur ve 
kollarlar. Bu amaçla işbirliği yaparlar. NATO'nun amacı basitçe: barış düzenini 
uluslararası güvenliği, sosyal gelişmeyi, üye ulusların özgürlüğünü korumak olarak 
özetlenebilir. NATO amacına ulaşmak için çalışmalarını belli bir düzen içinde yürütür. 

 
 
 
7- Birleşmiş Milletler Kalkınma Bilim ve Teknoloji Komisyonu 
 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Bilim ve Teknolojisi Komisyonu (CSTD), 

Birleşmiş Milletler'in altı ana organından biri olan Ekonomik ve Sosyal Konseyin 
(ECOSOC) bir alt kuruluşudur. Genel Kurul tarafından kurulmuş ve ilgili iş programına 
genel bir yönlendirme sağlamıştır. Konsey kararına uygun olarak Komisyon, bilime ve 
teknolojiye ilişkin gelişime yönelik belirli konuları incelemek üzere Komisyon 
oturumları arasında bir araya gelen özel paneller ve atölyelerden uzman ve teknik 
danışmanlık alır. CSTD, Genel Kurul'a ve Ekonomik ve Sosyal Konseye, analiz ve 
uygun politika önerileri veya seçenekleriyle ilgili konularda üst düzey tavsiyelerde 
bulunmak üzere kurulmuştur. Bu, organların Birleşmiş Milletler'in gelecekteki 
çalışmalarına rehberlik etmesi, ortak politikalar geliştirmesi ve uygun eylemler üzerinde 
anlaşması için yapılır. 

 
 
 

 
 
 



 
8- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (UNSC), Birleşmiş Milletler'in uluslararası 

barış ve güvenliği sağlamak, Birleşmiş Milletlere yeni üyeler kabul etmek ve 
sözleşmesinde yapılan değişiklikleri onaylamakla görevli altı ana organından biridir. 
Yetkileri arasında barışı koruma operasyonlarının kurulması ve uluslararası 
yaptırımların yanı sıra askeri eylemlerin kararlar yoluyla yetkilendirilmesi de vardır. 
Birleşmiş Milletlerin üye devletlere bağlayıcı kararlar verme yetkisi olan tek organıdır. 
Birleşmiş Milletler gibi, Güvenlik Konseyi de II. Dünya Savaşı’nın ardından bir önceki 
uluslararası örgüt olan Milletler Cemiyeti’nin dünya barışını sağlamadaki 
başarısızlıklarını ele almak üzere kuruldu. 

 
 
 9- Ortak Kriz Komitesi 
 
Ortak Kriz Komitesi, MBM organizasyonlarının en dinamik ve prestijli 

komiteleridir. Bu komitelerde belirli bir konu iki taraf komitece tartışılır ve hakkında 
kararlar alınır. Bir komitenin yaptıkları diğer(ler)ini etkiler ve iki komite de birbirlerine 
karşı önlemler alırlar. Genellikle tarihi olaylar işlenen bu komitelerde daha iyi politika 
ve strateji geliştirebilen komite üstün çıkar ve tarih belirli olayların yokluğunda veya 
farklı oluşunda nasıl ilerleyebilirdi sorusuna cevap aranır.  

 
 

10- Büyük Vikingler Ordusu Kabinesi 
 

Büyük Viking Ordusu 865 yılında Danimarka ve güney İsveç'ten yola çıkarak 
İngiltere'yi istila eden birleşik silahlı kuvvete verilen addır. Bu döneme kadar Viking 
saldırıları genellikle vur-kaç şeklinde olmuş, özellikle yağma amaçlanmıştır. Büyük 
Viking Ordusunun ise amacı yeni topraklar fethetmek olmuştur. Ordunun adı Anglo-
Sakson Kronolojisinde geçmektedir. Ordu İskandinavya'daki, İrlanda'daki ve 
Avrupa'nın diğer yerlerinde savaşan Vikinglerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. 
Efsaneye göre orduyu ünlü Ragnar Lodbrok'un oğulları komuta etmektedir. Anglo-
Sakson krallıklarına karşı yapılan askeri harekât 14 yıl sürer. Yazılı kaynaklarda kesin 
bir toplam sayı verilmese de ordunun dönemine göre çok büyük olduğu bilinmektedir. 

 
 

ix. Genel Akış Özeti 
 
 

 
 

TARİH 
 

FAALİYET AÇIKLAMA 

20.02.2020 Perşembe AÇILIŞ VE WORKSHOP 
 

RESMİ KIYAFET 

21.02.2020 Cuma KOMİTE FAALİYETLERİ 
 

RESMİ KIYAFET 

22.02.2020 Cumartesi KOMİTE FAALİYETLERİ 
 

RESMİ KIYAFET 

23.02.2020 Pazar KOMİTE FAALİYETLERİ 
VE KAPANIŞ 

RESMİ KIYAFET 



 
 
 x. Program Akışı  

 
20 Şubat 2020 
 
10.45-12.15 Kayıt 
  
12.15-13.15 Öğle Yemeği 
 
13.15- 14.45 Açılış Seremonisi 
 
14.45-15.15 Kahve Molası  
 
15.15-16.30 Workshop 
 
16.30-17.00 Kahve Molası  
 
17.00-18.30 I. Oturum  

 
 

21 Şubat 2020 
 
08.30-09.30 II. Oturum  
 
09.30-10.00 Kahve Molası 
 
10.00-12.00 III. Oturum  
 
12.00-14.00 Öğle Yemeği  
 
14.00-16.00 IV. Oturum  
 
16.00-16.30 Kahve Molası  
 
16.30-18.00 V. Oturum  
 
 
22 Şubat 2020 
 
09.30-11.00 VI.Oturum  
 
11.00-11.30 Kahve Molası  
 
11.30-13.30 VII. Oturum 
 
13.30-14.30 Öğle Yemeği  
 
14.30-16.30 VIII. Oturum 
 
16.30-17.00 Kahve Molası  
 



17.00-18.30 IX. Oturum   
 
 
23 Şubat 2020  
 
09.30-11.00 X. Oturum  
 
11.00-11.30 Kahve Molası 
 
11.30-13.30 XI. Oturum 
 
13.30-14.30 Öğle Yemeği  
 
14.30-16.00 XII. Oturum  
 
16.00-16.30 Kahve Molası 
 
16.30-18.30 Kapanış Seremonisi 

 
 
 xi. Veli Muvafakatnamesi 
 
 

 
KAIHLMUN 2020 MUN KONFERANSI KATILIM VELİ MUVAFAKAT BELGESİ 

 
KATILIMCI ADI SOYADI 

 
 

OKULU  

VELİSİ ADI SOYADI 
 

(velinin açık rızası olmak kaydıyla) 
 

 

VELİSİ CEP TELEFON 
 

(velinin açık rızası olmak kaydıyla) 
 

 

VELİSİ EMAİL ADRESİ 
 

(velinin açık rızası olmak kaydıyla) 
 

 

 Yukarıda bilgileri yer alan velisi bulunduğum …………………… adlı kişinin İstanbul 
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kendi okul binasında 20-23 Şubat 2020 tarihleri 
arasında düzenlediği Model Birleşmiş Milletler Konferansına katılması bilgim ve iznim 
dahilindedir.  
         Veli Adı ve İmzası 
     
 
 
 



 
 
xii. İletişim Bilgileri 
 
 
 

GÖREV 
 

AD SOYADI TELEFON EMAİL ADRESİ 

GENEL 
SEKRETER 

 

DİLARA 
KOÇ 

 

0551 556 33 13 delsdilos2@gmail.com 

YARDIMCI 
GENEL 

SEKRETER  
 

MUHAMMED 
EMİR YILMAZ 

0554 507 43 43 emiryilmaz0301@gmail.com

GENEL 
DİRKETÖR 

 

TAYYİP KEREM 
EŞEN 

0538 361 17 57 keremesen48@gmail.com 

YARDIMCI 
GENEL 

DİREKTÖR 
 

FATMA NUR 
ACAR 

0530 383 51 00 fnuracar51@gmail.com 

DANIŞMAN 
ÖĞRETMEN 

 

FURKAN 
ÖZKALE 

0545 881 25 29 furkanemre8@gmail.com 

DANIŞAN 
ÖĞRETMEN 

 

YUSUF KİRAZ 0554 338 34 93 yusufkiraz@gmail.com 

DANIŞMAN 
ÖĞRETMEN 

 

SERKAN ŞIKAY 0505 785 87 64 serkansky@hotmail.com 

 
 
xiii. Adres Bilgisi  

 
 Esentepe Mahallesi, Pamuk Sokak No:3 
 
 34870 Kartal/İstanbul 
 
 Telefon : 0216 387 15 44 
 
 Ulaşım : Kadıköy ve Kartal’dan 16B İETT otobüsleri ve Esenkent minibüsleriyle 
ulaşılabilir  
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1. Kartal Anatolian Imam Hatip High School 
  
 a. Our Vision 
 
 To educate our students academically, socially and culturally in order to be a precursor 
to Turkey, and be an exemplary educational institution to the world.  
 
 b. Our Mission 
 
 To educate well equipped, open to change and development, useful to humanity, 
exemplary and leader individuals who have adopted the aims of Turkish National Education.  
 
 
2. Kartal Anatolian Imam Hatip High School Model United Nations Club (KAIHLMUN) 
 
 MUN club holds a special MUN day annually either in the first or the second term for 
students in our school, in order to raise awareness about the global issues. This event is a 
simulation of real MUN Conferences, but as for both time and content, it s shorter. 
KAIHLMUN Club students along with their advisors attend to MUN conferences held by 
secondary schools linked to MEB, or equivalent private or foundation schools to gain field 
experience and improve their theoretical information. After school, workshops are being held 
by the schools with attendance of the advisors. Members of the KAIHLMUN Club are being 
educated both theoretically and practically in these workshops. Club members are assigned to 
follow the duration and the logistics of their MUN Conference. 
 
 a. Purpose of the KAIHLMUN Club  
  
 To develop and improve the English language acquisition of the students of MUN Club, 
to help students to improve their English language skills, to make them think analytically, to 
help them learn more about global issues and to improve their written and oral English and 
leadership skills, to develop understanding on the socio-economic, political and cultural events 
in the world, to raise awareness upon the beliefs and values of people from other countries and 
cultures, to ensure that they approach with respect and tolerance; In addition to increasing their 
knowledge on issues such as world problems, international political relations and 
parliamentary processes, encouraging research, public speaking, discussion, reasoning and 
problem solving skills is a highly effective education investment for the future.  
 
 
 b.  KAIHLMUN Conference  
 
 Within the framework of UN Working Policies, basic committees and the main agendas 
that each committee will discuss have been determined within the scope of the main theme. 
This Conference, which will be held for the fifth time this year, will be carrying out in 3 
different languages similar to previous years: English, Arabic and Ottoman Turkish. It will be 
an international conference with approximately 300-350 students. Technical details and 
information about the selection of the delegates to the conference, access to the conference 
center and other preliminary work will be announced to the schools that will attend the 
conference before and during the conference via our web-site and by e-mail. 
 



 
 

i. Secretary-General’s Letter 
 
 

Most esteemed participants and distinguished guests,   
 

On behalf of the Secretariat, I would like to welcome you to the fifth annual 
session of Kartal Anadolu Imam Hatip High School Model United Nations Conference, 
which will be taking place between 20th and 23rd of February 2020. It is my greatest 
honor to host you as the Secretary-General for KAIHLMUN’20 – a conference 
committed to fulfilling young generations’ thirst for knowledge and desire to assert their 
voices. 

 
Building on its four year of success, KAIHLMUN’s fifth Session strives to 

provide every delegate, new or experienced, with a dynamic and enriching opportunity 
to explore the platform of Model UN and unlock his or her potential abilities. Being 
politically, economically and socially aware; in this day and age, is integral for human 
survival. With each person being affected by policymaker decisions, or being a part of 
the decision making process themselves. By using that insight and personal involvement 
in debate and policy changing, participants can identify the underlying goals, and 
implications of political, economic and social incidents.  

 
By choosing “Builder and Destroyer of the Union: Antagonism” as our theme, 

we aim to analizing the reasons and consequences of the rivalry between states and 
civilizations within the past, present and the future. Bearing this in mind, we aim to take 
further steps and add more into what has already been accomplished within this ultimate 
challenge and aim to shape the people of today into the leaders of tomorrow. 

 
This year, we are proud to introduce the United Nations High Commission for 

Refugees (Arabic), the Great Viking Army Cabinet and the United Nations 
Development Science and Technology Commission, the Disarmament and International 
Security Council, the Special Political and Colonial Committee and the Parliamentary 
Committee (Ottoman Turkish). I also assure you that you will have an unforgettable 
experience from the dynamics of global relations to the existential threat of climate 
change, with the North Atlantic Treaty Organization Committee, the United Nations 
Security Council Committee, the Joint Crisis Committee, and the United Nations 
Climate Change Summit.As the Antonio Guterres said, we are the first generation 
growing up in this shadow of problems, and the last that can prevent its own 
consequences. 

  
All in all, we endeavor to uphold our long-standing ideals of creating a premium 

experience for all participants, and in doing so, facilitating your intellectual and 
personal development. We hope that KAIHLMUN’20 will bring you the inspiration and 
empowerment to make a difference. On behalf of my academic and organization 
team, once again, welcome to KAIHLMUN’20. 

Sincerely yours, 

Dilara Koç  

Secretary-General of KAIHLMUN’20 



 

ii. Theme Letter 

  Most distinguished participants,  
 

It is my utmost honor to host you as the Deputy Secretary-General in fifth annual 
session of Kartal Anadolu Imam Hatip High School Model United Nations Conference.  

 
Antagonism, from the competition between the sons of Adam to the importance 

of the establishment and collapse of the states and civilizations, can be defines as the 
desire of human being to be superior to others and to have more. In the early ages, the 
reason for competition is the effort to gain power among people. As the strong man took 
over the tribe and took over the administration, there was competition among the people 
who wanted to achieve this position. In order to portray him as the most powerful, there 
have been losses in this process, which leads to the killing of other individuals. 
However, at the end of the tribe, which proved it became the winner of this competition.  

 
When the medieval society is examined, it is observed that the main reason of 

the competition is that agriculture, the main source of livelihood of the people, increases 
the demand on land. Those who have too much land, and therefore power, have had a 
say in government administration and even went further and started to build their own 
towns without assuming state authority.  

 
With the rise of the mechanized industry in the end of the 18th century, the 

increase in the production rate and the need for raw materials to be used in this 
production stage caused the states to compete with each other in order to supply these 
raw materials and consequently to the colonial activities that emerged through 
Geographical Discoveries. This rivalry between the European states is one of the factors 
that led to the two major world wars. In the historical development of competition, 
associations and groupings took place in order to have power and authority. Alliances 
have been formed, and the superiorities obtained have been ignored here, with the war 
morality and honesty being held even higher. In the exact opposite of the unification, 
however, the already formed associations dissipate with the necessary importance given 
to the same purpose and the same values. Sometimes this happens as a result of the lost 
peak race. 

  
With the theme Builder and Destroyer of the Union: Antagonism, we aim to 

work on the causes of the rivalry that has been going on since the date and the 
consequences of these and to work on preventing the losses foreseen in the future. 

 
  
 Muhammed Emir Yılmaz 
 
 Deputy Secretary-General  
 
 
 
 
 
 
 



  iii. Invitation  
 
 
 KARTAL ANADOLU IMAM HATIP HIGH SCHOOL MODEL UNITED NATIONS 
INVITATION  
 
  It is an honour and pleasure for us to see you with your precious contributions in 
our midst in the KAIHLMUN’20 Model United Nations Conference which will be held at 
Kartal Anadolu Imam Hatip High School in 20-23 February 2020.  
 
 
DILARA KOC         KEREM ESEN 
 
Secretary-General          Director-General 
 
 
      
 

iv. Entry Requirements  
 

 Our conference is open all national and international schools. 

 All applications will be received by the KAIHLMUN Team via 
https://kaihlmun.org/ and applications outside the application date and applications’ 
format will not be taken into consideration. 

 It is obligatory to send the consent letter signed by the school principal and his / her 
guardian to the relevant e-mail address of the organizational team upon the 
acceptance of the applications of the delegates at the high school level and to submit 
the original at the beginning of the conference. Otherwise the applications will be 
canceled. 

 Universty-level applicants and delegates can apply directly to the system. 

 For all participants, it is mandaroty to comply with the conference’s dress code set 
by the school, organizer of KAIHLMUN Organization. Participants must participate 
in the event in accordance with the clothing rules set by the organizing committee. 
Otherwise, the participant will be disqualified from the conference without any 
claim. 

 It is forbidden to hold, use or distrubite alcohol, alcoholic products and beverages, 
tobacco and tobacco products, and other products, and other products that are 
objectionable items inside and outside the buildings in which the conference is held. 
In such a case, the participant shall be disqualified from the conference without any 
claim. 

 The KAIHLMUN’20 Secretariat has the right to determine the total number of 
participants for a delegation. The same secretariat also reserves right to determine 
the committees and allocations of the applicants. 

 The right to accept or reject the applications also belongs to the KAIHLMUN20 
Secretariat. 

 
 



v. Secretariat  
 

Secretary-General: Dilara Koç 
Deputy Secretary-General: Muhammed Emir Yılmaz 
Director-General: Kerem Eşen 
Deputy Director-General: Fatma Nur Acar 

 
vi. Organization Team 

 
Head of Public Relations: Muhammed Kavas 
Vice Head of Public Relations: Züleyha Kubat 
Co-Head of Press: Ayşenur Tahmaz 
Co-Head of Press: Yusuf Osman Osta 
Co-Head of Logistics: Zeynep Şahin  
Co-Head of Logistics: Abdulvahap Samed Ateşoğlu 
Co-Head of Event: Ruken Erkan 
Co-Head of Event: Ceyda Çelik  
Head of Admin: Yağız Cebrail Yeşilyurt  
Vice Co-Head of Admin: Ceren Gülcü 
Vice Co-Head of Admin: Muhammet Köktaş  
Head of IT: Emre Barutçu 
Vice Co-Head of IT: Halil İbrahim Ünal  
Vice Co-Head of IT: Nurullah Eren Acar  
Head of Finance: Ahmet Emir Çankaya 

 
 

vii. Academic Team  
 

Head of Academy: Yusuf Canbaş  
 

Under Secretary-Generals: Emine Beyza Ünver, Zeynep Uyaver, Zeynep 
Saliha Ertunç, Abdurrahman Doğru, Mehmet Kerem Okutan, Üsame Kiyak, 
Esma Yalçın, Serra Yıldırım, Eli Evren Ross, Ayşe Neva Şen, Eda Tarhan, 
Furkan Sarı  

  
Academic Assistants: Melih Bera Ermiş, İsmail Baha Uca, Ahmet Enes 

Öztürk, Eren Ecit, Hayrunnisa Türal, Sude Albayrak 
 

Academic Members: Mehmet Burak Akel, Yusuf Efdal Yılmaz, Suat Eren 
Akça, İrem Tak, Bilge Bostanbaşı, İclal Dağcı Serra İşgüven  

 
 

viii. Committees  
 

 
1- United Nations High Commission for Refugees (Arabic)  

 
      UNHCR, the UN Refugee Agency, is a global organization dedicated to 
saving lives, protecting rights and building a better future for refugees, forcibly 
displaced communities and stateless people. UNHCR was created in 1950, during 
the aftermaths of World War II. Its primary purpose is to safeguard the rights and 
well being of refugees. It strives to ensure that everyone can exercise the right to 



seek asylum and find safe refuge in other state, with the option to return home 
voluntarily, integrate locally or to settle in a third country. As UNHCR is a program 
governed by the United Nations General Assembly, and the United Nations 
Economic and Social Council, it cooperates with many other programs and agencies 
under the United Nations in order to effectively protect the rights of refugees. 

 
 

2- Meclis-i Mebusan 
 

The Parliament was founded in accordance with the Constitution of the 
Ottoman Empire on 23 December 1876, the Ottoman Basic Law. It is a 
legislative body that served during the First and Second Constitutional Era. In 
1877, the councils, which started their work and assumed the legislative duty, 
constituted the General Assembly (Majlis-i Umumi) under the name of Ayan and 
Meclis-i Mebusan under the 1876 Constitution. Shortly after the General 
Assembly started to work, it was disbanded by the Sultan in 1877, when Russia 
launched a war against the Ottoman Empire. The next period’s Sultan II. 
Abdulhamid, ruled the country without convening the Assembly. At the 
beginning of 1908, due to the increasing external developments and the 
intensified opposition of the intellectuals, he had to call the General Assembly to 
a meeting in 1908. Thus, it caused the II. Constitutional period to begin. 

 
3- Disarmament and International Security Council  

 
The United Nations General Assembly First Committee (also known as 

the Disarmament and International Security Committee or DISEC) is one of six 
main committees at the General Assembly of the United Nations. It deals with 
disarmament, global challenges and threats to peace that affect the international 
community and seeks out solutions to the challenges in the international security 
regime. It considers all disarmament and international security matters in the 
scope of the Charter or relating to the power and functions of any other organ of 
the United Nations. The Council generally focuses on issues such as the 
prevention of nuclear wars and arms race in outer space, cessation of the nuclear 
arms race and nuclear disarmament, new types of weapons of mass destruction 
and new systems of such weapons including radiological weapons.  

 
4- United Nations Climate Change Conference 
 
The United Nations Climate Change Conferences are yearly conferences 

held in the framework of the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC). They serve as the formal meeting of the UNFCCC Parties 
(Conference of the Parties, COP) to assess progress in dealing with climate 
change, and beginning in the mid-1990s, to negotiate the Kyoto Protocol to 
establish legally binding obligations for developed countries to reduce their 
greenhouse gas emissions. From 2005 the Conferences have also served as the 
"Conference of the Parties Serving as the Meeting of Parties to the Kyoto 
Protocol. Also, parties to the Convention that are not parties to the Protocol can 
participate in Protocol-related meetings as observers. From 2011 the meetings 
have also been used to negotiate the Paris Agreement as part of the Durban 
platform activities until its conclusion in 2015, which created a general path 
towards climate action. 

 



 
5- Special, Cultural and Humanitarian Committee  
 
The Fourth Committee of the United Nations General Assembly (also 

known as the Special Political and Discrimination Committee or SPECPOL or 
C4) is one of the six main committees of the United Nations General Assembly. 
The UN is dealing with various political issues, including peacekeeping and 
peaceful use of outdoor space. However, colonialism and the Middle East issues 
take up most of their time. The Fourth Committee deals with: decolonization-
related items, the effects of atomic radiation, questions relating to information, a 
comprehensive review of the question of peacekeeping operations, review of 
special political missions and many others.  

 
 

6- North Atlantic Treaty Organization 
  

The North Atlantic Treaty Organization NATO is an international military 
alliance established in 1949, based on the North Atlantic Treaty, and signed by 
12 countries, with 17 other countries at different times. The members of the 
organization jointly defend against any attack from external forces. 21 countries 
are involved in NATO's Partnership for Peace initiative, while 15 countries are 
involved in institutionalized dialogue programs. If one of the member states was 
attacked, the other agreed to cooperate against the aggressor. Member states 
protect and protect each other. They cooperate for this purpose. Overall, NATO's 
aim is to preserve peace, international security, social development and the 
freedom of member nations. NATO carries out its work in order to achieve its 
goal. 

 
 

7- United Nations Commission on Science and Technology for 
Development 

 
The United Nations Commission on Science and Technology for 

Development (CSTD) is a subsidiary body of the Economic and Social Council 
(ECOSOC), one of the six main organs of the United Nations. It was established 
by the General Assembly and provides overall direction to the related program of 
work. In accordance with Council resolution the Commission receives 
specialized and technical advice from ad hoc panels and workshops that meet 
between sessions of the Commission to examine specific issues on science and 
technology for development. The UNCTAD secretariat provides substantive 
support to the Commission. The CSTD was established to provide the General 
Assembly and the Economic and Social Council with high-level advice on 
relevant issues through analysis and appropriate policy recommendations or 
options. This is done in order to enable those organs to guide the future work of 
the United Nations, develop common policies and agree on appropriate actions. 

 
 
 
 
 
 

 



8- United Nations Security Council Committee  
 
The United Nations Security Council (UNSC) is one of the six principal 

organs of the United Nations charged with ensuring international peace and 
security, accepting new members to the United Nations and approving any 
changes to its charter. Its powers include the establishment of peacekeeping 
operations and international sanctions as well as the authorization of military 
actions through resolutions – it is the only body of the United Nations with the 
authority to issue binding resolutions to member states. Like the UN as a whole, 
the Security Council was created following World War II to address the failings 
of a previous international organization, the League of Nations, in maintaining 
world peace. 

 
9- Joint Crises Committee  

 
Joint Crises Committee is the most dynamic and respected committee of 

MUN organizations. In JCC’s two or more discuss and take decisions upon an 
issue or event. Doing of one committee affect the other(s) and all sides try to take 
the upper hand via better policy making and strategies against the policies and 
strategies of other(s). Agendas of JCC’s mostly concern the past seeking to see 
how the history would unfold in the absence or in the alteration of certain events. 

 
10- The Great Heathen Army Cabinet  
 
The Great Viking Army was the name given to the unified armed force 

that invaded England in 865, starting from Denmark and southern Sweden. Until 
this period, the Viking attacks were generally hit-and-run, especially aimed at 
looting. The aim of the Great Viking Army has been to conquer new lands. The 
name of the army is mentioned in Anglo-Saxon Chronology. The army was 
formed by the gathering of the Vikings fighting in Scandinavia, Ireland and 
elsewhere in Europe. Legend has it that the sons of the famous Ragnar Lodbrok 
command the army. The military operation against the Anglo-Saxon kingdoms 
lasts for 14 years. Although a definite total number is not given in the written 
sources, it is known that the army is very big compared to the period. 

 
 
ix. Brief Program Schedule 
 
  

DATE 
 

EVENT DESCRIPTION 

20.02.2020 Thursday OPENING AND 
WORKSHOP 

 

FORMAL WEAR 

21.02.2020 Friday SESSIONS 
 

FORMAL WEAR 

22.02.2020 Saturday SESSIONS 
 

FORMAL WEAR 

23.02.2020 Sunday SESSIONS VE CLOSING 
 

FORMAL WEAR 

 
 



x. KAIHLMUN’20 Schedule  
 

20 February 2020 
 
10.45-12.15 Registration  
 
12.15-13.15 Lunch Break 
 
13.15- 14.45 Opening Ceremony  
 
14.45-15.15 Coffee Break  
 
15.15-16.30 Workshop 
 
16.30-17.00 Coffee Break  
 
17.00-18.30 I. Session 
 
21 February 2020 
 
08.30-09.30 II. Session   
 
09.30-10.00 Coffee Break 
 
10.00-12.00 III. Session  
  
12.00-14.00 Lunch Break 
 
14.00-16.00 IV. Session   
 
16.00-16.30 Coffee Break 
 
16.30-18.00 V. Session   
 
22 February 2020 
 
09.30-11.00 VI. Session  
 
11.00-11.30 Coffee Break 
 
11.30-13.30 VII. Session 
 
13.30-14.30 Lunch Break 
 
14.30-16.30 VIII. Session 
 
16.30-17.00 Coffee Break 
 
17.00-18.30 IX. Session 
 
 23 February 2020  
 



09.30-11.00 X. Session 
 
11.00-11.30 Coffee Break 
 
11.30-13.30 XI. Session 
 
13.30-14.30 Lunch Break  
 
14.30-16.00 XII. Session 
 
16.00-16.30 Coffee Break 
 
16.30-18.30 Closing Ceremony 
 
 
 

  xi. Letter of Parental Consent 
 
 

KAIHLMUN 2020 MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE FORM OF CONSENT  

ATTENDANT’S FULL NAME  

SCHOOL  

PARENT’S FULL NAME 
(With the clear consent of parents) 

 

 

PARENT’S PHONE NUMBER 
(With the clear consent of parents) 

 

 

PARENT’S E-MAİL ADRESS 
(With the clear consent of parents) 

 

 

 
 I, as the parent of …………… whose information is given above, give permission to 
take part in the Model United Nations Conference held by Kartal Anadolu Imam Hatip High 
School, the venue being school building, and date being 20-23 February 2020. 
 
         

Parent Name and Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  xii. Contact Information 
 
 

TITTLE 
 

FULL NAME  PHONE 
 NUMBER 

 

E-MAİL ADRESS 

SECRETARY  
GENERAL 

 

DİLARA 
KOÇ 

 

0551 556 33 13 delsdilos2@gmail.com 

DEPUTY 
SECRETARY 

GENERAL 
 

MUHAMMED 
EMİR YILMAZ 

0554 507 43 43 emiryilmaz0301@gmail.com

DIRECTOR 
GENERAL 

 

TAYYİP KEREM 
EŞEN 

0538 361 17 57 keremesen48@gmail.com 

DEPUTY 
DIRECTOR 
GENERAL 

 

FATMA NUR 
ACAR 

0530 383 51 00 fnuracar51@gmail.com 

ADVISOR 
 

FURKAN 
ÖZKALE 

0545 881 25 29 furkanemre8@gmail.com 

ADVISOR 
 

YUSUF KİRAZ 0554 338 34 93 yusufkiraz@gmail.com 

ADVISOR 
 

SERKAN ŞIKAY 0505 785 87 64 serkansky@hotmail.com 

 
 

xiii. Venue Information  
 
 
Esentepe Avenue, Pamuk Street No:3 
 
34870 Kartal/Istanbul 
 
Phone:  0216 387 15 44 
 
Transportation: Can be arrived from Kadıköy or Kartal via 16B IETT busses and 

Esenkent Minibusses  
 


