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ILSAMUN 2022 Konferansı tarafından hazırlanan bu kurallar kitapçığı Ekonomik ve Sosyal

Konsey (EKOSOS) ve Birleşmiş Miletler Kalkınma Programı (UNDP) komiteleri bağlanmında

uygulanacaktır. Bu prosedür kitapçığı Sekretarya aksini belirtmedikçe konferans süresince

geçerli olacaktır.

Madde 1: Sekretarya

Genel Sekreterler parlamento usullerine bağlı kalarak kesin bir otoriteye sahiptir. Komite

Genel Sekreterleri her zaman ilgili her konu hakkında müzakere edip beyanlarda bulunabilir.

Gündemden maddesinden sapma Komite Genel Sekreteri’nin onayından geçecektir.

Komite Genel Sekreteri ILSAMUN’22 konferansının iyi işlemesi için Komite Direktörlerine

komite sürecinde yardım etmekle, dokümanları düzenlemek ve denetlemekle yükümlüdür.

Sekretarya komitenin yazılı dokümanlarını, raporlarını ve çözümlerini Birleşmiş milletlerin

üyelerine veya diğer uluslararası organlara ve Rule 98 of UN Charter kuralı çerçevesinde

bunları iletmekle hükümlüdür.

Madde 2: Dil

Bu kural kılavuzunun uygulanacak olduğu komitelerin resmi dili Türkçedir. Yalnızca komite

genel sekreterleri ve komite başkanlarının izinleri doğrultusunda farklı bir dilde doküman

paylaşımı yapılabilir.

Madde 3: Nezaket Kuralları

Delegeler konferans süresince Sekreterya’ya ve diğer delegelere saygı ve nezaket

çerçevesinde davranmakla yükümlüdür. Bu kuralı ihlali tespit edilen delege önce komite

başkanları, daha sonra Sekreterya tarafından resmi bir şekilde uyarılır. Kural ihlalinin devam

etmesi halinde delege konferanstan uzaklaştırılır ve katılımcı belgesinden men edilir.

Madde 4: Giyim

Resmi ve batıya uygun iş kıyafetleri konferansın resmi giyim tarzını oluşturur. Resmi giyim

kurallarının dışında kalan delegeler sözlü bir şekilde uyarılır. Ancak ülkesini temsil eden

kıyafetler giymek isteyen delegeler Sekretarya’nın izniyle geleneksel kıyafetler giyebilir.

Madde 5: Komite Direktörleri

Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOS) bir komite direktörü ile bir komite direktör

yardımcısı tarafından yönetilecektir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bir komite direktörü ile bir komite direktör

yardımcısı tarafından yönetilecektir.
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Komite Direktörleri, aksi Sekretarya tarafından belirtilmedikçe komiteyi bu kurallar kitapçığı

üzerinden yürütmekle yükümlüdürler.

Komite Direktörleri, komitenin düzeni ve işleyişinde kesin bir role sahiptir.

Komite Direktörleri, komitenin işleyişini açıklama, sunum yapma, misafir konuşmacı ve

uzman tanık getirmek için geçici olarak kesebilir.

Madde 6: Çoğunluk

Bir oturumun başlayabilmesi için komitenin dörtte birinin bir fazlası en az oturum esnasında

var olmasıdır. Yoklama, yeter çoğunluğun varlığını belirlemek açısından zorunluluk teşkil

etmez. Komitede üye ülkelerin delegelerinin çoğunluğu sağlaması maddesel taleplerin

uygulanmasıyla ilgilidir

Madde 7: Komite Direktörlerinin Kararlarına Çağrıda Bulunma

Delegeler var olan prosedür usulleri tarafından aksi belirtilmedikçe yalnızca “prosedür

usulleri”ne  çağrıda bulunabilir.

Delegeler yalnızca hüküm verildikten sonra çağrıda bulunabilir.

Komite Direktörleri hükmün lehine kısaca açıklama yapabilir.

Çağrı, prosedür oylaması ile uygulanır, Komite Direktörlerinin kararları komitenin var olan

delegelerinin üçte ikinin bir fazlası tarafından reddedilmedikçe geçerlidir.

Oylama “Evet” anlamında onaylama belirtirken, “Hayır” anlamında ret bildirir.

Komite Direktörleri bir çözüm protokolü veya düzenlemeyi imzalamama kararı çağrıda

bulunabilir değildir.

Madde 8: Elektronik Cihazlar

Delegeler elektronik cihaz kategorisine dahil olan herhangi bir eşyayı oturum sırasında

kullanamaz. Ancak Komite Direktörlerinin özel izni doğrultusunda elektronik cihazlar kullanım

amacı dışına çıkılmadıkça kullanılabilir.

Madde 9: Mesajlaşma Notları

Mesajlaşma notları delegeler ve Komite Direktörleri arasında iletişimi sağlar.

Madde 10: Yoklama

Her oturumun başında Komite Direktörleri, üye ülkelerin isimlerini alfabetik sırayla okur ve bu

prosedür Yoklama olarak geçer.

Delegelerin “Burada” veya “Burada ve Oyluyor” şeklinde mevcudiyetlerini belirtmeleri gerekir.

“Burada ve Oyluyor” demek, delegenin maddesel oylama süresince çekimser

kalamayacağını belirtir.
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Yoklama çağrısında cevapsız kalan delegeler komitede bulunsalar dahi çekimser olarak

sayılırlar, bu durumu mevcudiyetlerini belirten not kağıtları ile Komite Direktörlerine ileterek

değiştirebilirler.

Madde 11: Gündem Maddesinin Belirlenmesi

Protokol bildirilerinden hemen sonra komitenin ilk toplantısı ilgili gündem maddesi ile başlar.

Gündem maddesini birden çok konusu olduğu durumlarda, konuları önceliklendirmek için

talep verilir.

Bir anda sadece bir gündem maddesi belirleme talebi kabul edilip oylamaya sunulur.

Sekretarya tarafından kapsam dışı hükmü verilmiş gündem maddesi komite direktörleri

tarafından reddedilebilir ve onların kararı itiraz edilebilir değildir.

Bir konuşmacı listesi mevcut talebin lehine veya aleyhine olarak kurulur; talebin lehine olan

konuşmacılar önerilen konuyu destekler, karşıt konuşmacılar önerilen konunun aleyhine

konuşur.

Tartışmayı kapatma talebi için mevcut gündem maddesinin talebi ile ilgili lehte veya aleyhte

en az iki konuşmacının konuşması gerekir. Delegasyonlar arasında hiçbir grubun talebe

itiraz etmediği durumlarda bu gereklilik uygulanmaz.

Tartışmayı kapama talebi için Komite Direktörü tarafından tartışmayı kapatmaya karşı olan

iki delege konuşması için izin verir.

Hiçbir konuşmacının ilgili konuyu oylamaya sunmadığı takdirde varsayılan tartışma otomatik

olarak kapanır.

Tartışmayı kapatmaya karşı olan konuşmacıları dinledikten sonra Komite Direktörü üyelerin

⅔’ünün oyunu gerektiren prosedür uygulaması ile devam eder. Tartışma bittiğinde komite

hemen gündem maddesi ile ilgili talepleri oylamayla devam eder. Kabul edilmesi için salt

çoğunluk gerekir. Eğer talep düşerse, diğer gündem maddesi otomatik olarak ilk sıraya

yerleşir.

İkinci konuya geçme talebi yalnızca Komite ilk konudaki dokümanları oyladığında

gerçekleşir. İkinci konuyla devam etme talebi bir lehin ve bir de aleyhine konuşmayı kapsar.

Bu talebin geçmesi için salt çoğunlukla üye gerekir.

Herhangi bi talep verilmediğinde, Komite Direktörleri ikinci gündem maddesinin kabul

edildiğini duyurur.

Madde 12: Müzakere

Politika bildirileri okunduktan sonra ve önceden kararlaştırmış gündem maddesi komiteye

sunulduktan sonra konu hakkındaki müzakere süreci Genel Konuşmacı Listesi (GKL)’nin

kurulması ile başlar.

Genel Konuşmacı Listesi, Komite Direktörü tarafından açılır ve konuşacak olan

konuşmacıların sıralarını belirtir.
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Madde 13: Formel Müzakere ve Genel Konuşmacı Listesi

Her delege hali Genel Konuşmacı Listesi’nde değilse ismini Komite Direktörlerine yazılı bir

istekle bulunarak ekletebilir. Konuşmacı listesine eklenmek için Komite Direktörlerine not

göndermek yeterlidir.

Komite Direktörleri, Genel Konuşmacı Listesi’ne eklemek için delegelerden plakartlarını

göstermelerini açıkça isteyebilir.

Komite Direktörleri kendi istekleri doğrultusuna listeye delege de ekleyebilir. Genel

Konuşmacı Listesi’nden ismini sildirmek isteyen delege, söz hakkı almadan önce bir not

kağıdı ileterek sildirebilir.

Genel Konuşmacı Listesi, gündemin o konudaki müzakeresinin süresince açık kalır. Formel

müzakerede, konuşmacılar konu hakkında genel olarak (gündem maddesi, düzenleme veya

taslak çözüm protokolü) konuşabilir ve kürsüdeki herhangi bir dokümandan bahsedebilir.

Bu kurallar düzenleme talepleri ve taslak çözüm protokollerinin konuşmacı listelerinde de

geçerlidir.

Madde 14: Denetimsiz Müzakere

Denetimsiz Müzakere, oturumların formel işleyyişinde yer alan bir müzakere tipidir.

Kürsü açık olduğu müddetçe Denetimsiz Müzakere talebi her an kabul edilebilir ve oylama

sunulmaya açıktır.

Müzakere süresi (yirmi dakikayı geçmemek kaydıyla) ve müzakerenin amacı talep verilirken

belirtilmelidir.

Talep oylamaya sunulacaktır ve talebin geçmesi için salt çoğunluk gereklidir.

Birden fazla talebin sunulduğu durumlarda Komite Direktörleri, taleplerin sürelerinin

uzunluğuna göre sıralar ve talepler buna göre oylamaya alınır.

Komite Direktörleri talebin süresini değiştirmeye yahut bir talebi kabul etmemeye karar

verebilir ve bu hüküm tartışmaya açık değildir. Komite Direktörleri bir Denetimsiz

Müzakere’nin verimli olmaktan çıktığını düşünürlerse o müzakereyi planlanan zamandan

önce bitirebilirler ve bu hüküm itiraza açık değildir.

Müzakerenin süresini yahut önceki uzatma talebi süresinin aşmamak kaydıyla Denetimsiz

Müzakereler iki defa uzatılabilir.

Komite Direktörleri bir Denetimsiz Müzakere’nin süre uzatma talebini reddedebilir ve bu

hüküm itiraza açık değildir.

Madde 15: Denetimli Müzakere

Denetimli Müzakere, Komite Direktörlerinin yönetimi altında süren ve gündem maddesinin

önemli konularının konuşulmasının amaçlandığı bir formel müzakere tipidir.
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Denetimli Müzakere’de Komite Direktörleri; Genel Konuşmacı listesinden geçici olarak

ayrılarak delegelere kendi talepleri doğrultusunda söz hakkı tanır. Kürsü açık olduğu sürece

Denetimli Müzakere talebi her an kabul edilebilir ve oylama sunulmaya açıktır.

Müzakere süresi (yirmi dakikayı geçmemek kaydıyla) ve konuşmacı süresi Genel

Konuşmacı Listesi’ndeki süreyi geçmemek kaydıyla belirtilir.

Talep oylamaya sunulur ve geçmesi için salt çoğunluk gereklidir.

Birden fazla talebin sunulduğu durumlarda Komite Direktörleri, talepleri sürelerinin

uzunluğuna göre sıralar ve talepler buna göre oylamaya alınır. Komite Direktörleri talebin

süresini değiştirmeye yahut bir talebi kabul etmemeye karar verebilir ve bu hüküm

tartışmaya açık değildir. Denetimli Müzakere sırasında hiçbir talep kabul edilmez.

Bir delegenin konuşması yalnızca konuyla alakalı değilse veya konuya değinmiyorsa kabul

edilmez.

Eğer hiçbir delege konuşmak için söz hakkı istemezse, Komite Direktörleri Müzakere’nin

bitirildiğini duyurur. Denetimli Müzakere’yi uzatma talebi yalnızca müzakere biter bitmez

verilir.

Müzakerenin süresini yahut önceki uzatma talebi süresini aşmamak kaydıyla Denetimli

Müzakereler iki kere uzatılabilirdir. Konuşmacı Süresi önceki Müzakereyle aynı kalır. Komite

Direktörleri bir Denetimli Müzakere’nin süre uzatma talebini reddedebilir ve bu hüküm itiraza

açık değildir.

Madde 16: Müzakere Sonlandırmak

Bir delege her an var olan konunun tartışılması dâhilinde -bu konu genel konu, gündem

maddesi yahut düzenleme talebi hakkında tartışma olabilir- sonlandırma talebine geçebilir.

Delegeler konuşma isteklerini belirtmeden kürsü açık olduğu sürece Müzakere Sonlandırma

Talebi sunabilirler. Komite Direktörleri bu talebi reddedebilir ve bu hüküm itiraza açık değildir.

Talep kabul edilip oylamaya sunulduğunda sonlandırma hakkında konuşma hakkı yalnızca

iki delegeye tanınır ve ardından prosedür oylamasına geçilir. Bu talebin geçmesi

müzakerenin sonlanması lehine üçte iki oy verilmesine bağlıdır.

Müzakere sonlandırıldığında Komite; yoklama oyu, Meclisi bölmek, maddeleri bölmek

kararlarını alabilir ya da taslak çözüm protokollerini yeniden çağırabilir yahut oylama

sürecine geçebilir. Hiçbir talebin verilmediği durumlarda, ek bir talebe ihtiyaç duymadan

otomatik olarak oylama sürecine geçilir.

Madde 17: Toplantının Askıya Alınması ve Ertelenmesi

Toplantının askıya alınması bütün komite işlevlerinin diğer oturuma kadar ertelenmesidir.

Toplantının ertelenmesi ise bütün komite işlevlerinin konferans süreci için ertelenmesidir.
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Bir delege kürsü açıldığı zaman toplantıyı askıya alma veya toplantıyı ertelemek için talepte

bulunabilir. Komite Direktörü bu talebi reddedebilir ve bu itiraz edilemez.

Herhangi bir talep kabul edilmezse, komite hemen lehte veya aleyhte hiçbir konuşma kabul

etmeyerek talebi oylar. Toplantıyı ertelemek veya askıya almak için salt çoğunluk gerekir.

Toplantıyı erteleme talebi konferansın üçte ikilik bir zamanı dolmazsa talep reddedilir.

Madde 18: Müzakerenin Tartışmaya Sunulması ve Tekrarlanması

Delegeler o an tartışılmakta olan gündem maddesi, düzenleme tasarısı ya da taslak çözüm

protokolü için tartışma sunma talebi verebilirler. Bu talep görüşülmekte olan müzakereyi

erteler. Bu talep tartışılabilirdir. Bu bakımdan, bu talep hakkında konuşma hakkı dört

delegeye –ikisi lehine konuşmacı, ikisi aleyhine konuşmacı olmak üzere- verilir. Yalnızca tek

delegenin talebe karşı olduğu durumlarda lehine ve aleyhine birer konuşmacıya söz hakkı

verilir ve oylama yapılır.

Tartışmaya Sunma talebinin yürürlüğe konması için üçte ikilik çoğunluk sağlanmalıdır. Eğer

talep geçerse, tartışmaya sunulan gündem maddesi, değişiklik tasarısı veya taslak çözüm

protokolü için aksi yeni bir taleple belirtilmediği sürece hiçbir müzakere yapılamaz. Komite

Direktörleri bu türden bir talebi reddedebilir ve temyize tabidir.

Madde 19: Tekrar Değerlendirme

Bir talep taslak çözüm protokolü veya yasa değişikliği kabul edildiğinde veya temel teklifinde

büyük çoğunluğunu oylayan delege tarafından yapılmalıdır.

Komite Direktörü hemen oylamaya sunduktan sonra iki karşıt konuşmacıya söz verir. Talebi

tekrar değerlendirebilmek için komitenin üçte ikisinin komitede bulunması gerekir.

Eğer talep geçerse tekrar değerlendirilen yasa değişikliği veya çözüm protokolü hemen

yeniden oylanır. Eğer konusunun oylama sistemi değiştirilmiş ise değiştirilen tekrar

değerlendirilir.

Madde 20: Konuşmalar

Hiçbir delege Komite Direktörünün iznini almadan komite içinde söylevde bulunamaz. Eğer

bir delegenin değinmeleri tartışılmakta olan konudan alakasız yahut Sekretarya ya da

Komite Üyelerinin hatırını kırıcı sertlikteyse Komite Direktörü o delegeyi uyarabilir. Eğer kırıcı

konuşan delegenin zamanı dolmuşsa, ulusal benliğe hakaret veya kişisel kırıcılık hadiseleri

sebebiyle sözü kesilebilir.

Madde 21: Kürsüyü Devretme

Bir delegenin resmi tartışmada konuşmasının kalan zamanını devretme hakkı bu üç

şekildedir;
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A) Başka bir delegeye devretme delegenin kalan zamanı devretme belirtilen

delegeye eski delege tarafından verilir. Eğer sonraki delege kalan zamanı devralmayı

kabul ederse, Komite Direktörü kalan zaman çerçevesinde söz verir. İkinci delege

konuşmasını yalnız Komite Direktörü’ne devredebilir.

B) Kendini sorulara açmak soru soranlar her biri bir soru olmak şartıyla Komite

Direktörü tarafından seçilir. Birden daha fazla sorulan sorular sadece Komite

Direktörü tarafından izin verilirse devam ettirilir. Sadece konuşmacının cevabı onun

kalan zamanından çıkarılır. Komite Direktörü sorusunun kurallar çerçevesinde

olmadığını düşündüğü delegeyi uyarma yetkisine sahiptir.

C) Komite Direktörü’ne devretmek bu devretme delege konuşmasına devam etmek

istemezse yapılır. Komite Direktörü direkt sıradaki konuşmacıyla devam eder. Düzenli

müzakerede konuşmacıya devredilmediği için Düzenli Müzakerede ve yönetimsel

meselelerdeki konuşmalar devretme ile bitmez, fakat konuşma hakkı edilir.

Devredilen zamanı devretmek yasaktır. Devretme sadece bir konuşmayı içerir.

Madde 22: Cevap Hakkı

Başka bir delege tarafından ulusal kimliği hakarete uğrayan delege cevap hakkı talep

edebilir, bu talep yazılı olmak zorundadır. Komite Direktörü, cevap hakkı için uygun bir süre

tanımlar. Komite Direktörünün cevap hakkını onaylayıp onaylamaması durumu temyize açık

değildir. Cevap hakkına yeni bir cevap hakkı istenmesi durumu söz konusu değildir.

Madde 23: Kişisel İstek Sorusu

Bir delegenin Komitede bulunmasına engel olacak herhangi bir olumsuz durumda, delege

Kişisel İstek Sorusu kaldırabilir ve bu rahatsızlığın giderilmesini isteyebilir.

Madde 24: Düzenle İlgili Soru

Parlamenter Prosedür Usullerinin uygulanmasında herhangi bir uygunsuzluğa tanık olan

delegeler Düzenle İlgili Soru’yu kaldırabilir. Süren bir müzakere esnasında delegeler sorunun

varlığı ile ilgili konuşmamalıdır.

Düzenle İlgili Soru için kararı Prosedür Usulleri’ne uygun bir şekilde Komite Direktör’ü

verebilir.

Madde 25: Prosedür Sorusu

Bir delegenin prosedür usulleri hakkında herhangi bir sorusu var ise Prosedür Sorusu’nu

kaldırabilir. Komite Direktörleri de soruyu var olan Prosedür Usullerine uygun şekilde

cevaplar. Prosedür hakkındaki sorular haricindeki sorular Prosedür Sorusu kaldırılarak

sorulmaz. Onun yerine Komite Direktörlerine yazılı halde sorulup gönderilebilir.
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Madde 26: Bilgi Sorusu

Delegenin Gündem Maddesi hakkında yahut müzakere işleyişleri hakkında bir sorusu var

ise, Bilgi Sorusu kaldırılabilir.

Madde 27: Soru ile Söz Kesmek

Bir delegenin sözü sadece iki durumda kesilebilir. Eğer konuşan delegenin dedikleri

anlaşılmamış, sesi duyulmamış ise sözü “İşitmeye Bağlı Soru” diyerek kesilebilir yahut eğer

konuşan delegenin konuşmasında prosedür ihlali var ise “Düzenle İlgili Soru” kaldırılarak

sözü kesilebilir.

Madde 28: Çalışma Belgesi

Çalışma belgeleri bir nevi Komite’nin ön raporudur ve onaylanmamış yani taslak çözüm

protokolü yazılmasının önünü açar.

Çalışma belgeleri resmi belge olarak sayılmazlar ve Komite Direktörlerinin onayladığı

herhangi bir formda sunulabilir. Nitekim kopyalanması ve dağıtılabilmesi için Komite

Direktörlerinin imzası gereklidir.

Dağıtımından sonra delegeler Çalışma belgelerini onlara atanan numara ile ifade edebilirler.

Sözleşmeyi imzalayan tarafların çalışma belgelerinde ibraz edilmesi gerekmez. Hiçbir belge

sunulmadan önce çalışma belgesi olarak nitelendirilemez.

Komite Direktörlerinin çalışma belgesini yazdırmama kararı alması durumunda çalışma

belgesinin sunulması yeterli olacaktır.

Madde 29: En Son Doküman

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey için

beklenen son doküman çözüm belgesidir.

Madde 30: Taslak Çözüm Protokolü

Komitede varlığı arz edilen delegelerin beşte biri tarafından imzalandığı takdirde Taslak

Çözüm Protokolü sunulabilir ve Komite Direktörünün onayını alabilir.

Komite Direktörlerinin bir taslak çözüm protokolünü yahut düzenleme tasarısını

onaylamaması durumu itiraz edilemezdir.

Bir çözüm protokolünü imzalamak onun destekçisi olmak anlamına gelmez ve imzacının

herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Bir çözüm protokolünü imzalamak yalnızca onun komite içerisinde müzakere edilmesinin

istendiği anlamına gelir.

Bir taslak çözüm protokolünün resmi sponsor ve ibrazcısı yoktur.
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Bir taslak çözüm protokolünün geçmesi için var olan delegelerde salt çoğunluk

sağlanmalıdır.

Her konu başına sadece bir taslak çözüm protokolü geçerli olabilir.

Bir taslak çözüm protokolü geçtiğinde ve oylama prosedürü tamamlandığında, kürsüdeki

diğer taslak çözüm protokolleri geçememiş olarak görülür. Bu kuralda belirtilen “var olan

delege” ifadesinden kasıt, mevcudiyetleri ne olursa olsun o anda oturumda bulunan

delegelerdir.

Madde 31: Çözüm Protokolü Değiştirme

Delegeler Taslak Çözüm Protokolü’nü gözden geçirerek madde silerek ve ekleyerek

dokümanı değiştirebilir.

Verilen zamanda sadece bir değişikliğe izin verilir.

Değişiklik yazılı bir şekilde Komite Direktörü’ne verilir.

Değişiklik Komitenin 1/8 komitede olduğunda ve oy verildiğinde Komite Direktörü’nden

geçer.

Değişikliği değiştirmek yasaktır ama Çözüm Taslak Protokolü’nün bir parçası olan değişikliğe

ilave yapılabilir.

Değişikliğin ne resmi sponsorları ne de iyi niyetli değişikliği vardır.

Tanıtı ifadeler değiştirilemez.

Değişiklikteki son oylama önemlidir. Taslak çözüm protokolündeki oylama prosedürü ile

aynıdır.

1. Değişikliği tanıtma talebi kürsü açıkken yapılır.

2. Bu talepten sonra, Komite Direktörü zaman varsa değişikliği yüksek sesle okur. Sonra

talep oylamaya sunulur ve talebin geçmesi için çoğunluk oyuna ihtiyaç vardır.

3. Eğer komite değişikliği takdim ile devam ederse, mevcut tartışma askıya alınır ve

Konuşmacı listesi değişikliği savunanlar ve karşı çıkanlar olarak tekrar oluşturulur. Tartışmayı

sonlandırma talebi yalnızca değişikliği savunanlardan iki konuşma ve karşı çıkanlardan iki

konuşma ile veya Komitede bir taraftaki konuşmacılardan ve karşı taraftan en az iki

konuşmacı olduğunda sonlanır. Tartışmayı kapatma talebinin onaylanması için komitenin

2/3’ünün çoğunluğu gerekir.

4. Eğer tartışmayı sonlandırma talebine karşı konuşmacı yoksa Komite Direktörü sözlü

oylama ile devam eder. Eğer değişikliğe karşı konuşmak komite ve delegelerce reddedilirse,

Komite acil bir oylama ile devam eder. Değişikliğin geçmesi için tözel çoğunluğuna ihtiyaç

vardır. Oylamadan sonra tartışma Genel Konuşmacı Listesi ile devam eder.
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Madde 32: Maddesel Doküman Takdimi

Bir maddesel doküman -taslak çözüm protokolü yahut düzenleme tasarısı- Komite Direktörü

tarafından onaylanıp dağıtıldığında bir taslak çözüm protokolü veya düzenleme tasarısı

olarak bahsedilebilmesi için bir talep verilerek tanıtılması gerekmektedir.

Yeterli süre var ise Komite Direktörü dokümanı sesli okuyabilir ya da talebi veren delegeden

okumasını isteyebilir.

Bir taslak çözüm protokolü söz konusu ise sadece uygulamalı hükümler sesli okunmalıdır.

Tek seferde birden fazla taslak çözüm protokolü olabilir.

Bir taslak çözüm protokolü takdim edildiğinde müzakere süreci o taslak çözüm protokolünün

kapsamıyla sınırlıdır. Buna binaen, yeni bir Konuşmacı Listesi oluşturulmalı ve müzakere

sonlanana kadar o liste etrafında dönmelidir.

Konuşmacı Listesi oluşturulmadan önce dahi belirlenen taslak çözüm protokolü hakkındaki

müzakerenin sonlanması için talep verilebilir.

Dokümanı kürsüde devamlılığın sağlanması ve genel müzakere konularına dâhil edilmesi

için o doküman hakkında müzakere düzenlenmelidir.

Eğer müzakere sonlandıysa doküman için oylama prosedürüne geçilmelidir.

Her konu için bir taslak çözüm protokolü olduğundan bir taslak çözüm protokolünün

oylandığı ve geçtiği durumlarda müzakere sonlandı sayılır.

Madde 33: Maddesel Dokümanlarda İmzanın Geri Alınması

İlgili konuyla alakalı müzakere sonlanmadan önce maddesel dokümanın imzacısı, imzasını

geri alabilir. İmzanın geri alınmasından sonra maddesel doküman için gerekli olan imzacı

sayısı yetersiz kalırsa maddesel doküman otomatik olarak geri alınmış sayılır.

Geri alınmış bir maddeseş doküman her an bir delege tarafından yeniden takdim edilebilir.

Madde 34: Yeterlilik

Bir maddesel doküman takdim edildikten hemen sonra Komite’nin maddesel doküman

hakkında müzakere edebilmesinin yeterliliğinin sorgulandığı talep verilebilir. Bu talebin

geçmesi için çoğunluk gerekmektedir.

Bir lehte konuşmacı bir de aleyhte konuşmacının varlığında tartışılabilirdir.

Madde 35: Oylama Hakları

Prosedürsel taleplerde her delegenin ve gözlemcinin oy verme hakkı vardır.

Maddesel dokümanlarda ise sadece üye ülkelerin oy verme hakkı bulunmaktadır.

Madde 36: Prosedürsel Oylama
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Prosedürsel Oylama çözüm protokolü ve yasa değişiklik tasarısı haricinde yapılır.

Prosedürsel oylama sırasında çekimser kalınamaz.

Not aktarımı prosedürsel oylama sırasında otomatik olarak askıya alınır.

Madde 37: Maddesel Oylama

Bir tözel doküman -taslak çözüm protokolü yahut değiştirme tasarısı- veya taleple bölünmüş

taslak çözüm protokolü (doküman segmentasyonu) oylanırken maddesel oylama yapılır.

Bir düzenleme tasarısı ya da konu hakkındaki müzakereler bittiğinde Komite maddesel

dokümanları geçirmek için maddesel oylama yapar.

Oy verme hakkı yalnızca üye ülkelere tanınmıştır, aksi belirtilmedikçe her ülkenin bir oy

hakkı vardır. Her üye lehine veya aleyhine oy verebilir yahut çekimser kalabilir.

Çekimser kalan üyeler oy vermemiş sayılır ve oylamanın neticelenmesinde katkıları

sayılmaz.

Meclisin taleple bölündüğü durumlarda (Meclis bütünlüğü), delegeler ya lehe ya da aleyhe oy

verirler.

Çekimser kalmak söz konusu değildir. Komiteler konu başına bir çözüm protokolü

geçirmelidir.

Komite tözel oylama prosedürüne geçtiğinde kapılar kapatılmalı ve not alışverişi

durdurulmalıdır. Bu sırada Doküman Segmentasyonu, Sesli Oylama, Yoklama Oylaması,

Kişisel İstek Sorusu, Düzenle İlgili Soru ve Prosedür Sorusu hariç hiçbir talep ve soru

verilemez Yoklama oylaması dışındaki bütün Formel Oylamalar plaka gösterilerek yapılır.

Lehte ve aleyhte oylamaların sayısı eşitse tözel doküman düşmüş sayılır.

Madde 38: Çoğunluk

Salt çoğunluğun sağlanması için lehte olanların aleyhte olanlardan daha fazla olması gerekir.

Olay eşitlik olduğu takdirde geçersiz olur. Üçte ikilik çoğunlukta olumlu oyların olumsuz

oylardan iki katı fazla olması gerekir.

Madde 39: Tözel Teklifin Yeniden Değerlendirilmesi Talebi

Taslak Çözüm Protokolü’nü yeniden değerlendirme talebi yalnızca oylama sürecine girdikten

sonra herhangi bir taslak çözüm protokolü oylanmadan önce kabul olur.

Komite Direktörü çözüm protokolü için bütün talepleri değerlendirmeye alır ve nasıl takdim

edildiyse o şekilde oylanır. Oylama ya salt çoğunluk tarafından geçene ya da bütün talepler

düşene kadar devam eder ve Komite kendi düzeninde taslağı oylamayla devam eder. Talebi

yeniden değerlendirmenin komiteden geçmesi içim 2/3’lük bir çoğunluk gerekir.

Madde 40: Sesli Oylama
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Bir talep, bir düzenleme tasarısı ya da bir taslak çözüm protokolü (protokolün bir parçası)

hakkında önceden bir oylama söz konusu olduğunda Komite Direktörü söz konusu

dokümanın geçmesi hakkında herhangi bir itiraz olup olmadığını sesli oylama şeklinde sorar

ya da üye ülke söz konusu dokümanın geçmesini sesli oylama şeklinde talep eder.

Teklife yahut talebe herhangi bir itiraz yoksa Çözüm Protokolü oylama olmadan geçer.

Herhangi bir itiraz oylama isteği olarak kabul edilir.

Madde 41: Doküman Segmentasyonu

Taslak çözüm protokolü maddesel olarak oylanmadan önce bir delege Doküman

Segmentasyonu için talep verebilir.

Doküman Segmentasyonu, taslak çözüm protokolünün son oylamasından önce ayrı ayrı

oylanması için bölümlere ayrılması demektir.

Her Uygulamalı Hüküm oylanacak şekilde segment edilebilir yahut Hükümler birden fazla

gruba ayrılarak oylanabilir. İlk olarak segmentasyon talebi için konuşma hakkı ikisi lehte

diğer ikisi aleyhte olacak şekilde dört konuşmacıya tanınır. Aleyhte konuşacak olan yalnızca

bir konuşmacı var ise lehte konuşması için tek bir konuşmacıya söz hakkı verilir.

Eğer talep geçmesi için ihtiyaç duyulan salt çoğunluğa ulaşırsa tözel doküman ona göre

segment edilir. Ve her bir segment edilmiş bölümün Son Dokümanda olup olmayacağı ayrıca

maddesel olarak oylanır.

Çözüm Protokolünün daha sonra oylanan ve geçen bölümleri tek bir dokümanda toplanır ve

Çözüm Protokolü olması durumunda maddesel olarak oylanır. Son oylamanın geçmesi için

salt çoğunluk gerekmektedir.

Eğer bir Çözüm Protokolünün bütün Uygulamalı Hükümleri reddedilirse o Çözüm Protokolü

tamamen reddedilmiş sayılır.

Maddel 42: Meclis Bütünlüğü

Tartışma kapandıktan hemen sonra Meclisin Bütünlüğü talebi verilir. Bu talep için Komitenin

üçte ikisinin oyu gerekir. Eğer talep geçerse Taslak Çözüm Protokolünde çekimser kalmak

yasaktır; yani yoklama sırasındaki durumlarından ayrı olarak delegelerin sadece ya talebe

karşı çıkma ya da kabul etme hakları vardır.

Meclis Bütünlüğü talebi sadece Taslak Çözüm Protokolü’nü oylarken geçerlidir. Yasa

Protokolü Değişimi’nde uygulanamaz.

Madde 43: Yoklama Oylaması

Taslak Protokolü’nün tözel oylamasından önce, delege Yoklama oylaması talebi ile devam

eder. Yoklama oylaması sırasında, Komite Direktörü komitedeki mevcut durumları ne olursa

olsun Türkçe alfabetik sırasıyla bütün üye ülkelerin ismini söyler ve orada bulunduklarını teyit
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eder. İlk sırada, delegeler aleyhte ve aleyhte olmalarının sebebi, lehte ve neden lehte

olmalarının sebebi veya çekimser ya da geçmesi şeklinde oylarlar. Eğer bir delege kendi

politikasına aleyhte, lehte ve sebebi olan şekilde oy vermişse oylama sonuçları

açıklanmadan önce delegeye kendisini açıklaması için söz hakkı verilir. Zaman Komite

Direktörü tarafından belirlenir.

Delegasyonlar sadece lehte ve aleyhte oy kullanabilirler, çekimser oylara söz hakkı

tanınmaz.

Mevcut Durumunu ‘’Burada ve Oyluyor’’ olarak belirten delegeler ne ilk oylamada ne de

devam eden oylamalarda çekimser kalamaz.

İlk bölümden ‘’Geçen’’ delegeler konuşma hakkı ve çekimser kalma imkanı olmadan ikinci

bölümde ya lehte ya da aleyhte oy kullanırlar.

Özel Kurallar Ekleme

1.1 Talep ve Soruların Öncelik Sırası Sorular her zaman Taleplerden daha önceliklidir.

Konuşmalar sırasında ve oylama prosedürü süresince dahi her durumda geçerli olanlar

1. Kişisel İstek Sorusu

2. Düzen Sorusu

3. Prosedür Sorusu

4.Bilgi Sorusu

Gündem Maddesi belirlenmeden önce geçerli olanlar

1. Toplantıyı Erteleme Talebi

2.Toplantıyı Askıya Alma Talebi

3. Gündemi/Taslak Çözüm Protokolünü gözden geçirme

4.Gündemi belirleme

5.Belirlenen tartışmadaki gündem maddesi ile devam etme

Bir gündem maddesini tartışırken

1.Önceki denetimli veya denetimsiz müzakereyi uzatma talebi.

2.Toplantgıyı askıya alma talebi

3.Mevcut tartışılan gündem maddesini veya yasa değiştirme protokolünü sonlandırma talebi

4. Mevcut tartışılan gündem maddesini veya yasa değiştirme protokolünü ertleme talebi

5. Yeterlilik

6. Denetimsiz Müzakare talebi

7. Denetimli/Yarı Denetimli Müzakere talebi

8. Yasa Değişikliği Protokolü’nü veya Taslak Çözüm Protokolü’nü sunma talebi.
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2.Tartışmaya açık olmayan prosedürsel talepler

a. Toplantıyı erteleme talebi

b. Toplantıyı askıya alma talebi

c. Denetimsiz Müzakere talebi

d. Denetimli Müzakere talebi

e. Konuşmanın süresini uzatma talebi.

f. Taslak Çözüm Protokolü’nü sunma talebi

g. Yasa değiştirme Protokolü’nü sunma talebi

Kürsü açıkken geçerli olanlar

1.Müzakereyi Sonlandırmak için Talep

2.Müzakereyi Ertelemek için Talep

3. Toplantının Ertelenmesi Talebi

4.Toplantının Askıya Alınması Talebi

5.Toplantıyı Sürdürme Talebi

6.Düzenleme Tasarısı Takdim Etme Talebi

7.Çalışma Belgesi Takdim Etme Talebi

8.Denetimsiz Müzakere Talebi (Uzatmasının da önceliği vardır.)

9.Denetimli Müzakere Talebi (Uzatmasının da önceliği vardır.)

10. Kişisel Konuşma Süresini Değiştirme Talebi

11. Konuşmacı Listesi’ni Açma Talebi

Müzakerenin sonlandırılmasından sonra geçerli olanlar

1.Taslak Çözüm Protokolünün Yeniden Takdim Edilmesi Talebi

2. Meclis Bütünlüğü Talebi

3.Doküman Segmentasyonu Talebi

4.Yoklama Oylaması Talebi

Birden fazla Denetimsiz Müzakere Taleplerinin arasında, süresi en fazla olan talep ilk olarak

oylanır. Aynı kural Denetimli Müzakerede de geçerlidir.

Birden fazla Doküman Segmantasyonu metotları arasında, en çok kargaşaya yol açan ilk

oylanır.

TANITICI HÜKÜMLER

Tasdik Ediyor,

Alarma Geçiyor,
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Onaylıyor,

Göz Önüne Alıyor,

İnanıyor, Güveniyor,

İyice Düşünüyor,

İkna Oluyor,

Beyan Ediyor,

Son Derce Endişe Duyuyor,

Oldukça Bilinçli,

Derinden İkna Oluyor,

Oldukça Rahatsız Oluyor,

Son Derece Pişman, Arzuluyor,

Bekliyor,

Minnettarlığını Belirtiyor,

Tatmin Ediyor,

Oldukça Farkında Vurguluyor,

Oldukça Üzülüyor,

Daha Fazla Çağırıyor,

Rehber Ediniyor,

Benimsiyor,

Dikkate Alınıyor,

İnceliyor,

Teslim Alıyor,

Göz Önünde Bulunduruyor,

Derin Endişe İle Dikkat Etmek,

Memnuniyetle Belirtiyor ki,

Daha Fazla Dikkate Alıyor,

Gözlemliyor,

Yeniden Tasdik Ediyor,

Fark ediyor,

Yeniden Çağırıyor,

Tanıyor,

Atfediyor,

Arıyor,

Dikkate Alıyor,

Unutmuyor,

Karşılıyor
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UYGULAMALI HÜKÜMLER

Kabul Ederek,

Tasdik Ederek,

Onaylayarak,

İzin Vererek,

Çağrıda Bulunarak,

Hatırlatarak,

Tebrik Ederek,

Göz Önünde Tutarak,

Direkt Olarak,

Beyan Ederek,

Acı Duyarak,

Düzenleyerek,

Dikkat Çekerek,

Vurgulayarak,

Cesaretlendirerek,

Uygun Bularak,

Minnettarlığını İfade Ederek Ümidini İfade Ederek,

Daha Çok İddia Ederek,

Daha Fazla Hatırlatarak,

Ek Öneriler Vererek,

Ek İstekler İsteyerek,

Ek Çözümler Arayarak,

Göz Önünde Bulundurarak,

İddia Ederek,

Önererek Pişman Olarak,

Hatırlatarak,

Talepte Bulunarak,

Ciddiyetle Tasdik Ederek,

Katı Hükümler Vererek,

Destekleyerek,

Dikkat Ederek,

Aktararak,

Güvenerek


