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KOMİTE GENEL SEKRETERİ VE KOMİTE DİREKTÖRLERİNDEN 

MEKTUP 

Değerli Delegeler, 

  Gündoğdu Modellenmiş Birleşmiş Milletler konferansında 

sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek 

isteriz. Komitemiz krizler üzerinden yürüyecektir. Siz 

delegelerden çalışma rehberinde değişen dünya düzenini 

detaylı şekilde okuyup anlamanızı bekliyoruz. Bu çalışma 

rehberini yazarken çok fazla uğraşıp hayal gücümüzün 

sınırlanırını zorladık. Ayrıca bu çalışma kağıdı içerisinde yer 

alan isimler tamamen hayal ürünü olmakla birlikte gerçek 

değildir. Kendinizi 2260’lı yıllara götürün ve hayal gücünüzü 

olabildiğince zorlayın. Sizlerden emek sarf etmenizi 

bekliyoruz. İyi çalışmalar! 

KOMİTE GENEL SEKRETERİ 

           Ulaş Dalkıran  

 ulasdalkiran@outlook.com 

KOMİTE DİREKTRÖRLERİ 

Zehra UYMAZ 

Merve KURT 

Yardıma ihtiyacınız olursa: 

merve0125@icloud.com    zuymaz27@gmail.com  
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ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI 

1)         Mars Kolonisi-Murphy Cracker 

2)         Ay Kolonisi-Jason Blossom   

3)          Çin-Kim Chi 

4)          İngiltere Cumhuriyeti-Violet Chacki 

5)          Japonya-Osamu Dazai 

6)          Almanya-Helga Schmitt 

7)          Rusya Federasyonu-Katerina Lodchikova 

8)          Amerika Birleşik Devletleri-Thomas Stone 

9)          Türkiye-Tutku Akşener 

10) Fransa-Joseph Bonvin 

11) Güney Kore-Jimin Lee 

12) Kuzey Kore-Min Sung 

13) Kanada-Robin Mohaganny 

14) Ruana-Zulema Kahir 

15) Hollanda-Kimberly Montgomery 

16) İspanya-Macarena Lorenzo 

17) İtalya-Kiara Margaritta 

18) Norveç-Tiu Thorfinna 

19) Danimarka-Kathrine Lea 

20) Tayland-Hector Earth 

21) Avustralya-Tiffany Mayor 

22) İsveç-Emmy Vendela 

23) Suudi Arabistan-Abdul Qader 

24) İsrail-Benjamin Ethan 

25) Hindistan-Anushka Zinta 

26) Yunanistan-Hypetia Theodorakis 

 

 



 
 

 

MARS KOLONİSİ 

 2030 yılında NASA’dan 50 kişilik bir ekibin Mars’a gitmesi 

ile ilk yerleşim yerleri kuruldu. Marsta yaşam konusunda 

başarısız olan NASA projeden geri çekildi. 

 2033 yılında Çin projeyi devralacağını duyurdu ve 2041 

yılında Çin çalışmalarını tamamlayarak  Mars’ta yaşamın 

ilk adımlarını atmış oldu. 

 3 Yıl içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda Marsta 

bulunan Mars taşı teknoloji için büyük önem kazandı. 

 Mars’a talep arttı ve çoğu ülke Marsta kendi 

istasyonlarını kurdu. Bu olay anlaşmazlıklara yol açtığı 

için tüm ülkeler kendi adaylarını ortaya koyduktan sonra 

Marsta cumhurbaşkanı seçimleri oldu. Mars’ın ilk 

Cumburbaşkanı Çinli Shu Wang Shu seçildi. 

 Mars artık Dünya ekonomisi için en önemli gelir kaynağı 

oldu. 

 Gelişen yıllar içerisinde Mars Dünyaya bağlı bir gezegen 

olmaktan çıkıp bağımsızlığını ilan etti. 

 Dünya’dan yoğun turizm ilgisi çeken Mars en gelişmiş 

gezegen haline geldi. 

 Koloninin şu anki başkanı  Murphy Cracker  6 yıldır 

başkanlık yapmaktadır,  kendisi şu an 46 yaşındadır. 

 

 



 
 

 

AY KOLONİSİ 

 Mars’ta ulaşılan büyük başarı sonucunda Marslı 

insanların yolladığı ekiplerle 2086 Ay Kolonisi kuruldu. 

 Mars’ta geliştirilen yeni nesil teknolojilerin Ay Kolonisi ile 

paylaşılması sonucunda Ay Kolonisi en gelişmiş 

ülkelerden biri haline geldi. 

 Ay Kolonisinin şu anki Cumhurbaşkanı Jason Blossom 29 

yaşındadır. 

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

 İlerleyen yıllarda yeni nesil İpek yolu projesiyle Dünya 

ekonomisinde büyük başarıya ulaşarak Dünya’nın en 

gelişmiş ülkesi haline geldi. 

 Mars’ta bulunan Mars taşnın Dünya’da ilk Çine 

gönderilmesi Çin’in teknoloji anlamında gelişmesine ve 

teknoloji devi olmasına olanak sağladı. 

 Çin artan nüfusunu kontrol altına almak amacıyla 2055 

yılında büyük nüfus çoğunluğunu Mars’a yolladı. Bu 

sayede işsizlik sorununu yenmiş olarak Yurtiçi Gayri Safi 

Hasılatını yükseltti. 

 Günümüze kadarki süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile  

yaptığı ticari savaşın galibi oldu. Bunun ardından Birleşik 

Devletler, Çin’in üstünlüğünü kabul etti. 



 
 

 Günümüzde cumhurbaşkanlığını 41 yaşındaki Kim Chi 

yapmaktadır. 

 

İNGİLTERE CUMHURİYETİ 

 Çin ile sıkı ticari ilişkilere giren İngiltere Cumhuriyeti, 

Amerika Birleşik Devleri’nin ekonomi sıralamasında 

geriye düşmesinin ardından en önemli ekonomiye sahip 

olan ülkelerden biri haline geldi. 

 2056 yılında Kraliyet sistemi sona erdi ve Cumhuriyet 

sistemi yeni sistem haline geldi. 

 İngiltere cumhurbaşkanı 33 yaşında olan Violet 

Chacki’dir. 

 

JAPONYA 

 Geçmişten beri teknoloji konusunda sürekli Dünya’nın 

ötesinde olan Japonya, Mars taşını kullanarak tecrübeli 

ekibi ile birlikte Dünya için büyük sorun teşkil eden 

olayların çoğuna çözüm buldu. 

 Teknoloji anlamında Dünya pazarı için önemli bir ülke 

haline geldi 

 Japonya’nın şu anki Cumhurbaşkanı 54 yaşında olan 

Osamu Dazai ‘dir. 

 

 



 
 

 

ALMANYA 

 Rusya Federasyonu ile silah ticareti anlamında sıkı 

ilişkiler kuran Almanya silah ticaretinin başını çekti. 

 

 Almanya 2060’lı yıllarda Tayland ve Suudi Arabistan 

ülkeleriyle yaşadığı gerginlikler sonucu ekonomik 

yaptırımlar uyguladı ve bunun üzerine yapılan 

antlaşmalar sonucunda ekonomisi büyük gelişme 

gösterdi. 

 Şu anki cumhurbaşkanı 37 yaşında Helga Schmitt’tir 

 

 

RUSYA FEDERASYONU 

 Rusya, Almanya ile kurduğu ilişkiler sonucunda uzun 

süren ABD-RUSYA soğuk savaşının galibi oldu. Bunun 

sonucunda ülke büyük gelişme gösterdi. 

 Rusya Küresel Isınma ile birlikte ülkesinde kullanamadığı 

yerlerin erimesi sonucu ülkenin tamamını kullanabildi. 

 Ukrayna’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar sonucu 

Ukrayna Rusya’ya bağlı bir ülke haline geldi. 

 Rusya’nın şu anki Cumhurbaşkanı 43 yaşındaki Katerina 

Lodchikova başarılı bir başkanlık dönemi geçirmektedir. 

 



 
 

 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

 Değişen Dünya dengeleri sonucunda rakiplerinin 

gerisinde kalan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada’dan 

aldığı tıbbi bilgiler ile sağlık alanında kendini geliştirdi. 

 Sağlık alanında büyük gelişmeler gösteren Amerika 

Birleşik Devletleri ekonomisinin büyük kısmını tıbbi 

ticaret ile gerçekleştirmektedir. 

 Şu anki Cumhurbaşkanlığını 41 yaşında olan Thomas 

Stone yapmaktadır. 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanı seçiminden sonra 

başa gelen Ekrem İmamoğlu 4 yıl içerisinde ülkenin diğer 

ülkeler ile olan siyasi ilişkilerini düzeltti. 

 Gelişen yıllarda Türkiye’nin komşu ülkelerinin çoğuyla 

birliktelik sağlaması üzerine Azerbaycan, Özbekistan, 

Türkmenistan, Suriye ve Kazakistan, Türkiye Cumhuriyeti 

adı altında birleşti. 

 Ülkenin resmi dili Türkçe olarak belirlendi. 

 Türkiye geniş sınırları sayesinde madencilik alanında 

gelişmeler gösterdi.  



 
 

 Türkiye 2019 yılında otomobil sektörüne sunduğu 

araçları geliştirerek Dünya otomobil sektöründe büyük 

gelişme kaydetti. 

 Cumhurbaşkanlığını şu an 41 yaşında olan Tutku Akşener 

yapmaktadır. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın 

Cumhurbaşkanıdır. 

 

GÜNEY KORE  

 Kuzey Kore ile barış yoluna giren Güney Kore iç 

sorunlarını çözmesinin ardından dış dünyaya dönük hale 

geldi. 

 Ekonomisi ilerleme kaydeden Güney Kore’nin şu anki 

Cumhurbaşkanı 45 yaşında olan Jimin Lee’dir. 

 

KUZEY KORE 

 Güney Kore ile ilişkilerini iyileştiren Kuzey Kore ülkesinde 

olan katı kurallarını esnetti. 

 Refah düzeyinin arttığı Kuzey Kore’nin şu anki 

Cumhurbaşkanı 38 yaşında olan Min Sung yapmaktadır. 

 

KANADA 

 Tıbbi gelişmelerini Amerika ile paylaşmak durumunda 

kalan Kanada, tıbbi alandaki birinciliğini kaybetti. 



 
 

 Refah düzeyi yüksek olan ülkede barışçıl bir yaşam 

devam etmektedir. 

 Günümüze kadar olan savaşlardan kendini geri 

tutmuştur. 

 Şu anki Cumhurbaşkanlığını 44 yaşında olan Robin 

Mohaganny yapmaktadır. 

 

RUANA 

 Afrika ülkelerinden kendini soyutlayan Ruana yaptığı 

stratejik antlaşmalarla kendini ekonomik anlamda öne 

çıkardı. 

 Ülkenin şu anki Cumhurbaşkanı  52 yaşında olan Zulema 

Kahir’dir. 

 

İSRAİL 

 İsrail, Amerika Birleşik Devleti ile ilişkilerinin bitmesi ile 

Dünya ülkelerince yok sayıldı. 

 Halkı yoksulluk içinde yaşam sürdürmektedir. 

 Şu anki Cumhurbaşkanlığını 41 yaşında olan Benjamin 

Ethan yapmaktadır. 

 

İSPANYA 



 
 

 Ekonomisi orta düzeyde olan ülke refah seviyesi normal 

düzeyde devam etmektedir. 

 Şu anki Cumhurbaşkanlığını 47 yaşında olan Macarena 

Lorenzo yapmaktadır. 

 

İTALYA 

 Ekonomisini turizme bağlı olarak devam ettiren ülke 

çoğu Dünya ülkesinin gerisinde kaldı. 

 Avrupa Birliğinin dağılması ile büyük zarara uğradı. 

 Şu anki Cumhurbaşkanlığını 49 yaşında olan Kiara 

Margaritta yapmaktadır. 

 

NORVEÇ 

 Refah seviyesi yüksek olan Norveç siyasi ilişkileri ile 

ayakta kalmaktadır. 

 Şu anki Cumhurbaşkanlığını 41 yaşında olan Tiu 

Thorfinna yapmaktadır. 

 

HOLLANDA 

 Orta gelişmiş düzeyde olan Hollanda ekonomisinin 

çoğunluğunu hayvancılık ile sağlamaktadır. 

 Cumhurbaşkanlığını 38 yaşında olan Kimberly 

Montgomery yapmaktadır. 



 
 

 

AVUSTRALYA 

 Kendini diğer ülkelerden bağımsız tutan Avustralya 

Dünyada olan gelişmelerde önemli rol 

oynamamaktadır. 

 Evrende barış savunmaktadır. 

 Cumhurbaşkanlığını 35 yaşında olan Tiffanny Mayor 

yapmaktadır. 

 

HİNDİSTAN 

 Kalabalık Nüfusu ile sıkıntılar çeken Hindistan 2050’li 

yıllarda başa çıkamadığı hava ve su kirliliği yüzünden 

nüfusunun%46lık dilimini kaybetti. 

 Kendini toparlaması 50 yılı buldu. 

 Şu anda gelişmekte olan ülkeler kategorisinde 

bulunmaktadır. 

 Gelişen ülkede inekler artık kutsal görülmemekle birlikte 

din kavramı kalkmıştır. 

 Şu anki Cumhurbaşkanlığını 48 yaşında olan Anushka 

Zinta yapmaktadır. 

 

 

 



 
 

 

İSVEÇ 

 Refah seviyesi yüksek olan ülkede dış ülkelere bağımlılık 

görülmektedir. 

 Şu anki Cumhurbaşkanlığını 56 yaşında olan Emmy 

Vendela yapmaktadır. 

 

SUUDİ ARABİSTAN 

 Petrolün önem kaybetmesi üzerine hasar olan Suudi 

Arabistan ekonomik anlamda gerilemiştir. 

 Türkiye Cumhuriyeti tarafından dışlanan islam ülkesi 

siyasi yalnız çekmektedir. 

 Suudi Arabistan ekonomisine yönelik geliştirme 

göstermeyip toplumsal sorunlarını çözmeye 

yoğunlaşmıştır. 

 Cumhurbaşkanlığını 48 yaşında olan Abdul Qader 

yapmaktadır. 

DANİMARKA 

 Ülke ekonomisi normal düzeyde olan Danimarka 

gelişmişlik düzeyi iyi olan bir ülkedir. 

 Şu anki Cumhurbaşkanlığını 48 yaşında olan Kathrine Lea 

yapmaktadır 

 



 
 

 

TAYLAND 

 Cinsiyet değiştirme konusunda Dünya’da lider ülkelerden 

biridir. 

 LGBTİ+ bireyler tüm dünyaca kabul gördüğü için 

Transseksüeller tarafından yoğun ilgi gören bu ülke 

ekonomisinin çoğunluğunu turizm ve tıp alanından 

sağlamaktadır. 

 Cumhurbaşkanlığını 41 yaşında olan Hector Earth 

yapmaktadır. 

 

2268 YILINA KADAR YAŞANAN GELİŞMELER 

 Avrupa Birliği dağıldı. 

 NASA, Çin tarafından satın alındı. 

 3. Dünya savaşı 2055 yılında yaşandı bu savaş içinde 

Ticari-Siber-Ekonomik-Toplumsal savaş türlerini 

barındırmaktaydı. Savaş 10 yıl sürdü. 

 Türkiye Cumhuriyeti adı altında birçok ülke birleşti. 

 Çin Dünya’nın süper gücü haline gelirken; Mars 

Kolonisi Evrenin süper gücü oldu. 

 Kanser hastalığının tedavisi bulundu. 

 Ortalama yaşam süresi 102 yaşlarına kadar uzadı. 

 Dünya’nın refah seviyesi yükseldiği için toplum 

kendini mimari ve teknoloji alanında geliştirmeye 

odakladı. 

 Petrol artık kullanılmayan bir kaynak haline geldi. 



 
 

 Din kavramı önemini yitirdi. 

 Elmas önemini kaybetti onun yerine uzay 

madenciliği sayesinde gelen daha değerli taşlar 

önem kazandı. 

 Küresel ısınmanın önlenmesi için gerekli önlemler 

alınmasıyla birlikte Küresel ısınma bir sorun 

olmaktan çıktı. 

 Su ve besin kaynakları tükendiği için teknolojinin 

getirdiği yeni yapay besinler kullanılmaya başlandı. 

 Dünya genelinde uçan araba kullanılmaya başlandı. 

 Dünya betonlaşmanın zararlarını anladıktan sonra 

mimariler daha çevresel olarak düzenlendi. 

 Robotlar, Dünya genelinde hizmet sektöründe 

çalıştırılmaya başlandı. 

 Yapay zeka, insan zekasıyla yarışabilir konuma geldi. 

 Ölümsüzlük insan beyninin sanal aleme 

aktarılmasıyla kısmen bulundu. 

 İnsanlar robotlarla evlilik yapmaya başladı. 

 İnsanların kendilerini ileri yıllarda yaşatmak için 

dondurması yaygınlaştı. 

 İnsanlar bebeklerini tasarlayabildikleri için yakışıklı 

ve güzel kavramları ortadan kalktı. 

 Banka, AVM, market kavramları ortadan kalktı. 

 Nakit para ortadan kalkarak kimliklere yüklenen 

siber paralar kullanılmaya başlandı. 



 
 

 Uzaya gidiş-geliş süresi 1 günden az süreye 

indirgendi. 

 Uzay turizmi yaygınlaştı. 

 Kış’ın ortadan kalkması ile birlikte yapay kış alanları 

yapıldı. 

 Savaştan sonra Atmosferde görülen hasarlar 

sonrasında insanlık Dünya’nın çevresini yapay 

atmosfer ile kapladı. 

ANAHTAR KAVRAMLAR 

MARS TAŞI: 

 Evrende teknoloji kaynağı olan bu taşa sahip ülkeler 

merkantilist sistem ile birlikte gelişmişlik düzeylerini 

belirlemektedir. 

 Taş’ın önemi: Evrenin en iletken taşı olması ve sadece 

işlem görmemiş halinin bile çevredeki çoğu elektronik 

aletin dengesini bozabilme özelliğine sahip olmasıdır. 

 

MERKANTİLİZM: 



 
 

 Devletlerin zenginlik düzeyinin maden oranına göre 

belirlenmesidir. 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 Bu çalışma rehberinde herhangi bir kaynak 

kullanılmamıştır. 

 Çalışma rehberi tamamen Türkçe komiteler genel 

sekreteri ve komite direktörleri tarafından uyarlanmıştır. 


