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16.Gençlik Şûrası

SUNUŞ
Göçlerle oluştuğu için ülkemizin adeta bir özeti olan ve Türkiye’nin yüzde birinin yaşadığı Bağcılar’ın temel özelliklerinden birisi de genç nüfusunun yüksekliğidir. Ve geleceğimizi temsil eden gençlerimizin mümkün olduğu kadar iyi şekilde yetişmeleri, Bağcılar Belediyesi olarak önceliklerimiz arasındadır.
Kuruluşundan itibaren rutin belediyecilik hizmetleri dışında örnek alınan hizmetlere imza atan belediyemizin farklılıklarından birisi de yönetim anlayışının
daha çok ‘yönetişim’e yakın olmasıdır.
İlçede nelerin yapılması ya da yapılmaması gerektiği konusunda Bağcılarlıların
görüşlerine çok önem veren belediyemiz, oluşturduğu gönüllü meclisler ve bunların her yıl düzenledikleri şuralar vesilesiyle her kesimden insanın fikir ve tekliflerini almakta ve süreç içinde bunları hayata geçirmektedir.
Seçimle gelen belediye meclis üyeleri kadar kişiden oluşan Kadın, çocuk, izci,
engelli meclisleri gibi, Gençlik Meclisi de ilçemizin ciddi faaliyetlerde bulunan kuruluşlarından birisidir. Ve bu meclislerimizden her birinin yaptığı gibi Gençlik Meclisimiz de her yıl sürdürdüğü faaliyetler sonrasında bir de şura düzenlemektedir.
Yine diğer gönüllü kuruluşlarımızın şuralarında olduğu gibi gençlik şurasında
da, geride kalan bir yılın değerlendirmesi yapılmakta, ilçemizde ve memleketimizde yaşananlar değerlendirilip, önümüzdeki yıl yapılması gerekenlere dikkat
çekilmektedir.
Elinizdeki kitap, Gençlik Meclisimizin 16. Şurası’nda yapılan konuşmaları ve
gençlerimizin yaptığı sunumları içermektedir.
Uzun süren hazırlıklar sonrasında yaptıkları sunumlar, gençlerimizin ilçemize,
ilimize ve ülkemize bakışlarını yansıtma yanında, var olan problemlere dikkat
çekmeleri ve bunlarla ilgili neler yapılması gerektiğine dair teklifler içermektedir.
16. Şuramızda ele alınan ‘Millilik ve Yerlilik’, ‘Gençlerde İdeal Beden Algısı’, ‘Annemin Gençliği ve Benim Gençliğim’ ve ‘Gençlerde Gruba Dahil Olma
Bağlamında Madde Kullanımı, Tiryakilik ve Çözüm Önerileri’ başlıklı sunumları okuduğunuzda, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin hayata bakışları
konusundaki ümitlerinizin artacağına inanıyorum.
Sizleri Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi’nin 16. Gençlik Şurası’da yapılan
sunumlarla baş başa bırakırken, böyle bir gençliğe sahip olduğumuz için gurur
duymamız gerektiğini hatırlatıyor, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı
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Sunucu
Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, İlçe Milli Eğitim Müdürüm, İlçe
Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, Kurum Müdürlerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Değerli Öğretmenlerimiz, STK Temsilcilerimiz ve çok sevgili genç arkadaşlarımız, Belediye Gençlik Meclisimizin Gençlik Şûrası'na
hoşgeldiniz. Programımızı öncelikle bu vatan için can vermiş tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ve akebinde İstiklâl Marşı'nı
okumaya davet ediyorum.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
İSTİKLÂL MARŞI ve SAYGI DURUŞU
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisimizin hazırlamış olduğu, yıl içinde
Gençlik Meclisimizin neler yapmış olduğu ile ilgili kısa bir slayt var, hep
birlikte izleyelim efendim.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Slayt Gösterimi
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Şimdi konuşmasını yapmak üzere Gençlik Meclisi Başkanımız Sayın Fatih Keleş’i mikrofona davet ediyoruz.
Fatih Keleş
Bağcılar Gençlik Meclisi Başkanı
Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Sayın AK Parti Bağcılar İlçe
Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Geleceğin mimarı kıymetli öğretmenlerimiz ve Bağcılarlı genç kardeşlerim, sizleri saygıyla, sevgiyle ve
Allah’ın selamıyla selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.
Genç ve dinamik beyinlerin nüfusunun, mevcut nüfusun büyük bir oranını kapsadığı Bağcılar'ın bu alanda diğer ilçelerden önde olduğu aşikar
bir konudur. Bundandır ki; Gençlik Şûramızı 16 senedir düzenli olarak icra
6
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ediyor ve siz gençlerin fikirlerine oldukça önem veriyoruz. Bizler, Gençlik Meclisi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadarki kısa zaman
zarfı içerisinde, yönetim kadromuzla beraber gençlerimizin ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti konusunu kendimize dert edindik. Haftalık olağan
toplantılarımızda yaptığımız istişarelerle fikir ve düşünce dağarcığımızı genişleterek bu gelişmelerin tespiti konusunda önemli adımlar attık. Düzenlediğimiz seminerlerle gençlerimize çeşitli konularda bilinç aşılanmasında
öncü olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz kültür gezilerinde tarihi mekanlarımızı gezdirmekle kalmayıp, siz değerli gençlerin bu mekanlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağladık. Tüm
bunları yaparken elbette sporu da unutmadık. Bu yıl liseler arası futbol
turnuvamızı Şehit Halil Kantarcı Futbol Turnuvası adı altında gerçekleştirdik. Bu ve bunlara benzer faaliyetlerimiz için yoğun çalışmalarımıza da devam etmekteyiz.
Sayın misafirler, sevgili gençler bilinmelidir ki; tarihin seyrinin değiştirilmesi söz konusu olduğunda gençler hep en ön saflarda olmuştur. Geçmişten günümüze kadar devletlerin beka sürecinde başrol yine gençlerindir.
En bilindik örneklerinden biri, uğruna dize dize şiirlerin kaleme alındığı ve
Peygamber Efendimizin hadislerine konu olan İstanbul’un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han, tahta çıktığında 13, İstanbul’u fethettiğinde ise 21 yaşındaydı. Hakeza günümüze baktığımızda gençlerimiz yine bir takım olay7
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larda ön plana çıkmış ve bu olayların seyrini değiştirmiştir. Ben eminim ki,
tarihin seyrini değiştiren o gençler şu an burada, bu salonda. Müsaadenizle çok kısa bir yoklama alalım. Ama kuvvetli bir yoklama alalım arkadaşlar.
Hiç kimsenin ona iyi ki varsın dememesine rağmen teröristlerin bir eve
sığındığını güvenlik güçlerine haber veren ve 15 yaşında şehadet mertebesine ulaşan Trabzon, Maçkalı Eren Bülbül burada mı? (Burdaaaaa!...)
15 Temmuz hain darbe kalkışması gecesi babasıyla beraber, o zamanki
adıyla Boğaz Köprüsünde darbecilerin karşısına dimdik çıkan ve yine babasıyla beraber şehit olan Abdullah Tayyip Olçok burada mı? (Burdaaaaa!)
Davası Kudüs, dini İslam olduğu için İsrailli askerlere, “Kudüs sadece ve
sadece İslamındır” dediği için Mescid-i Aksa’da onlarca terörist tarafından
gözaltına alınan Fevzi El Cüneydi burada mı?
(Burdaaaa!..)
Filistinde İsrailli askerlere karşı direnme cesaretini gösteren ve sonucunda Rabiatül Adeviye Meydanında şehit olan Esma burada mı? ( B u r daaaa!..)
Tek isteği öğrencilerine müziği sevdirmek ve onları terör kokan bölgelerden müzikle arındırmak olan ve Batman’ın Kozluk ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucunda şehit olan 23 yaşındaki
müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın burada mı?
(Burdaaaa!..)
Ve son olarak vücuduna isabet eden 30 kurşun ile kuşların kanatlarında
cennete götürülen, hain darbe kalkışmasının seyrini değiştiren Ömer Halis
Demir’in, adliyeye düzenlenecek olan silahlı saldırıyı ivedilikle fark edip,
kendisini kurşunlara siper eden ve onlarca sivilin hayatını kurtaran Fethi
Seki’nin bu vatanı emanet ettiği ve Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak, ilimde, bilimde, fende, sosyal ve kültürel anlamda
Türkiye’yi dünyada bir ekol yapacak olan gençler burada mı?
(Burdaaaaa!...)
Eyvallah!...
Unutmayın gençler!.. Bu saydığımız ve saymaya saatlerin yetmeyeceği
kahramanlarımız öyle şahsiyetlerdir ki; onlar karşılaştıkları olaylardan sonra harekete geçerken, sağlarına sollarına veyahut arkalarına, ‘acaba birileri benimle geliyor mu? Çıkmış olduğum bu yolda tek başıma mıyım?’ diye
düşünmeden risk alan ve belirlenen istikamet doğrultusunda yola koyulan şahsiyetlerdir. Bu doğrultuda Türkiye’nin, bilhassa Bağcılar’ın gençleri,
8
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etrafına birileri geliyor mu diye bakmamalı, risk almalı ve belirlenen istikamet doğrultusunda yola koyulmalıdır. Her alanda olduğu gibi, Bağcılar’ın gençlerinin çıkılan yolda en önde yer alacağından kimsenin şüphesi
olmasın.
Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken 16. Gençlik Şuramızın hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Sunum yapacak olan okullarımıza şimdiden başarılar diliyor, beni sabırla dinlediğiniz
için hepinize teşekkür ediyorum.
Sunucu
Sayın Gençlik Meclisi, Başkanımız Sayın Fatih Keleş’e konuşmalarından
dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdide konuşmalarını yapmak üzere, bizlerin
“Bizim Başkan”ı, Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağırıcı Beyefendiyi
mikrofona davet ediyoruz.
Lokman Çağırıcı
Bağcılar Belediye Başkanı
Sayın Kaymakamım, AK Parti İlçe Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz,
şube müdürlerimiz, Müftümüz ve müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, sevgili gençler hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 16.
Gençlik Şuramıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Gençlik Meclisi Başkanı-
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mıza ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten duygulu ve güzel bir konuşma yaptı.
Bağcılar ailesi olarak önceliklerimizin içerisinde hep eğitim ve gençlik
olduğunu ifade ettik. Ama bu işi ifadeyle de bırakmadık, hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşadık. Özellikle gençliğe ne kadar büyük görev düştüğünü bugün dünyanın geldiği noktada, Gazze’de, Filistin’de görüyoruz.
Heyecanınız dimdik ayakta, hedefiniz büyük. İdealiniz uğruna bu mücadelenin içerisinde olduğunuzu görmekten mutluluk duyduğumu da öncelikle
ifade etmek istiyorum.
Bizler birçok devrimler yapmış, çağ açıp çağ kapatmış bir milletin, bir
neslin evlatlarıyız. Ve biz tarih boyunca ecdadımızdan almış olduğumuz
sorumluluk bilinciyle de hep güzelliklerin, dostlukların ve kardeşliklerin
yanında olduk. İşte, 21. yüzyıl dünyasında insanlığını kaybetmiş, kendilerinden medeni ve gelişmiş ülkeler diye bahsedenler, adlandıranlar bir kez
daha insanlığın huzurunda ve insanlığın kalbinde yerlerinden olmuşlardır.
Bunun yanında en büyük üzüntümüz şu; hep bu böyle gidiyor ama böyle gitmemeli. Bu zulme karşı sesini yükseltebilen bir tane lider var; o da
Recep Tayyip Erdoğan, bir tek ülke var; O da Türkiye Cumhuriyeti, Türk
Milleti.
Gençler, Çanakkale’de biz bu insanlığı onlara göstermiştik. Ve biz aynı
ruhla 15 Temmuz’da bir kez daha dünya milletlerine güzel bir ders verdik.
Ve aynı ruhla “Afrin Harekatı”nda, “Zeytin Dalı Harekatı”nda yine büyük
bir destan yazdık ve büyük bir ders verdik. Savaş esnasında bile masum insanların ölmemesi için nasıl mücadele verildiğini ve nasıl bir yol izlendiğini
dünya milletlerine bir kez daha gösterdik. Düşünün; Zeytin Dalı Harekatını,
İsrail, Amerika veya İngiltere yapmış olsaydı, öyle zannediyorum ki, bir teröriste karşı en az 10-20 sivili, çocuğu, bebeği, kadını, yaşlıyı öldürürlerdi.
İşte bizim savaşta dahi gösterdiğimiz bu davranışımız, inancımızdan gelen
bir davranıştır. İnsanı, Allah’ın yeryüzünde yarattığı en kutsal varlık olarak
görebilmenin heyecanıdır. Hani Cumhurbaşkanımız söyledi ya; “İnançlı ve
şuurlu bir gençlik” diye. İşte bunun için söylüyor. Bizim, tarihten almış olduğumuz sorumlulukla daha çok yapacak işlerimiz var.
Türkiye eski Türkiye değil. Dünyada değişim ve dönüşüm devam ederken, dünyada sömürü düzenleri devam ederken, 50 yıllık planlarını yüz
10
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yıla uzatırken, yüz yıllık planlar yaparken hep bu planların içerisinde onların birinci öncelikleri hep ekonomi, paylaşım ve menfaat oldu. Ama bizim
Cumhurbaşkanımız “2023” dedi, “2053” dedi, “2071” dedi. Ve bu hedeflerin içerisine baktığınızda, hep insanlığın huzuru vardı ve bu ülkenin gelişimi vardı, bağımsızlığı vardı ve tarihe karşı olan sorumluluğunun bilinci
ve şuuru vardı.
Bizler inşallah çok daha güzel yarınlara sizleri uğurlarsak, yarınlarımızdan emin oluruz diye düşünüyoruz. Sayın Kaymakamımızın liderliğinde,
Bağcılar’da birçok çalışmalara birlikte imza atıyoruz. Her gün 10’larca
programlara gidiyoruz bakın. Bırakın yorgunluğu, ancak heyecanları paylaşıyoruz ve her programdan yeni bir projeyle dönüyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada, her okulumuzda, bilim şenliğinden birçok yarışmalarda elde
ettikleri derece ve başarılara kadar eğitime yapmış olduğumuz yatırımın
en doğru yatırım olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ve memnun
ediyor.
Bunun yanında belediye olarak da bilgi evleriyle, bakın sadece bilgi evlerinde 40 bini aşkın çocuğumuz eğitim alıyor, sosyal ve kültürel çalışmalarını da beraberinde yürütüyorlar. İşte burada, Gençlik Merkezimiz de 20
bini aşkın gencimizin aktif olarak istifade ettiği bir merkez. Spor salonlarımız, bugün Bağcılar 16 tane spor salonuna kavuşmuş Allaha şükür. Devam edeceğiz. Yeterli mi? Değil, daha da fazla. 7 tane yüzme havuzumuza
11
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inşallah 3 tane daha ekleyerek en kısa sürede 10’a çıkaracağız. Hedef; her
mahallede bir yüzme havuzu. Ve inşallah hemen buranın bitişiğindeki,
karşımızdaki arsaya da bu yıl sonuna kadar inşallah yüzme havuzunu bitireceğiz ve hizmete açacağız. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Ve burada
çok daha sosyal mekanlar böylelikle de artmış olacak. Son bir yıl içerisinde 7 tane okulumuza 7 tane halı saha yapmışız gençler. Yapılarak sizlerin
istifadesine sunuldu. Yeter ki sizler kendinizi çok iyi bir şekilde yetiştirin.
Kütüphanelerimizin dolu olduğunu görmekten mutlu oluyorum. Ve bu bizi
yeni projelere doğru yönlendiriyor. İnşallah yakında başlayacağımız yine
Bağcılar Meydanda çok güzel bir şehir kütüphanesi yapıyoruz. Projesini
hazırladık. İnşallah dünyadaki her türlü bilgilere ulaşabileceğiniz elektronik, digital kütüphanelerin de içerisinde olduğu şimdiki gibi imkansızlıklardan dolayı herkesin LYS, LGS veya üniversite veya KPS’ye hazırlananlar aynı
salonda değil, her birinin ayrı ayrı salonlarda hazırlanabileceği huzurlu bir
ortamda, sadece kütüphaneden oluşan büyük bir binamız inşallah yine
sizler için hayata geçmiş olacak. Başta bilişim teknolojileri olmak üzere,
savunma sanayiinde, bakın biz eğer yerli savunma sanayiini kurmamış ve
geliştirmemiş olsaydık Zeytin Dalı Harekatında başarılı olamazdık. Maalesef düne kadar “Terörist İsrail”den biz Heronlar alıyorduk. Öyle mi? İnsansız hava araçları alıyorduk ve düşmana kendimizi izlettiriyorduk. Ondan
aldığımız bilgilerle PKK’ya karşı savaştığımızı zannediyorduk. Buna rağmen
gerçekten çok iyi bir savaş vermişiz. Yani çok iyi bir noktaya gelmiş ülkemiz. Bunun da dünya mazlumlarından almış olduğumuz duaların bir sonucu olduğuna inanıyorum.
Kendinizi inşallah çok daha iyi yetiştirmek zorundasınız. Cumhurbaşkanımızın gençlere vermiş olduğu değer ve önemi inşallah boşa çıkarmayacaksınız. Aranızdan Türkiye Büyük Millet Meclisinde şurada 1.5 ay sonra
milletvekilleri olacak. İnşallah önümüzdeki yıl aranızdan Bağcılar Belediye
Meclisinde meclis üyeleri olacak gençler. Yeni Türkiye’yi sizler yöneteceksiniz. Sosyal ve Kültürel açıdan mutlaka değerlerinize zarar vermeyecek,
vatanına, milletine, ezanına, bayrağına zarar vermeyecek, vakıflarda, derneklerde, cemiyetlerde, hatta siyasi partilerde yerlerinizi alın. Hayat içerisinde bunlar sizler için birer mastır olacak.
Tekrar hepinize başarılar diliyorum. Sunum yapacak okullarımıza da çok
çok teşekkür ediyorum. Bu sunumları daha sonra kitapçık haline getiriyor
12
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ve hepsini değerlendiriyoruz. Sayın Kaymakamımızla beraber bir başka
programa geçeceğimiz için fazla kalamayacağız ama bir miktar dinleyeceğiz ve daha sonra burada konuşulanların, hazırlananların tamamını da takip edeceğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Bu vesileyle de, bu vatan
için, ezan için, bayrak için, inancı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. İsrail’in şehit ettiği o
güzel insanları, o mukaddes mekanın bekçilerini buradan bir kez daha selamlıyor, Rabbimden rahmet diliyor ve makamları cennet olsun diyorum.
İnşallah Ramazanın da yüzü suyu hürmetine dünyadaki, zulümlerin son
bulması en büyük temennimiz. Ramazanı çok iyi değerlendirmenizi istirham ediyoruz. Gerek ihtiyaç sahiplerini gözetmede, gerekse hal hatır sormada, gönül alma noktasında Ramazanı da bir fırsat olarak bilin diyorum.
Şimdiden Ramazanınızı tebrik ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
Sunucu
Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Yılmaz beyefendiyi mikrofona davet
ediyoruz. Buyurun efendim.
Mustafa Yılmaz
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sayın Kaymakamım, değerli Belediye Başkanım, AK Parti İlçe Başkanımız, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, meclis üyelerimiz, değerli
Gençlik Meclisimizin başkanı ve yöneticileri, öğretmen arkadaşlarım, sev-
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gili gençler, öncelikle hepinize hayırlı günler diliyor, saygıyla selamlıyorum.
Evet, Gençlik Meclisi Başkanımızı Sayın Belediye Başkanımızın söylediği gibi ben de tebrik ediyorum. Gerçekten bugünlerde, daha doğrusu
tarih boyunca gençliğin kenetlenmesi, gençliğin bu ülkenin değerleriyle
dertlenmesi, bu ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duyması ve bunun sık sık
hatırlatılması bizlerden ziyade siz yaştaki, sizin akranlarınızın bunu dile getirmesi bizi ziyadesiyle sevindiriyor gençler.
Filistin’den bize ne diyemeyiz, Suriye’den bize ne diyemeyiz. Eğer yeryüzünde bir zulüm varsa, eğer yeryüzünde gözyaşı varsa bunu ciğerlerimize kadar hissetmek zorundayız gençler. Bu ülkenin dertleriyle dertlenmek
zorundayız. Hele hele geleceğimizin Türkiyesini oluşturacak olan siz sevgili
gençlerin, bunu ziyadesiyle algılaması, bunu ziyadesiyle bilmesi bizim en
büyük hedefimiz gençler. Onun için bugün belki İsrail oradaki insanlara
yapmış olduğu zulmün hesabını bir şekilde veriyor belki ama biz burada
bunun hesabını nasıl veriyoruz? Hepimiz bunun hesabını yapmak zorundayız. Suriye’de kundaktaki çocukların şehit edilmesinin hesabını onlar şehit olarak veriyorlar ama biz Müslümanlar olarak, insanlar olarak ne kadar
veriyoruz? Gençlik olarak bunun hesabını biz düşünmek zorundayız gençler. Onun için böyle bir gençliği karşımızda gördüğümüz zaman gerçekten
sizlerle onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. İyi ki sizler varsınız, iyi ki buradasınız gençler.
Söylenecek çok şey var ama Sayın kaymakamımızın da, Belediye Başkanımızın da birçok programı var. Sözlerimi uzatmak istemiyorum. Sunum
yapacak gençlerimize başarılar diliyorum. Buradan çıkacak fikirlerin, buradan çıkacak düşüncelerin bizler için önemli olduğunu, mutlaka hayata
geçirilmesi için tüm gayretimizle çalışacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum. Sayın Kaymakamımızın bu konuda bizlere de talimatı var. Haklı
olarak, biz de takipçisi olacağız. Belediye Başkanımız sevgili gençler zaten
sizler için var. Ben gençliğimi bu ilçede geçirdim, bu ilçenin çamurlu sokaklarında yürüdüm, bu ülkenin sıkıntılarını yaşadım, ama benim gençliğim,
benim yönetici olduğum gençlik bu ülkenin sıkıntılarını yaşamasın, bu ülkede huzurlu ve mutlu yaşasın diye gecesini gündüzüne katarak sizler için
hizmet eden bir anlayışa sahip. Onun için, böyle bir anlayışa sahip belediye başkanı olduğu için sizler sevinmelisiniz, onunla da gurur duymalısınız.
Ben Gençlik Meclisi Başkanımıza, bize bu imkanı sağlayan, organizasyonu sağlayan belediyemize, katkı sunan okullarımıza ve katılımınızdan do14
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layı siz sevgili gençlere tekrar sevgilerimi sunuyor, hepinizi Allah’a emanet
ediyorum.
Sunucu
Sayın Milli Eğitim Müdürümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu güzel programda bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Bağcılar İlçe
Başkanımız Sayın İsmet Öztürk Beyefendiyi mikrofona davet ediyoruz.
İsmet Öztürk
AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı
Sayın Kaymakamımız, değerli Belediye Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz, öğretmenlerimiz, çok kıymetli genç kardeşlerim, değerli öğrencilerimiz, ben de öncelikle hepinizi sevgi ve hürmetle selamlıyorum.
Gençler bekliyor, sıra bize gelecek mi? diye gözlerinde bir ifade söz
konusu. Evet değerli arkadaşlar, öncelikle 16.’sı düzenlenen Gençlik Şuramızın Bağcılar İlçemiz, ülkemiz, gençlerimiz için hayırlı neticeler ortaya
koymasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bugün sunum yapacak genç
kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Burada sunuma konu olarak seçilen
konuların da gerçekten yerinde, işte, millilik, yerlilik, gençlerimiz sokaktalar, alışkanlıklar konusunda gençlerin diliyle bunun ifade edilmesini de
anlamlı ve önemli bulduğumuzu bu vesileyle de ifade ediyorum. Biraz
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önce Belediye Başkanımız da, Milli Eğitim Müdürümüz de ifade ettiler.
Güncel meseleler konusunda da gayet hüzünlü bir ortam içerisinde bu tür
bir etkinliği, toplantıyı yapmak durumunda kalıyoruz. Dün işte Filistin’de,
Gazze’de İsrail Devleti’nin uyguladığı terör neticesinde 60’a yakın kardeşimiz şehit oldu, 2.000’nin üzerinde Filistinli insan yaralı durumda. Bu terör
neticesinde dünkü hüznü de bugün paylaşmak durumunda kalıyoruz. Bu
hüznün gölgesi içerisinde bugün Filistin’de o gençler, o zulmü yaşarken,
bir Ramazan arefesi içerisinde de yüreğimizin burkulduğunu, içimizin kanadığının da hep birlikte farkındayız. Onlar belki Ramazan iklimi içerisinde
iftarını evde yaparken belki sahuru yapmaları cennete kalacak. Öyle bir
atmosferin bulunduğu bir coğrafyada, bu anlamda bu işe sahip çıkan tek
ülkenin de Türkiye olduğunu, dünyada bu işe öncülük eden, önderlik eden
tek liderin de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu da
biliyoruz. Hamdolsun, bu ülkenin misyonunun, tarihin ona verdiği misyonun gereği olarak merhametin, şefkatin, yardımlaşmanın, sahip çıkmanın
mirası da bu ülkenin çocuklarına, bu coğrafyanın çocuklarına kaldığının da
hasseten mutluluğunu da yaşamış oluyoruz.
Değerli kardeşlerim tabii bu süreç içerisinde sadece, şunu da ifade etmek istiyorum; biraz önce Belediye Başkanımız da ifade ettiler; biz, siz
gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz de kendilerine güvensinler bu noktada. 24 Haziranda Türkiye bir seçim yaşamış olacak. Cumhurbaşkanlığı ve
Parlamento seçimlerini yapacağız. Bu vesileyle bizlere gelen genç arkadaşlardan biraz bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki
takdirleriyle, bu anlamdaki talepleriyle, artık Türkiye’de Milletvekili seçilme yaşı biliyorsunuz 18 yaşına indirildi. Bizleri bu süre içerisinde ziyaret
eden genç kardeşlerimiz oldu. Endüstri Meslek Lisesi son sınıfında okuyan
genç kardeşlerimizle tanıştık. Parlamentoda Ankara’da milletvekili olma
noktasında aday adayı olarak bizleri ziyaret ettiler. Mutlu olduğumuz bir
husus var ki; gelen genç kardeşlerimizin bu ülkeye dair söyleyecek sözleri
var. İstikbale dair bu ülkede milli hedeflerinin olduğunu görmemiz, bunu
projelendirmeleri, bunları bizlere ifade etmeleri, bu noktada iddia sahibi
olmaları da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Demek ki; gençlere imkan verildiği noktada bu ülkeye dair iddiaları, bu ülkeye dair gelecekte umutlarını
proje haline getirme noktasındaki gayretlerini de bu vesileyle de görmüş
olduk. Cumhurbaşkanımıza da ben bu anlamda, gençlere verdiği önem16
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den dolayı, gençlere verdiği bu güvenden dolayı huzurlarınızda ben tekrar
teşekkür ediyorum.
Son olarak da bugün sunuma konu olan konulara biraz önce baktık.
Ben gençlerimizi de hassaten bu noktada tebrik ediyorum. Öncelikle bu
ülkenin istikbali parlak gençleri olarak da, geleceğin sizin olduğu konusunda asla bu noktada endişe duymayan, inşallah bu gün bu makamlarda,
bu kürsülerde yönetme noktasındaki sorumluluklardaki sorumluluk sahibi
olan gençleri de şu andaki bu salonun içerisinde huzurumuzda gördüğümüzü de ben ifade ederek, hepinizi selamlıyor, Gençlik Şuramızın hayırlı
olmasını temenni ediyor hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Sunucu
Sayın İlçe Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, kıymetli öğrenciler, İlçe Kaymakamımız Sayın Mustafa Eldivan Beyefendiyi kürsüye arz ederim . Buyurun efendim.
Mustafa Eldivan
Bağcılar Kaymakamı
Çok kıymetli Belediye Başkanım, Milli Eğitim Müdürümüz, AK Parti İlçe
Başkanımız, şube müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız ve öğretmen arkadaşlar ve kıymetli öğrenciler. Ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlı-
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yorum, hoş geldiniz diyorum. Zaten alkışların azlığından artık sabrınızın
tükendiğini anlıyorum ben. Evet, yani bence de programların en gereksiz
safhası protokol konuşmaları. Ama bunlar da olmadan olmuyor. Onun için
bizler büyükleriniz, abileriniz, amcalarınız olarak bir iki kelam etmemiz
gerekiyor. Ben kısa tutuyorum. Çok uzatmayacağım. Belediye Başkanımız,
Milli Eğitim Müdürümüz ve AK Parti İlçe Başkanımız gerçekten çok kıymetli fikirler ifade ettiler.
Bağcılar için söyleyebileceğim benim; her toplantıda, her açılışta, her
konuşmada söylüyorum; Bağcılar çok keyifli bir yer, keyfi de şuradan kaynaklanıyor; o kadar genç ve dinamik bir nüfus var ki; ben burada 70 bine
aşkın öğrenciye hitap ediyorum. Okuyan, okumayan derken ciddi anlamda
bir potansiyeliniz var ama bu gençlerin hiç birisi gelişigüzel veya suyun akışına doğru idare edilen gençler değil. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Belediyemizle beraber yaptığı işbirliği vasıtasıyla haftada neredeyse
25-30 tane program oluyor. Şimdi bilimle, sanatla ilgilenen kardeşlerimiz
için söylüyorum, farklı bir şey söyleyeceğim. Lütfen eğer bu noktada bilgisi olmayan arkadaş varsa araştırsın. Şimdi, "Z" kuşağı diye yeni bir nesil
geliyor. Biliyorsunuz değil mi "Z" kuşağını? "Z" kuşağı taban ve otoriteden
bağımsız, bireysel ama yeniliklere açık, özellikle sosyal medya olmak üzere, teknolojiyi çok iyi kullanan bir nesil. Sizler "Z" kuşağısınız. "Z" kuşağının
en büyük özelliği şu; alttan gelen ciddi bir ivme var. Ama bizim görevimiz
şu: İşte daha dün 15 Temmuzda olduğu gibi, dün Filistin'de olduğu gibi,
dün işte Beyoğlu'nda bakıyorsunuz işte resimlere, belki İstanbul, İslam
dünyasında Filistin'deki olaylara başkaldıran tek şehir ve tek ülke biziz.
Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ciddi bir ivme yakaladık. Benim sizlere en büyük tavsiyem şu: Bu kuşağı heder etmememiz
lazım değerli kardeşlerim. Sizlerin boşa gitmemesi lazım. Çünkü; 60’ta,
80’de, 28 Şubat’ta nesil verdik, birer nesil kaybettik, 15 Temmuz’da da biliyorsunuz, o hain Feto çetesi sizin gibi gençleri ağlarına düşürdü ve bugün bakıyorsunuz kimisi içeride, kimisi yurt dışına kaçmış, hepsi vatana
ihanetten artık memlekete gelemeyecek durumdalar. Onun için bizlerin
sizlerden beklentisi şu; buralar çok önemli, özellikle belediyemizin yaptığı
çalışmalar, okullarda müdürlerimizin yaptığı çalışmalarla sizin vatanınıza,
milletinize, dininize faydalı bir nesil olarak yetişmeniz gerekiyor. Bu anlamda ben hepinizi özellikle gelecekte, bizlerin yerine kaymakam olarak,
18
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belediye başkanı olarak, milli eğitim müdürü olarak, bilim adamı olarak
görmek istediğimi ifade etmek istiyorum. Altını tekrar çiziyorum, bu nesil
olarak vatanına, milletine ve dinine bağlı bir nesil olmasını istiyorum.
Ben faaliyetleri de takip ediyorum. Gençlik Meclisimizin o konudaki,
çalışmalarını yakinen biliyorum. Ben başta Gençlik Meclisi Başkanı olmak
üzere emeği geçen tüm kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum, Hepinize de önümüzdeki yıllarınızda, gençliğinizde ve biraz daha
orta yaşa geldiğiniz zaman da memlekete, millete hayırlı hizmetler üretmeniz temennisiyle hepinize başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin.
Sunucu
Alkışlarınızla, aramızdan ayrılan kıymetli büyüklerimizin Allah yollarını
açık etsin diyoruz. Rabbim yardımcıları olsun diyoruz. Allah’a emanet olun
efendim. Evet, şimdi İbni Sina Anadolu Lisesi sizlerle. Alkışlarınız bir daha
gelsin haydi bakalım.
Gençler, arkadaşlarınız sizler için hazırlandılar. Lütfen sessizliği koruyalım. Zaten toplamda 40-45 dakika sürecek. İyi dinleyelim sizler için hazırlandılar.

Okul
İbni Sina Anadolu Lisesi
Konu
Millilik ve Yerlilik
Danışman
Sevilay Coşkun
Sunanlar
Muhammet Semih Sarı
Mustafa Can Zengin
Faruk Settaşı
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Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Can Zengin, arkadaşım Muhammet
Semih Sarı ve rejideki arkadaşımız Faruk Settaşı. Bizler Bağcılar İbni Sina
Anadolu lisesi 11. sınıf öğrencileriyiz. Bugün Bağcılar Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 16. Gençlik Şurasında sizlere millilik ve yerlilik konusunu
sunacağız. İlk olarak, bizlerin hayalindeki Millilik yerlilik kavramına bir göz
atalım arkadaşlar. Millilik; bir millete ait olmak ve ulusallık demektir. Yerlilik ise ise yurt içinde yapılan veya yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan
anlamlarına gelmektedir. Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı, değerlerimizi bilmek, yaşamak ve korumaktır yerlilik. Yerli ve milli olmak; kendi olmak, kendi bilmek, kendi kalmaktır. İçinde doğup büyüdüğü topluma, halka, millete ve onun değerlerine sahip çıkıp, ayağını yere sağlam basmaktır.
Yerli ve milli olmak; ülkesi için çalışmak, milli sanayisini geliştirmek,
yüksek teknolojiye dayalı ürünleriyle, 2023, 2053, 2071 gibi uzun soluklu
stratejik hedefleriyle güçlü Türkiye kararlılığını ortaya koymak.
Yerli ve milli olmak; kendi halkına ve değerlerine yabancılaşmamak,
onun istiklali ve istikbali için her daim, her fedakarlığı yapabilmek, bireysel
çıkarlarını, ferdi çıkarları ülke ve millet çıkarlarının önüne koymamaktır.
Yerlilik ve millilik; yalnızca kendi toprağına, vatanına sımsıkı sarılmak da
değildir. Bir pergel gibi olmaktır. Bir ucuyla yaşadığı topraklara sıkı sıkıya bağlanmak, diğeriyle dünyaya açılmayı başarmaktır. Kendi değerlerini
koruyarak dünya ile hemhal olabilmektir. Mevlana’nın ifadesiyle; bir ayağıyla kendi toprağında kalırken, diğer ayağıyla dünyayı dolaşmaktır. İşte
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tam da bu tanımlara uygun olan Türk bilim insanlarımızdan biri “Aziz Sancar”dır. Bu büyük Türk öğretmen, yazar, biokimyacı, moleküler biyolog
ve profesör, hücrelerin hasar gören DNA’larını nasıl onardığını ve genetik
bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde, 2015 Nobel
Kimya Ödülü’nü kazanmıştır. Aziz Sancar, yıllarca verdiği büyük emeklerin
ardından ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtirken şu sözleri sarf etmiştir; “En çok ülkem için sevindim. Türkiye’ye
bilim lazımdır” Bu sözlerin anlamı ise, Aziz Sancar’ın ülkemizin istiklali ve
istikbali için çalıştığını hepimizin gördüğü anlamına geliyor. Bir diğer Türk
Bilim insanlarımızdan biri de; Türk Bilim tarihinin gurur kaynağı Matematik dahisi Prof. Dr. Cahit Arf. Dünya çapında ilgi gören özel çalışmalarıyla bilim dünyasına ışık tutmuştur. Hatta ek bilgi olarak şunu belirtelim ki;
10 TL’lik banknotların üzerinde kendisinin resmini görmek mümkündür.
Dünya matematik literatürüne Arf teoremi ile giren ve Türkiye’nin Einstein’i olarak kabul edilen, bilime değer veren bir insan, Araştırıcı zekasını
kullanarak Türk bilim akademik çevrelerine örnek olan ender kabiliyetlerimizdendir.
Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze doğru millilik ve yerlilik alanındaki gelişmelere bakacak olursak, yurdun bağımsızlığının korunması, askeri alandaki başarıların yanında ekonomik alanda da başarı sağlanması
amacıyla 1923 yılında İzmir İktisat kongresi toplanmıştır. Bu kongrede alınan kararlardan bazılarını şimdi size okumak istiyorum.
1. Ham maddesi yurt içinde yetişebilen sanayi dalları kurulmalı
2. Milli bankaların kurulması sağlanmalıdır.
3. Yabancıların ürünlerinden kaçınılmalı ve dışarıyla rekabet içerisine
girebilmek için sanayi bir bütünlük içerisinde olmalıdır.
İstanbul Milli Sanayi Birliğinin yerli malları sergisinde Mustafa Kemal
Atatürk şunları söylemişti; “Türk yurdu, Türk iktisadı, Türk eliyle, Türk tarihiyle yükselir. Türkler; Türk malı alınız, Türk malı kullanın. Türk parası Türk
toprağında kalsın.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözleri doğrultusunda 1. Dünya Savaşı sonrası çıkan ekonomik dar boğazın ardından yabancı ülkelere para akışının kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması
amacıyla, Resmi adıyla, “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” ilan edilmiştir. 1946 yılından itibaren de tüm yurtta kutlanmaya başlanmıştır. Halen okullarımızda da kutlanmaya devam edilmektedir.
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Cumhuriyetimizin ilk döneminde yaptığımız çalışmalar, ülkemizin yaşadığı olumsuzluklara ve gelişmişlik düzeyine bakılacak olursa başarılı sayılabilecek seviyedeydi. Bunlara örnek verecek olursak, Nuri Demirağ ve Nuri
Killigil gibi girişimciler, yerli ve milli üretime geçme çalışmalarına başladılar. Bu çalışmaların ilk örneği Nuri Demirağ’ın açtığı uçak fabrikasıdır. Bu
fabrikada üretilen uçaklar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk ve şimdilik
tek yerli uçağıdır. Kuruluşundan kapatıldığı 1950 yılına kadar, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi ülkelere de ihracatı yapılmıştır.
Diğer bir girişimci olan Nuri Killigil, yerli sermaye ile bir silah fabrikası
kurmuştur. Ürettiği silahlar dönemin teknolojisine uygun ve kaliteli, silahlardır. 1950’li yıllarda ülkemizde uygulanan liberal ekonomik politikalar
girişimcilerin önünü açmıştır. Şeker, kumaş, çimento gibi temel ihtiyaç
ürünleri ülkemizde üretilmeye başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde açılan fabrikalar büyütülmüş ve bunlara yenileri eklenmiştir. Bu temel ihtiyaç
malzemelerinin yanında teknolojik ürünlere de teşvikler yapılmış, Kayseri’de yerli traktör parçası üreten fabrikalar kurulmuştur.
Bu büyük yaratıcı sanayi atılımı döneminde ilk yerli tank da yapılmıştır. Savaş teknolojisini geliştirmek adına bu projenin yöneticisi ve ilk Türk
metalürji mühendisi Selahattin Sanbaşoğlu ilk tankın yapılışını şöyle anlatıyor: “1940’ta, kendi girişimimizle tank yaptık. Bunun sadece Ford motoru dışarıdan geldi. Dizayn bizimkilerindir. Tipi kendimize mahsustur. Zırh
levhası, topu, paleti aktarma organları hepsi bizim üretimimizdir. Bu tank,
1946’da Cumhuriyet Bayramı töreninde geçti. Ancak, sipariş gelmedi ve
bu tek tank olarak kaldı. Amerikan yardımı başlayınca hazırcılık ve kolaya
kaçma başladı.”
Savaş teknolojisinin yanı sıra, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla otomotiv alanında da çalışma yapılmıştır. 1960 sonrasında başlayan ikinci
cumhuriyet döneminin en önemli çalışması, devlet yetkililerinin emriyle
yapımına başlanan “Devrim” arabalarıdır. Devrim arabaları, Eskişehir Fabrikalarında, “Yapamazsınız sizin işiniz değil, durun!” tarzı olumsuz sözlere
rağmen çok kısa bir sürede ve %100 yerli üretim ile Yüksek Türk Mühendisi
Emin Bozoğlu başkanlığında yapılmaya başlandı. Daha sonra ise, yapımına
izin veren yetkililer bu sefer Devrim arabalarının üretimini bazı sebeplerden dolayı durdurma kararı almıştır. 1975 yılında ise savunma sanayi ala22
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nında tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarına yönelik
olarak teknoloji, elektronik cihaz ve sistemler geliştirmek üzere ASELSAN
kurulmuştur. ASELSAN zaman içerisinde ülkenin pek çok değişik ihtiyacını
da sağlamaya başlamıştır. Bilgi teknolojileri, elektro optik, aviyonik, insansız sistemler, radar ve elektronik harp, hava savunma ve füze sistemleri,
otomasyon ve sağlık çözümleri, kara ve deniz silah sistemleri üzerinde birçok projeyi hayata geçiren bu şirketimiz ASELSAN, ülkemiz insanının neler
yapabileceği konusunda kendisini tüm dünyaya ispat etmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin son yıllarda başlattığı millileşme hamlesine
destek için “Milli ProjeMilli İstihdam” adıyla bir program başlatılmıştır.
Milli projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını bir araya getirmeyi hedefleyen program, savunma sanayi, yerli otomobil, nükleer enerji,
gen teknolojisi, finans teknolojileri, siber güvenlik, sağlık teknolojileri gibi
alanlarda yürütülen çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Ülkemizde millileşmeyi desteklemek için oluşturulan diğer bir proje de;
Milli Tarım Projesidir. Milli Tarım Projesinde amaç; topraklarımızı düzgün
ve verimli kullanmak, uygun yerde uygun ürünü yetiştirmek, emekleri zayi
etmemektir. Birinci kazancımız budur. İkinci kazancımız; yerli hayvan değerlerimizi, varlığımızı artıracak tedbirleri almaktır. Böylece sürekli ithal
etmiş olmaktan kurtulmuş olacağız. Üçüncüsü; ektiğimiz, biçtiğimiz, yetiştirdiğimizin karşılığını görmek, değerini buldurmaktır.
Şimdi de millilik ve yerlilik kapsamında günümüzdeki teknolojik gelişmelere bakacak olursak birkaç silah sistemini tanıtmak istiyoruz; bunlardan ilki; “Bora-12”dir.
1.Bora-12 (JNG-90) Keskin Nişancı Tüfeği: Jandarma Genel Komutanlığı ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu’nun ortaklığıyla geliştirilmiş, yüzde
yüz Türk yapımı bir keskin nişancı silahıdır. MKE’nin Kırıkkale tesislerinde
tasarımı ve üretimi gerçekleşen Bora-12; 7.62 mm çapında, 1.200 metre etki mesafesine sahip bir keskin nişancı tüfeğidir. Uluslararası keskin
nişancı tüfeği yarışmasında, gündüz ve gece atışlarında tam başarı sağlayarak rakiplerini açık ara farkla geride bırakmıştır. Tüfeğin özellikleri arasında, diğer keskin nişancı tüfeklerinde olmayan dipçik boy mesafe ayarı,
kaynak, (elmacık kemiği-tüfek temas noktası) bölgesi yükseklik ayarı, tetik
ve kabza arası mesafe ayarı vardır.
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2.ARMA Zırhlı Muharebe Aracı: ARMA; yüksek teknik ve taktik özelliklere sahip yeni nesil, çok tekerlekli modüler bir araçtır. Sıcak soğuk iklim demeden her türlü arazi koşullarında uzun mesafe gidebilen çevik ve
yüksek manevra kabiliyetiyle Türk ordusunun gücüne güç katabilecek bir
platformdur. Gerçek savaş alanında en zor arazi ve iklim koşullarında, barış
koruma ve insani yardım operasyonlarında modern ordulara hizmet verebilmektedir. Araç; amfibi kit sayesinde hiçbir ön hazırlık yapmadan suda
yüzebilmekte ve suda saatte 8 km. hız yapabilecek donanımdadır. Sürücü
ve komutan dahil 12 personel ve 24 ton azami yük taşıyabilen bu araç,
450 beygir gücünde motora ve 7 ileri, 1 geri vitese sahip bulunuyor. Araç;
1 depo yakıtla 750 km. yol yapabilecek özelliktedir.
3.COBRA-2 Zırhlı Tekerlekli Araç: Tamamen yerli üretim ve milli sistemlere sahip Cobra-2, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileriye dönük gereksinimleri
doğrultusunda, mevcut Cobra aracı temel alınarak geliştirilmiştir. Cobra-2,
daha geniş iç hacmi, daha yüksek balistik koruma ve entegre edilmiş yüksek elektronik sistemleriyle Cobra aracından ayrılır. Her türlü iklim, bölge
ve arazi şartlarında yüksek performans gösterecek şekilde optimize edilen
araç, 9 personel taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Aracın aynı zamanda
amfibik versiyonu da bulunmaktadır. Aynı gövde ve alt yapı üzerine tasarlandığı ve birçok model ve tip üretebildiği için bakım ve serviste büyük
kolaylıklar sağlamaktadır.
4.Hürkuş Eğitim Uçağı: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından
tasarımı yapılan yerli uçağımız Hürkuş, orta seviye eğitim için Hava Kuvvetlerinde kullanılacaktır. Yurt dışına da satılması hedeflenen ve ismini ünlü
havacımız Vecihi Hürkuş’tan alan uçak, gece ve gündüz görev yapabilme
kabiliyetiyle, öğretmen ve öğrenci pilotun arka arkaya oturduğu, tek turbo
trop motorlu bir konfigrasyona sahiptir. “Türk başlangıç ve Temel Eğitim
Uçağı Projesi”nin eğitim uçağıdır. Kullanılan yeni teknolojilere, yüksek performanslı ve düşük işletme maliyetine sahiptir.
5.Milli Piyade Tüfeği: Bu tüfek, otomatik makinalı G3 gibi etkili ve dakikada 700 mermi atıyor. 600 metreden hedefi vuruyor. MPT 76 Türk Silahlı
Kuvvetlerinin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığının oluşturduğu modern piyade tüfeği projesi kapsamında
üretilmiş bir piyade tüfeğidir. AR-15 tipi mekanizmanın kullanıldığı ve emniyet sistemini Türk tasarımcıların patentini aldıkları bir sistemle geliştiri24
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len piyade tüfeği, her türlü dürbün ve aparatı ek işlem gerektirmeksizin
taşıyabilir. MPT kısaltması, Milli Piyade Tüfeği sözünün baş harflerinden
esinlenerek verilmiştir. Kar, yağmur, bataklık demeden çalışmaya devam
eden bu silah, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en değerli silahlarındandır.
6.PARS Zırhlı Muharebe Aracı: adını, bir zamanlar Anadolu’da yaşayan
sessiz, çevik ve yırtıcı bir leopar türünden alan PARS ailesi, düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, yapısında günümüzün en gelişmiş teknolojilerini barındıran, taktik tekerlekli
zırhlı muharebe araçlarıdır. PARS zırhlı aracı patlamaya ve delinmeye karşı
özel önlemler alınmış yakıt tanklarına sahiptir. Bu araç, kara, hava, deniz
ve demiryolu ile taşınabilmektedir.
7.NEB Nüfuz Edici Bomba: Yer altı ve yer üstündeki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 2 metre kalınlıktaki betonu delebilmektedir.
8.HGK Hassas Güdüm Kiti: Bu sistem, 25 km uzaklıktaki hedefleri imha
edebilmektedir.
9.TR-122 SAKARYA: Roketsan’ın 122 mm’lik artırılmış menzilli roket ailesi, klasik 122 mm’lik roketlere göre iki kat menzile sahiptir. Tahrip, çelik
bilyeli ve kargo harp başlığına sahip roketler TR-122, TRB-122 ve TRK-122
olarak adlandırılır. Üstün dağılım karakterleriyle bu roketler, nokta ve alan
hedeflerine karşı kullanılır. Roketler, T-122’den veya 122 mm’lik diğer çekici araçlara monteli silah sistemlerinden atılır. Çok namlulu roketatar silah
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sisteminin 40 namlusu vardır. Her türlü hava ve arazi şartlarında çalışabilmekte ve mehmetçiğe yüksek ateş desteği sağlayabilmektedir.
10.CİRİT: Lazer güdümlü füze, farklı hava araçlarından fırlatılabilen ve
birçok savaş başlığı taşıyabilen füzemiz, 8 km mesafeden hareketli zırhlı
veya zırhsız her türlü düşman unsurunu yok edebilmektedir.
11.KORAL: Mobil Elektronik Harp Sistemi; Radarla düşmanı her yerde
bulup, düşman radarlarını iş yapamaz hale getirmektedir.
12.MİLGEM Milli Gemi: Milli Gemi MİLGEM kapsamında, Türkiye’de ilk
defa günümüz teknolojisine uygun, yüksek standartlara sahip, komplike
bir su üstü harp gemisinin dizayn ve entegrasyonu, yerli sanayinin desteği
ile milli imkanlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, “Savunma Teknolojileri Mühendislik Şirketi”ne, gemi dizaynı ve inşası süresince tüm hizmetlerin sağlanması görevleri verilmiştir. Burayı vurgulamak
istiyorum; ayrıca, Savunma Teknolojileri Mühendislik Şirketi; STM, resmi
olarak MİLGEM’in ihracatı konusunda yetkilendirilmiştir. Bu demek oluyor
ki; gelecek yıllarda Türkiye’nin ihracatı başlamış ve büyük adımlar atmış
olacağız.
Bu sıraladığımız yerli ve Milli Silahların birçoğu Zeytin Dalı Harekatında
kullanılmıştır.
Zeytin Dalı Harekatı; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik olarak düzenlediği operasyondur. Harekatın amacı; Türkiye'nin sınırlarında ve bu bölgede güvenlik ve istikrarın
sağlanmasıdır. Harekat 20 Ocak 2018'de başlayıp, 18 Mart 2018'de sona
ermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatında kullandığı yerli
yapım araç, silah ve mühimmatlarla, PKK'lı, PYD’li ve diğer terör örgütleri
mensuplarına bölgeyi dar etmiş, 58 gün süren operasyon sonrasında Afrin’i kontrol altına almıştır. Harekatta şehit olan kahraman askerlerimize
Allah’tan rahmet, yakınlarıma başsağlığı diliyor, yaralanan askerlerimize
de Allah’tan acil şifalar diliyoruz.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, envanterindeki birçok silahın yanı sıra,
yerli ve milli imkanlarımızla üretilen silah ve mühimmatlarla, “Atış Serbest” adıyla tatbikatlar düzenlemiş, yapılan atışlarda hedeflerin tam isabetle imha edilerek başarıya ulaşıldığı görülmüştür. Bu faaliyette, özellikle milli üretim T-129 Atak Taarruz Helikopteri, Milli Piyade Tüfeği, Fırtına
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Obüsü ve Cirit füzelerini görebiliriz. Şimdi de bu atışlarla ilgili hazırlamış
olduğumuz videoyu hep birlikte izleyelim.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Video Gösterimi
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sonuç olarak:
Bir ülkeyi güçlü yapan üretim gücüdür. Başkalarının tasarladığını
üretmek ülkeye güç kazandırmaz. Bilgiyi ve teknolojiyi üretime çevirmek
gerekir. Kendi yaptığımız ürünleri önemsemez isek yabancıların ürettiği
ürünlerle kalkınmamızı sürdüremeyiz. Yerli üretimi çözmeli ve kendi imkanlarımızla üretmeliyiz. Gençlerimizi de bu konuda bilinçlendirip, yeni
ürün elde etme konusunda teşvik etmeliyiz. Yerli ve milli ürün elde etmek
için, öncelikle hangi alanda yerli ürün yapmamız gerektiğini belirlemeliyiz.
Ülkemizin ihtiyacını karşılayacak ve uluslararası alanda talep görebilecek
bir ürün oluşturmalıyız. Böylece, milli ürünümüz rekabet gücüne sahip
olup, bizi uluslararası alanda başarıya götürecektir.
Sunumumuz burada sona ermiştir.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Sunucu
Efendim biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlarımız sunumlarını aktardılar, tebliğ ettiler. Tebliğleri müzakereye açıyoruz. Sorusu veya katkısı olacak olan varsa sağdan başlayalım.
Soru
Türkiye’de neden kimyasal silah üretmiyoruz?
Cevap
Kimyasal silah uluslararası anlaşmalara göre yasaktır. Bunu hiç bir şekilde kullanamayız. Biliyorsunuz ülkemiz merhametiyle bilinen bir ülke.
Az önce büyüklerimizde konuşmalarında ifde ettiler. Türk beklenendir. Biz
bekleneniz, biz Esed değiliz, biz kimyasal silah kullanarak insanları zalimce
katledemeyiz. O yüzden üretmiyoruz.
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Sunucu
Başka sorusu olan var mı? Efendim o kadar pak, temiz ve güzel anlattınız ki; Milliliğin, yerliliğin ne kadar önemli olduğunu. Altını çizmek lazım,
arkadaşlarımız dedi ki; “Biz Afrin harekatında tamamen yerli ve Milli silahlarımızın kullandık, gayet hızlı ve sivil kaybı olmadan sorunsuz bir başarı
elde ettik.” Evet, İbni Sina Anadolu Lisesini kocaman alkışlayalım.
Evet, ikinci okulumuz Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Öğrencilerimiz; Fatma Altındaş, Dilan Oral, Neslihan Güven. Konumuz;
“Gençlerin İyi Beden Algısı” alkışlarınızla mikrofon onlarda.
Okul
Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konu
Gençlerde İdeal Beden Algısı
Danışman
Ünal Gügercinoğlu
Sunanlar
Dilan Oral
Fatma Altındaş
Neslihan Güven
Hoş geldiniz arkadaşlar, ben Dilan Oral, Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileriyiz. Konumuz; Gençlerde İdeal Beden
Algısı. Öncelikle bizim buradaki amacımız; toplumsal bir sorun olan bu
konu hakkında sizi azıcık da olsa aydınlatmaktır.
Beden algısı nedir? Bununla başlayalım. Beden algısı; bireyin kendi bedenini nasıl gördüğü ve başka insanların, toplumun, onun bedenini nasıl
gördüğü hakkındaki düşünce ya da tutumlarıdır. Bunu daha da açmak gerekirse; bedenimizin zihnimizdeki görünümü, yani bedenimizin bize görünen şeklidir. Beden imgesi kişilik için temeldir. Kişiliğin oluşmasında etkin
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bir rol oynamaktadır. Eğer birey olumlu bir beden algısına sahipse öz güveni yüksektir, mutlu ve başarılı bir yaşam sürebilir. Bunun tam tersi olarak
birey olumsuz bir beden algısına sahipse öz güveni düşüktür, böyle insanlar, maalesef kendini toplumdan soyutlayıp depresif bir yaşam sürebilir.
Beden algısında dış görünümle ilgili değerlendirmeler, içinde bulunulan
zamana ve toplumun kültürüne göre değişmektedir.
Birkaç nesil geriye gidersek toplumda daha kilolu, toplu kadınların beğeni topladığı dönemleri görebiliriz. Günümüzde ise özellikle Batılı kültürlerde kadınlar için ideal beden imgesini tanımlarken ince, uzun, genç;
erkekler için ise kaslı, uzun boylu gibi sıfatlar öne çıkmaktadır. Örneğin Yeşilçam’da aktörler ve aktrisler günümüzde kadınlar için kullanılan 0 (sıfır)
beden görüntüsüne sahip değillerdi, yeterince uzun boylu ve zayıf değillerdi ya da erkekler uzun boylu ve kaslı değillerdi ama toplum tarafından
bu kişiler beğeniliyordu. Bundan dolayı bu ideal görüntülerin kültürün bir
parçası haline gelip toplum tarafından benimsenmesinde kurumların payı
çok büyüktür.
Hepimiz reklamları izliyoruz. Reklamlarda birçok ürünün tanıtımında
genç, zayıf, güzel, uzun boylu kadınların rol almasına; ciltteki kırışıklıkların
önemli bir problem olarak gösterilmesine veya fazla kiloların insanın başına ne gibi problemler açtığı temasının reklamlarda vurgulandığına dikkat
etmişsinizdir. Öncelikle şunu unutmamalıyız ki; insan bedenin şekli sabit
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bir yapı olarak an be an değişen bir yapıdır. Ergenlikle beraber gençlerin
yüzünde sivilceler çıkabilir ya da kadınlarda doğum sonrası kilo alınabilir.
İnsanın yaşlanmasıyla birlikte yüzde kırışıklıklar oluşabilir, saçımıza aklar
düşebilir. Bunlar insan doğasında olağan şeylerdir. Peki, neden reklamlarda insan bedeni sabit bir yapı olarak gösterilmeye çalışılıyor? Şimdi, gördüğünüz reklamda oyuncuların yüzü ve beden yapısı aynı şekilde. İnsanlara ideal beden olarak tek tip bir vücut gösteriliyor. Sadece bu reklam
değil. Günümüzde reklamlarda rol alan oyuncular aynı ve sabit bir beden
yapısına sahiptir. Medya bize tek tip bir format sunuyor ve sürekli bu mesajı vermeye çalışıyor. Ayrıca reklamlarda birçok çelişki görebiliriz. Örneğin; bazı gıda ürünlerinde rol alan kişilerin ince bir görünüme sahip olması
büyük bir ironidir. Çünkü; tanıtımı yapılan bu ürünler kola, cips, dondurma
gibi ürünlerdir ve insan bedenine zararlıdır, hem de kilo aldırırlar. Oysa
reklamlarda bu gibi gıdalar, bizim sağlıklı ve fit bir görünüme sahip olmamızı sağlayacak şekilde gösteriliyor.
Günümüzde genellikle medyada yayınlanan programlar konu hakkında
olumsuz yargı barındırmaktadır. Bu programlarda meşhur insanlar; diyet,
gelişim, kozmetik bakım gibi konularda tavsiyede bulunmaktadır. Bu gibi
tavsiyelere gazetelerde, dergilerde, internette rastlanılabilir. Hatta bu konuda insanların kitapları dahi çıkmıştır. Fotoğrafta da gördüğünüz diyet kitapları artık kitapçılarda yerini almış durumda. İnsanlar; medyada sıkça yer
alan bu tip kişilerin önerilerini dikkate alabiliyorlar. Örneğin bugün birçok
kadın, bu meşhur insanların önerdiği diyet tavsiyelerini hiçbir diyetisyenin izni ve tavsiyesi olmadan uygulayabiliyorlar. Ama sağlıklarını tehlikeye
attıklarının farkında değiller. Bunun sonucunda anorexia dediğimiz iştah
kaybına bağlı fazla kilo kaybı ve bulimia dediğimiz yediklerini istifra etmek
gibi birçok sağlık problemiyle karşılaşabiliyorlar. Bunlar aslında öyle kolay
tedavi edilebilen hastalıklar değildir. Maalesef bu hastalıklardan ölen insan sayısı da çok fazladır.
Hürriyet gazetesinde çıkan bir habere göre; 12-13 yaşındaki çocukların
gazete veya dergilerden kopartılmış diyetleri yaptıkları yazılmıştır. Bu yaşta
diyete başlamak çocukların büyüme ve gelişmesini engeller. Ayrıca yapılan
bir araştırmaya göre kadınların %70’i mankenlerin fotoğraflarına baktıktan
sonra kendisini depresif ve suçlu hissediyor. Çünkü kendisini beğenmiyor.
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Biz insanlar, toplumun oluşturduğu ideal vücut şekline sahip olma adına
psikolojik rahatsızlıklar da yaşıyoruz. Bunlardan biri beden algısı bozukluğu da dediğimiz, kişinin kendi bedenini yanlış algılamasına neden olan vücut dismorfik bozukluğudur. Bu rahatsızlıkta insanlar vücudunda küçük bir
kusuru varsa bunu büyütebiliyor. Aynaya baktığında kendisini eleştiriyor,
çevresindeki insanlarla kendisini karşılaştırıyor, en kötüsü ise kendi bedenine zarar veriyor. Günümüz insanında bir özenme merakı ve toplumun
oluşturduğu ideal beden algısına sahip olma çabası artmış durumda. Hızla
da artmaya devam etmektedir. Bundan bir ders çıkarabilirsek günümüzde insanlar güzellik uğruna kendi bedenine zarar vermekten çekinmezler.
Beni dinlediğiniz için teşekkürler.
..................................................
Değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Ben Fatma Altındaş. Günümüze baktığımız zaman gençlerde ideal beden algısı günden güne artmış bulunmaktadır. Özellikle başkaları gibi görünmek isteyen insanlarla karşılaşıyoruz, ya
da sevdiğimiz, takip ettiğimiz birinin giydiği kıyafeti kendi üzerimizde denemek istiyoruz. Bunların birçok nedeni vardır. Örnek verecek olursak kız
çocukları çocukluk dönemlerinde Barbie bebeklerle oynarlar. Vakitlerin
çoğunluğunu bu şekilde geçirirler. Barbie bebeklerin özelliklerine baktığımız zaman uzun boylu, ince bellidirler ve kızlarımızın büyük bir çoğunluğu
bu özelliklere sahip olmak isterler. Çocukluktan gelen bir istekle birçok cerrahi operasyon geçirerek Barbie bebeklere benzemek isteyen insanlarımız
vardır. Bu rahatsızlık “Barbie Bebek Sendromu” olarak adlandırılmaktadır.
Günümüzde genç kızlarımız ve genç erkeklerimiz sahip olmak istedikleri beden özelliklerini elde etmek için güzellik salonlarına akın ediyorlar,
birçok tedavi ve operasyondan geçiyorlar. Yapılan araştırmalara göre yaşlanma korkusu hem genç hem yaşlı insanlarda, fazla kilo alma kaygısı hem
zayıf hem de kilolu insanlarda görülmüştür. Zaman içerisinde kendimizi
çok genç ya da çok yaşlı hissedebiliriz. Bunu tahmin etmek duyguyla ilişkilidir. Bu gayet normal bir durumdur. Bundan dolayı kendinizi yargılamayınız.
Genellikle yapılan estetik ameliyatlara baktığımız zaman botox, mezoterapi, yüzü gerginleştirme, dudağı şişirme gibi işlemler sık tercih ediliyor.
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Biz tamamen estetik ameliyatlara karşı bir tavır içinde değiliz. Gerekli olduğu zaman buna da başvurulabilir. Örneğin biri trafik kazası geçirmiştir;
burnunda kırıklar oluşmuştur, solunum sıkıntısı yaşıyordur, burnun anatomik şekli bozulmuştur. Burada estetik ameliyat yaptırmakta bir sakınca yoktur. Ya da doğuştan farklı sıkıntılar vardır, bundan dolayı da estetik
ameliyatlar yaptırılabilir. Fakat kendi sağlığını tehlikeye atarak yapılan estetik operasyonlara karşıyız. Örneğin; hepimizin tanımış olduğu Ajda Pekkan’ın yaptırmış olduğu estetik ameliyatlar sonucunda ağzında güçsüzleşme oluşmuştur; tükürük salgısı dudağın üzerine geldiği zaman kendisi
bunu hiç hissetmemektedir…
Genç kızlarımızın “ideal beden algısı” isteğiyle giymiş oldukları korselerin sağlık açısından sayısız zararları vardır. Örneğin; bayılmalara, mide kanamalarına, vücut anatomik şekil bozukluklarına sebebiyet verilmektedir.
Fakat bunlar kızlarımız tarafından kullanılmaya ve tercih edilmeye devam
ediliyor. Çünkü bu korseler bel bölgesini daha çok sıkılaştırıyor ve insanı daha ince gösteriyor… Aynı zamanda gençler, sırf daha fazla kas elde
edebilmek için protein tozları kullanıyorlar. Bunların sağlık açısından da
zararları vardır. Örneğin bunlar; kalp rahatsızlıklarına, kemik erimelerine
vb. hastalıklara sebep olmaktadır. Fakat bu kadar zararına rağmen insanlar bunları kullanmaya devam ediyor. Daha fazla kas yapılmak isteniyor,
her şeyin daha fazlası isteniyor. Anne ve babaların çocukları diyete teşvik
etmeleri, çocuklarını aç bırakmaları ya da çocuklarına fazla yemek yedirmeleri olumsuz sonuçlar doğuruyor. Günümüz anne ve babaları genellikle
çocuklarını yeme alışkanlığı konusunda doğru yönlendirmiyor. Şimdi konumuzla alakalı bir video seyredeceğiz.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Video gösterimi
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
“34; bedenim değil, dövmelerimin sayısı.
90-60-90; ölçülerim değil, vizelerim.
9; verdiğim kilolar değil, kızımla geçirdiğim aylar.
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9-8; 10 üzerinden puanım değil, en sevdiğim ritim.
92; slaytlarım değil, en mutlu günümde yanımda olan arkadaşlarım.
26; yaşım değil, hissettiğim.
170; boyum değil, repertuvarımdaki şarkılar.
35; güzelliğimin geldiği yer değil, gezdiğim şehirler.
Benim güzelliğim, benim güzelliğim, benim güzelliğim rakamların ötesinde...”
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Son olarak arkadaşlar, insanlar farklıdır ve bu farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Hepimizin farklı görüşleri ve duyguları var. Kendimize has olan
özelliklerimizi korumakla görevliyiz. Kendimizle barış içinde yaşayalım.
Başkalarının fikirlerine göre hareket eden insanlar kendilerine güvenmeyen insanlardır. Eğer bir fert kendisine güveniyor ve kendisiyle barış içinde
yaşıyorsa gereksiz operasyonlara başvurmayacaktır.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
............................................................................
Merhaba arkadaşlar, ben Neslihan Güven. Size ideal beden algısını
etkileyen sosyal ve kurumsal faktörlerden bahsedeceğim. Kurumsal faktörlerin en başında medya gelmektedir. Ekranlarda ve sosyal medyada
gördüğümüz insanlar hep beden güzelliğini kullanarak onca emek veren,
zaman harcayan insanların önüne geçiyorlar. Ayrıca filmlerde ve kliplerde
sabit bir beden yapısı olan kadınlar ve erkekler oynatılıyor. Moda dünyası
da insanlara tek tip bir beden imgesi imajı sunuyor.
Bunların hepsi insanları tek tip bir beden algısına sokmaktır. Sosyal faktörlerin başında aile gelmektedir. Ailede anne ve baba sürekli çocuklarının
zayıf ya da kilolu olmasından yakınmamalıdır, yine bunlar beslenme konusunda bilinçli olmalıdır. Mesela annenin bebeğine bir kaşık daha fazla yedirmesi olayı vardır. Anne, bebeğin kilo aldıkça sağlıklı olacağını, iyi
görüneceğini düşünür. Aslında bebeğine zarar verdiğinin farkında değil33
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dir. Arkadaş çevresinde ise şöyle bir durum var; özellikle şu içinde bulunduğumuz ergenlik döneminde zihinsel olarak ve fiziksel olarak çok fazla
değişime maruz kalıyoruz. Ve bu yüzden de ideal beden algısını çok fazla
kafamıza takıyoruz. Bir elbise giydiğimizde, bir takı taktığımızda, arkadaş
çevremiz beğenmediği takdirde, kendi beğenip giydiklerimizi daha sonra
beğenmemeye başlıyoruz. Eşlerde ise şöyle bir durum söz konusu bireylerin aklına sürekli “yanıma yakışıyor mu?”, “beni yanına yakıştırıyor mu?”,
“benimle görünmekten mutlu mu?” gibi sorular akla gelmektedir. Bu da
insanlarda gerçekten büyük problemlere yol açıyor. İnsanlar karşı cinse
kendini beğendirmek ve tercih edilmek için değişik yöntemlere başvurabiliyor. Bu durum hem cinsler arasında da bu şekilde, özellikle kadınlar bir
ortama girdiklerinde en güzelinin en iyisinin kendisi olduğunu görmek ve
bilmek isterler. Ve bu yüzden kendi bedenlerini hor kullanmaktan çekinmezler. Erkeklerde de şöyle bir durum var pazar veya markete gittiklerinde
iki poşet taşımayan erkekler, spor salonlarına gittiklerinde onlarca yükün
altına girmekte, gövde gösterisi yapmaktadırlar.
İdeal beden imgesi zamandan zamana değişebildiği gibi toplumdan
topluma da değişmektedir. Örneğin; Tayland’ta küçük yaşlardan ileri yaşlara kadar kadınlar, boyunlarına halkalar takıyorlar, boyunlarının uzun göründüğünü ve bunun da güzel görünüm olduğunu söylüyorlar. Afrika’da
ise insanlar ateşler ile vücutlarına yazılar yazıyor, avladıkları hayvanlardan
kendilerine aksesuar yapıyor ve ağızlarına tabak takıyorlar. Ağızlarındaki
tabaklar ne kadar büyük olursa o kadar güzel göründüklerini söylüyorlar.
Etiyopya’da, Afganistan’da, Amazon Ormanlarında, Nepal’de farklı ideal
beden algıları kabul edilmektedir. Beden imgesinin kültürden kültüre ve
insandan insana farklı olması normal bir durumdur.
Peki insanlar bu konuda ne düşünüyor? Röportajımızı izleyelim.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Video Gösterimi
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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“Sizce ideal beden nasıl olmalıdır?
Yeşim KOÇAK
Oyuncu
Bence ideal beden; sağlıklı olmalıdır. Yani, dış görüntüden bahsediyoruz
değil mi? Yani, rejimler, onlar bunlar, sıfır beden olma ihtiyacı. Bunların
hepsini saçma buluyorum ben. Tabii ki spor yapılmalı, ben de yapıyorum.
İnsan her şeyden istediği kadar, istediği ölçüde yemeli, tatmalı, hayatın tadını da çıkartmalı yani. Hayatını zindan etmemeli ama sağlığı için de tabii
ki belli bir kiloda olmalı, belli bir atletik formda olmalı bence. Bunun için
de hem düzenli spor yapıp hem de istediğini yiyip içmek bence en doğrusu.
En ideal beden nasıl olmalıdır?
Benim için en ideal beden; 1.70 boyunda olan bir insanın 44-45 beden
olmasıdır. En iyi bedendir.
En ideal beden nasıl olmalıdır?
Bence ideal beden; kişinin kendini rahat hissettiği bedendir.
Siz kendinizi nasıl rahat hissediyorsunuz?
Rahat hareket edebildiğim, işte yorulmadan yürüyüş yapabildiğim,
merdivenleri inip çıkabildiğim zaman kendimi rahat hissediyorum.
En ideal beden nasıl olmalıdır?
Yani, normal bir vücut. Ne fazla, ne eksik, boy olarak da hani normalin
altında da, normalin üstünde de olmaması bence. Normal derken, kilolu
değil yani açıkçası. Ne çok kilolu, ne fazla zayıf.
En ideal beden nasıl olmalıdır?
Ben ideal beden ölçüleri olduğuna şahsen inanmıyorum. Çünkü; belli
kalıplara sığdırılmış kadınların mutsuz olduğunu düşünüyorum. Kim nasıl hissediyorsa, nasıl inanıyorsa, nasıl düşünüyorsa o şekilde yaşamasını
daha doğru buluyorum.
İdeal beden ölçüsü nasıl olmalıdır?
Bence ideal beden diye bir şey yok. Herkese nasıl yakışıyorsa öyle olmalıdır. Mesela kişinin boyuna göre kilosu fazla olabilir, az olabilir veya
ne bileyim, bazılarına kilo yakışır, bazılarına yakışmaz. Yani, bu kişiye göre
değişir bence.
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İdeal beden nasıl olmalıdır?
İdeal beden; bence her şeyden önce sağlıklı bedendir.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
İdeal beden algısı hayatımızda ne gibi olumsuzluklara yol açıyor? Kişi
sürekli ailesinden, arkadaş çevresinden baskı hissediyor, endişeleniyor ve
gitgide mutsuzlaşmaya başlıyor. Çünkü olması gereken, uyması gereken
bir beden varmış da, o ona ulaşamamış hissine kapılıyor. Ve bunun sonucunda öz güven eksikliği yaşamaya, toplumdan kendini soyutlamaya başlıyor. Hem ruhsal, hem fiziksel olarak sorunlar yaşıyor. Peki ya tam tersi
olursa ne oluyor? Kişi istediği beden imgesine ulaşınca beğenildiğini ve
tercih edildiğini gördükçe, kendini soyutlamak yerine, toplumda yer almaya başlıyor ve böylece öz güven artışı yaşıyor. Ve tabii ki mutlu oluyor. Fakat önemli olan şey şu; bizler; güzelden, yakışıklıdan daha fazlasıyız. Bunu
unutmamalıyız. Güzellik; güzel bedenden değil, güzel eylemden geçer.
Konuşmamı şu başlıklar halinde özetleyebilirim:
İdeal beden imgesi ve olumsuz etkileri;
*Baskı;
*Endişe;
*Mutsuzluk;
*Kendine güven eksikliği;
*Sağlık problemleri;
İdeal beden imgesi ve olumlu etkileri;
*Kendine güven artışı;
*Toplum içinde beğenilme;
*Toplumda tercih edilme;
İdeal beden imgesinin oluşumunu etkileyen kurumsal faktörler;
*Medya; Televizyon, dergiler ve benzerleri.
*Sinema sektörü; aktörler.
*Müzik Endüstrisi; şarkıcılar.
*Moda dünyası; mankenler.
İdeal beden imgesinin oluşumunu etkileyen sosyal faktörler.
*Aile;
*Arkadaş çevresi;
*Eş, erkek-kız arkadaş;
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*Karşı cins;
*Hem cins;
*Toplum;
Sunumuzun sonunda " Güzellik; güzel bedenden değil, güzel eylemden
geçerli" olgusuyla hepinize çok teşekkür ederiz.
Sunucu
Buyurun efendim sunumumuzu yaptık, var mı sorusu olan?
Soru
Arkadaşlar iki tane görüşü savundular. Biri vücut güzelliği diyorlar, bir
de diyorlar ki sağlıklı olsun. Ben güzelim ama sağlıklı değilim nasıl olacak?
Cevap
Biz zaten burada beden güzelliğini değil, eylem güzelliğini savunuyoruz
ama insanları çirkin olarak nitelendirmeyi yanlış buluyoruz. Başından beri
bahsettiğimiz şey tam olarak bu bahsettiğimiz dışı çirkin olan insanın içi
güzeldir veya dışı güzel olan insanların sağlıksız ve kötü vb. oldukları değil,
insanların güzellik adı altında kalıplara sokulması ve bununla birlikte kendilerine zarar vermeleri, kendi doğasında bulunmayan şekilde değiştirerek sağlıksız bir yaşam sürmeyi umursamamaları ve bunun güzel olduğunu
düşünmeleri, bir insan belli başlı kalıplara dahil olmak için kendi sağlığından vazgeçiyorsa orada bir yanlışlık var demektir. Biz bunu anlatmak istemiştik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Sunucu
Hatta dediler ki; Ajda Pekkan güzellik uğruna sağlığından oldu.
Soru
Şimdi, şişmanların sağlık sorunları var, zayıfların da sağlık sorunları oluyor aynı şekilde.
Cevap
Sorunuz için teşekkürler. Şöyle ki biz şişmanlığın sağlıklılık olduğunu
söylemiyoruz. Bazı kesimler şöyle diyor; mesela günümüzde bu çok yay37
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gın, bazı hormonlu ilaçları kullanıyorlar. Hormonlu ilaçlar belki direkt zayıflamayı sağlıyor ama, çok büyük sağlık problemleri oluşturuyor, hastalıklar
oluşturuyor. Yani bunları göze almamaları gerektiğini, sağlığın ve güzelliğin
farklı şeyler olduğunu söylüyoruz. İkisi aynı şey değil. Yani, spor yaparak,
iyi, dengeli güzel beslenerek, bunları yaparak kilo verebilirsiniz. Neden direkt zayıflama ilaçlarına baş vuruyorlar? İşte biz bunu söylüyoruz.
Sunucu
Hatta son zamanlarda diyetisyenler et diyetine başladılar değil mi? Yani
her şeyi ilaca bırakmıyorlar. Var mı başka sorusu olan? Tamam son soruyu
alalım.
Soru
Sorum şu; Makyajı kötülediler ama sizlerin de kullandığınız anlaşılıyor.
Cevap
Sorunuz için teşekkür ederim. Evet, bizim yüzümüzde de makyaj var,
ama biz bugün ideal beden algısı konusunu işliyoruz. Biz makyaj konusuna
değinmedik arkadaşlar. Anlaşılan arkadaşımız dikkatle dinlememiş bizi...
Biz buraya geldik, burada bulunduk, o yüzden böyle giyindik, böyle tercih
ettik, toplumun karşısına çıktık, arkadaşımız da eşofmanla veya pijamayla
gelebilirdi fakat gömlek ve takım elbiseyle gelmiş.
Sunucu
Evet son soruyu da aldık. Kocaman alkış gelsin Fatih Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesine.
Şimdi okulumuz Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Konumuz: “Annemin gençliği ve benim gençliğim. Öğrencilerimiz; Zehra Turgut, Buse Fırat, Funda Yılmaz, Selenay Bahçacıoğlu.
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Okul
Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konu
Annemin Gençliği ve Benim Gençliğim
Sunanlar
Zehra Turgut
Buse Fırat
Funda Yılmaz
Selenay Bahçacıoğlu
Hepiniz hoş geldiniz. Gelişen teknoloji ve yaşam şartlarıyla birlikte insanların, özellikle de gençlerin yetişme tarzları ve zevkleri büyük oranda
değişmiştir. Günümüz çocuklarına “Zamane Çocuğu” denilmesindeki en
büyük etken; geçmiş zamanın çocuklarıyla aralarındaki gözle görülür yaşam farklarından kaynaklanmaktadır.
Zaman ilerledikçe günlük yaşam ile ilgili, aklımıza gelen her şeyin değiştiğini görüyoruz. Sizin için bu çalışmayı hazırlarken annemizin gençliği ve
bizim gençliğimiz arasında sayısız farka rastladık. Aile içi iletişim, günlük
yaşam, eğitim, meslek seçimi, müzik, sinema, moda gibi ilginizi çekebilecek bazı konuları resimler, videolar ve akıcı sunumumuzla sizlere aktarmaya çalışacağız.
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Annelerimizin zamanında aile içi iletişim daha kuvvetliydi. Gerek akrabalık bağları, gerekse komşuluk ilişkileri daha güçlü ve samimiydi. İnsanlar
birbirleriyle daha çok sohbet eder ve daha fazla vakit geçirirlerdi. Gelişen
teknolojiler iletişim imkanlarını geliştirmesine rağmen, insanların birbiriyle iletişimi gün geçtikçe zayıflıyor. Çünkü; teknoloji bizleri eve hapsediyor.
Günümüzde komşularla ilişkiler şurada dursun, maalesef kendi öz akrabalarımızı bile tanımıyoruz. Akşam bile arada oturmalar, sohbetler, akraba
ziyaretleri, bayram ziyaretleri bile gitgide azalmaya başladı. 9 günlük bayram tatilleri günümüz gençleri tarafından yurt içi ve yurt dışı tatil yapmak
için bir fırsat olarak görülüyor. Bayramlaşmalar ise, 160 karakterlik kısa
mesajlara hapsolmuş durumda.
Annelerimizin gençliği ile bizim gençliğimiz arasındaki temel farklardan
bir tanesi, onların daha sabırlı olup, bizim ise her şeyin hemen olmasını
istememiz. Annelerimizin gençliğinde zaman daha yavaş ilerlerdi. Sabır;
hayatın mecburen önemli parçalarından biriydi. Çünkü; ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, her yerde uzun kuyruklar vardı. O zamanlar şehir içinde raylı
sistem, ya da bugünkü deniz ve hava ulaşımı imkanları yoktu maalesef.
Şimdi ise, istediğimiz yere kısa sürede gidebilmek için pek çok seçenek var
ve çok da beklememize gerek yok. Günümüzde İstanbul Boğazının altından bile geçen metro hatları, şehrimizi örümcek ağı gibi sarıyor. Dakikalar
içinde istediğimiz yere varabiliyoruz.
Onlara sabretmeyi öğreten bir diğer konu ise, sağlık imkanlarının yetersiz olmasıydı. O zamanlarda bitmeyen hastane ve ilaç kuyrukları o dönemlerde görülen olağan bir durumdu. Biz ise, adımızın kayıtlı olduğu aile
hekimimize gidip, dakikalar içinde muayene olabiliyoruz. Annelerimiz o
zamanlar bu konularda sıkıntı çektiği için bugün duruma daha çok şükrediyor ve sabırsızlığımız için bizleri haklı olarak eleştiriyorlar.
Annelerimizin zamanında eğitim de zor şartlar altında yapılıyordu. Eğitim olanakları günümüzdeki gibi değildi. En basitinden, onlar sobalı sınıflarda kara tahta ile ders yaparken, biz şu an akıllı tahtalarla ders yapabiliyoruz.
Geçmişte annelerimiz kazandıkları okullarda başörtüleri ile okuyamıyorlardı. Bizim ise şimdi şükürler olsun böyle bir derdimiz yok. Geçmişte
eğitim hakları kısıtlanmış öğrenciler vardı, günümüzde ise, dini bir tercih
olan başörtüleriyle okullarına devam edebiliyorlar. Annelerimizin çocuk40
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luğunda, akşam ezanına kadar eve girilmezdi, şimdi ise evden dışarı çıkılmıyor. Onlar sokakta saklambaç, seksek, yakar top gibi oyunlar oynayarak
arkadaşlık, sosyallik ve paylaşım gibi kavramları kaynağından öğrenmişler.
Biz ise, daha çok bilgisayar veya telefon başında vakit geçirdiğimizden sosyalleşme konusunda annelerimiz gibi değiliz. Arkadaşlıklarımızı daha çok
sosyal medya üzerinden yürütüyoruz. Dönemsel farkın cezalarda bile nasıl
değiştiğini şu iki resimdeki örnekte görüyoruz. Soldaki resimde herhangi
bir yaramazlıkta annelerimize kendi anneleri tarafından uygulanan ceza
yöntemi var. Bizde ise cezalar bile artık teknoloji temelli. Artık terlik kafamıza değil, masanın üzerindeki modeme iniyor. Kablosuz internet yasaklanıyor, bağımlısı olduğumuz son model cep telefonları elimizden alınıyor.
Annelerimizin kendi ebeveynleri ile iletişim biçimleri de günümüzden
oldukça farklı idi. Onların anneleri, zamanın hayat şartları ve yetiştiriliş
tarzları nedeniyle daha kuralcı davranırlar, kendileriyle daha az oyun oynarlarmış.
Gelelim günümüze; “Çocukla çocuk ol, anılar biriktir” deyimi, tam da
bugüne özgü bir deyimdir aslında. Biz ise teknolojik yenilikler sayesinde,
yani, çamaşır makinaları, bulaşık makinaları, elektrikli süpürge, doğalgaz
v.b. sayesinde, annelerimizle gün içerisinde daha fazla vakit geçirebiliyoruz. Şu an her evin salonunda bulunan televizyon, annelerimizin gençliğinde yok. Onların salonlarını radyolar süslermiş. Bakmayın eski teknolojiyle
büyüdüklerine, onlar farkında olmasalar da içlerinde yüksek teknoloji barındırıyorlar.
Annelerimiz gençliğinde o zamanın modasına uygun kıyafetler giyerlermiş. Vazgeçemedikleri vatkalı ceketler, bol paça pantolonlar giyerlerdi.
Kıyafetlerinin yanında büyük küpeler, renkli saç bantları ve abartılı aksesuarlar takarlardı. Saçları ise parlak ve dalgalıydı. Ayakkabılarında yüksek
topuklu ayakkabıları tercih ederlerdi. Bizler ise, şu an moda olan rahat,
salaş ve sportif kıyafetler giymeyi tercih ediyoruz artık. Saçlarımız ise, annelerimizin gençliğine nazaran daha dağınıktır. Şu an taktığımız aksesuarlar daha sadedir. Ayakkabılar ise o zamana nazaran daha kısa topuklu ve
çoğunlukla spor ayakkabılardır.
Müziğe geldiğimizde ise, annelerimizin gençliğinde o zamanın usta
isimleri olan Zeki Müren, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur gibi
sanatçıları dinlerlerdi. Bizler ise, pop, rap, rock ve hatta çoğunlukla yabancı pop şarkıları dinlemekteyiz. Geçmişteki kadar olmasa da günümüzde
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de iyi müzik yapan sanatçılarımız arasında, Mazhar Fuat Özkan, Tarkan,
Sertap Erener, Kenan Doğulu gibi isimleri sayabiliriz.
“Beni, ne hakimler, ne doktorlar, ne mühendisler istedi de varmadım”
sözü, annelerimizin zamanındaki meşhur ve saygın meslek üçlemesini bize
gösteriyor.
Bizim neslimizde ise, daha çok teknolojiye, bilgisayar veya yazılım mühendisliği gibi mesleklere eğilim var. Yine Tıp, Hukuk ve Eğitim Fakülteleri,
ya da Halkla İlişkiler gibi çok popüler alanlara yönelen çok sayıda genç var.
Günümüzde eşine daha önce rastlanmamış “Blogger, youtubeer”lık gibi
meslek türleri ortaya çıktı.
Geçmişten günümüze gelişen teknolojiye, değişen hayat şartlarına ve
yaşayış farklılıklarına rağmen, annemizin neslini ve genç nesli ortak paydada buluşturan en önemli değer; hangi çağda hangi koşullar altında olursa
olsun, vatanını ve milletini anne şefkatiyle korumak için öne çıkmasıdır.
Geçmişte de, günümüzde de anne toplumun temel taşı ve kurtarıcısıdır.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Sunucu
Teşekkür ediyoruz. Hemen konuyu müzakereye açıyoruz.
Soru
Peki ya çocuğunu döven anneler?
Cevap
Benim annem, her çağda evlatlarını en iyi şekilde büyüten bir anne idi.
Soru
Yapılan araştırmalar dediniz ya, yaptığınız bu araştırmalar sonucunda,
Anne-çocuk arasındaki ilişkiler konusunda sizin yaptığınız bir proje var mı?
Ya da böyle yapılmış bir proje var mı?
Cevap
Biz, ekip halinde bize verilen bu projeye çalıştık. Ama bundan sonra çok
daha iyi projelerin yapılacağına inanıyorum.
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Sunucu
Evet günümüzün en büyük sıkıntılarından biriside madde bağımlısı
gençlerin annelerine yaptığı eziyetlerdir. Bununla ilgili Bağcılar Belediyemizin de çalışmaları var. Başkanımız birazdan anlatacak.
Evet, kocaman alkış Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Lisesine gelsin. Şimdi
sunum sırası Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde. Konuları;
‘Gençlerde Gruba dahil Olma Bağlamında Madde Kullanımı, Tiryakilik ve
Çözüm Önerileri.’ Öğrencilerimiz; Alişan Günal, Pınar Kargın, Zeynep Tekin, Sudenur Karakuş, Melisa Yıldırım, Mustafa Gülseren, Boragün Sanbay.
Buyurun

Okul
Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konu
Gençlerde Gruba Dahil Olma Bağlamında
Madde Kullanımı, Tiryakilik ve Çözüm Önerileri
Sunanlar
Alişan Günal - Pınar Kargın
Zeynep Tekin - Sudenur Karakuş
Melisa Yıldırım - Mustafa Gülseren
Boragün Sanbay
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Değerli öğretmenlerim, kıymetli arkadaşlar, ben Alişan Günal, Bugün
burada Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri olarak
sunuma dahil olma bağlamında çağımızın en ciddi sorunlarından biri olan
madde kullanımı ve tiryakilik konusunu ele aldık ve bununla ilgili görüş
ve önerilerimizi sunmaya çalışacağız. Ülkemizde ve dünyadaki gençliğin
yaşanan ortak problemlerinden biri problemleri tespit etmek ve bunlara
yönelik çözüm yolları bulmak amacıyla bu çalışmaya katkıda bulunan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum.
Ademoğlu tarihin ilk sayfalarından bugüne çeşitli şeylere bağlanma ihtiyacı hissetmiştir. Bu bağlanma hissi insana şahsiyet ve karakter kazandırabileceği gibi aynı zamanda en kötü hisleri dahi yaşatabilir. Bir şeye bağlı
ve bağımlı olma iki yönlüdür. Aynı Çin kültüründeki iki zıt kutbu temsil
eden Ying-Yang gibi. Yani, siyah ve beyaz. Beyaz bağımlılık; bireyleri ve dolayısıyla toplumları refah seviyesine ulaştırmayı temsil eden tarafsa, siyah
bağımlılık; bireyi ve toplumu dibe çeken; toplumun tüm kültürel değerlerini, geçmiş bilgisini hedef alan taraftır. İnsan, doğası gereği değerli ve
anlamlı şeylere bağlanma ihtiyacı hissederken neden siyah tarafı seçerek
karanlık tarafa yönelir? İnsanı buna sürükleyen şey nedir? Bu maddelerin
bağımlılık yaptığı ve insanı hayattan koparan etkisi bilindiği halde kimler,
neden bu maddelerin kullanılması konusunda ısrarcı davranıyor? Bu maddeleri üreterek ve kullanılmasını yaygınlaştırarak kimler, nasıl çıkar sağlıyor? Gençleri etkisiz hale getirerek beyinlerini uyuşturan zehirleri sokaklara, parklara, okullara yayarak canileşen bu insanların amacı ne olabilir?
Madde bağımlılığıyla mücadele etmek için bu sorulara yanıt aramak gerekir.
Toplumların geleceği olan gençlerin, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması, devletlerin de sağlıklı bir sosyal yapıya ve uzun bir ömre sahip
olacakları anlamına gelmektedir. Toplumların sağlıklı ve sağlam bir yapıya
sahip olup olmadıkları, siyaset, sosyal hayat, iktisat, sanayi, ekonomi, bilim, sanat, sağlık ve eğitim gibi alanlardaki refah standartlarının yüksekliği
veya düşüklüğü ile anlaşılabilir.
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•

Eğitim düzeyinin düşüklüğü

•

Ekonomik imkansızlıklar

•

Ahlaki çözülmeler

•

Sağlık sorunları

•

Ailevi Sorunlar

•

Sosyalleşememe

•

Sarhoş edici ve uyuşturucu madde kullanımı

gibi hususlar bireysel ve toplumsal hayatı tehdit eden faktörlerdir.
Ahlaki çöküş ve gençlik ile ilgili problemler, bütün dünya ülkelerinde az
ya da çok bulunmaktadır. Söz konusu problemler arasında özellikle genç
nesli ilgilendiren madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili gelişmeler dikkat
çekmektedir. Bizler de bu çerçevede; gençlerde gruba dahil olma bağlamında madde kullanımı, bağımlılık ve çözüm önerileri konusunu ele aldık.
Konuyu şu başlıklar altında incelemeye çalışacağız:
•

Madde ve madde bağımlılığı nedir?

•

Gençleri madde kullanmaya iten sebepler nelerdir?

•

Zararlı maddelerden nasıl korunabiliriz?

•

Sonuç ve önerilerimiz nelerdir?

Madde: İnsanlara sarhoşluk veren, akim aktivitelerini yerine getirmesine engel olan bedensel ve ruhsal hayatın sağlığını bozan alkol, tütün,
eroin, kokain, haşhaş ve ilaçlar gibi uyuşturucular kast edilmektedir.
Madde bağımlılığı: Kullanılan maddeye uzun süreli fizyolojik ve psikolojik bağımlılık gösteren kişinin, bireysel, toplumsal ve mesleki yaşamının
kötüleşmesi şeklinde ortaya çıkan madde kullanımı rahatsızlığına madde
bağımlılığı denilmektedir.
Hayatın kötüleşmesiyle ilgili olarak;
•

İş, okul ev ve sosyal hayatındaki temel yükümlülükleri yerine getirememek,

•

Maddeyle ilgili yasal sorunlar ile bireyler arası ilişkilerde problemler yaşamak
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•

Mevcut sorunları ağırlaştırmasına rağmen maddeyi kullanmak gibi
hususlar söylenebilir.

Evet arkadaşlar benim konuşmam bu kadar. Şimdi arkadaşımızı sahneye davet edeceğim o devam edecek.
Merhaba arkadaşlar, sizlere bağımlılığın sebeplerini anlatacağım.
Bağımlılık Sebepleri: Bağımlılık probleminin doğru bir şekilde tespiti
için bireysel, çevresel etkenlerin ve kullanılan maddenin özelliklerinin göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu konuda sadece maddeyi ve
onu kullanan bireyi ele almak yanlış olur. Çünkü, sorun sadece madde ve
birey değildir. Esas olan; bireyi o maddeyi kullanmaya iten sebeplerin belirlenmesinin yanında, olumsuz sebeplerle uyumlu hale getirme çabasına
iten psikolojik sonuçların tespit edilmesidir. Bunu yaparken çevre faktörünün de aynı ölçülerde ele alınması önemli bir kriterdir.
Madde kullanımının Nedenleri:
*Merak; Şöyle ki; İnsanlar bir şeyin kötü olduğunu bildikleri halde, onu
merak ettikleri için bağlanmaya başlarlar.
*En yakın arkadaşların kullanması,
*Yaşıt baskısı,
*Madde kullanan bir grubun üyesi olmak,
*Yetişkinlerin taklit edilmesi; Çocuklar en küçük yaşlarından itibaren
anne ve babalarını rol model olarak belirlerler. Eğer anne ve babaları madde bağımlısı olurlarsa, çocukların da onlardan farklı olmasını beklemek biraz yanlış olur.
*Eğlenceli bulmak
*Aile içi iletişimsizlik
*İlgi ve sevgi eksikliği
*Ölüm, boşanma
*Baskıcı ve otoriter eğitim anlayışı
*Ergenlik döneminin özellikleri arasında bulunan "ben merkezci" anlayışın bir tezahürü olarak
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Dikkat çekme
Saygınlık kazanma
Otoriteden öç alma veya intikam duygusu gibi nedenlerden dolayı kişi
madde kullanımına başlar.
Gençleri madde kullanmaya götüren diğer etkenlerin başında, gençlik
döneminin kendine özgü psikolojik ve biyolojik değişmeleri rol oynamaktadır.
Gençlik; toplumda yer edinme, doğumdan itibaren bağımlı olduğu anne-babasından ayrılma, özerk hale gelme ve toplum içinde yer edinme
dönemidir. Bu dönemde, kimlik gelişimi gerçekleşmekte, toplumsal roller belirginleşmektedir. Bu aşamada yaşanan zorluklar, yetersizlikler, başarısızlık ve aileye karşı olan yabancılaşma, gençleri bazen kendi içlerine
dönük hale getirmekte ve buna bağlı olarak, iç dünyasındaki daralmalar
sebebiyle dışarıya itebilmektedir. Şimdi bu konuyla alakalı bir videomuz
var. Hep beraber onu izleyelim.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Video gösterimi
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
“Bir deney faresi iki suyun bulunduğu kafese konuluyor. Sulardan birisi;
sadece su iken diğerinde uyuşturucu madde katılmış su oluyor. Bu deney
her yapıldığında farenin uyuşturucu suyu kendini öldürünceye dek içmeye
devam ettiği görülüyor. Ama 1970’lerde bir psikoloji profesörü olan Bruce K. Alexander bu deneyle ilgili ufak bir şeyin farkına vardı. Fare kafeste
her zaman yalnız kalıyordu. Uyuşturucu katılmış su buluyordu. Uyuşturucu
dışında yapacağı hiç bir seçenek bulunmuyordu. Bu deney farklı yapılırsa
neler olacağını merak etti. Farelerin renkli, toplarının, tünellerinin ve oynayacak arkadaşlarının bulunduğu bir fare parkı kurdu. Bir farenin isteyebileceği her şey vardı. Tabii yine normal ve uyuşturucu katılmış sulukları da
vardı. Fakat bu sefer durum değişti. Fare oyun parkında, fareler nadiren
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uyuşturucu katılmış suyu kullandılar. Uyuşturucu bulunan su hiç birinde
bağımlılık yapıp aşırı doz almasına neden olmadı...”
Bu videoda da gördüğümüz üzere fare deneyinde fare yalnız bırakıldığında madde kullanmaya yöneliyor. Fareye arkadaş ortamı kazandırıldığında ve fareler mutlu olduğu zaman uyuşturucudan uzak duruyor. Beni
dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sözü arkadaşıma bırakıyorum.
Saygıdeğer konuklar hoş geldiniz. Ben Mahmutbey Anadolu Lisesi’nden
Zeynep Tekin. Bugün sizlere “Gruba Dahil Olma”yı anlatacağım. Öncelikle
gruba dahil olma ne demek bunu öğrenelim.
Gruba Dahil Olma:
Gençlerin davranışlarının odaklandığı temel alanlardan biri arkadaş ve
akranlarıyla olan ilişkileridir. Araştırmacılara göre çocuğun varlık merkezi
olan aile, değerlerin öğretilmesinde ve kişisel güvenin, özgüvenin kazandırılmasında akran grubunun başarısına ulaşamaz.
Gençlerin arkadaş ilişkileri üç kategoriye ayrılmaktadır:
*Geniş kalabalıklar
*Küçük yakın klikler
*Bireysel dostluklar
Bu tür dostluklar ergenin başta kendisinin ve başkalarının duygularını
öğrenmesinde katkıda bulunur . Ancak bu dönemde yaşanan arkadaşlıklar daha önceden oluşan psikolojik yaraları tedavi edici de olabilir, zararlı
da olabilir, genci pişmanlık duyacağı davranışlara da itebilir. Yapılan araştırmalar, gençlerin politik tutumları, sigara içmeye karşı tutumları ve anne-babaya karşı olan tutumlarının arasında çok güçlü bağların olduğunu
ortaya koymaktadır. Aynı şekilde arkadaş çevresi de tutum oluşumuna
olumsuz etki etmektedir. Gençler birbirinden duyarak, birbirine özenerek,
müzik tarzı, giyim, saç biçimi, davranış tarzı ve bunun gibi daha birçok tutumda arkadaş çevresinden etkilenmektedir.
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Genç, bağımsızlaşma doğal sürecinde davranışlarını arkadaş grubu içinde denemeye ve geliştirmeye çalışır. Üyesi bulunduğu grubun üyeleri tarafından reddedilmemek için elinden gelen her yola başvurur ve her yolu
mübah görür. Madde kullanmak o grup için bir norm ise ya da o grubun
elemanı olabilmenin bir şartı gibiyse; gruptaki yerini kaybetme, ya da alay
edilme endişesi, o genç için maddenin zararlarından daha korkunç bir hale
gelir. Alkol kullanma sebeplerinin tespitine yönelik yapılan bir araştırmada
57.1 oranında “arkadaşlar içtiği için” yanıtının alınmış olması bunu doğrular niteliktedir.
Yapılan birçok araştırmalar gençlerin grup ortamında güç, aidiyet, kişilik ve güven kazandığını göstermektedir. Tek başına yapamayacağını düşündüğü işleri akranlarıyla birlikte karar vererek ortaklaşa yapmaya çalışır.
Prestij edinme ve serbestçe hareket etme isteği gibi davranışlar gruplarda
kazanılır. Bu nedenle arkadaş grubunun etkisi ebeveynlerin öğrettikleriyle
veya yasaklamalarıyla çelişir. Dolayısıyla, akran dünyası çoğu genç için tutum ve davranışlarının onaylanmasının ve reddedilmesinin kaynağı olur ve
baskın çıkar. Sonuç olarak bu gençler arkadaşları ile daha çok vakit geçirmekte, sırlarını onlarla paylaşmakta, onlara daha çok güvenmektedirler.
Biz yaptığımız bu çalışmalarda ailenin büyük bir önemi olduğunu öğrendik.
Aile; sosyologlar, psikologlar ve eğitimciler, ailenin çocukların bakımı,
gelişimi, eğitimi ve sosyalleşmesi için elzem olduğunu belirtmektedirler.
Ülkemizde ailelerin büyük bir kısmı, çocuk eğitimi konusunda bilgi ve yöntemler açısından henüz yetersiz bir düzeydedir.
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Aileler, geleneksel aile yapısının bir sonucu olarak çocuklarına ilgi ve
alaka göstermekte yetersiz kalmaktadırlar. Doğal olmayan bu süreç, ebeveyn-evlat arasındaki ilişkilerin seyrini olumsuz yönde etkilemektedir. Anne-baba ve aile bireyleri, olumlu, anlayışlı, hayatı paylaşan ve varsa sıkıntıları birlikte çözmeye çalışan bir yaklaşımla, fırtınalı olan bu dönemi sakin
ve sağlam bir zemine oturtabilirler. Arzu edilen bu sıcak ve yapıcı ilişkilerin, gençlerin kendi başına hareket edip, kendini ifade etmeye başladığı
bağımsızlık döneminden itibaren kurulması gerekmektedir. Bu dönem,
çocuğun sorularına cevap almaya başladığı iki yaşından itibaren başlar.
Çocukluk yıllarında kurulamayan diyaloğun, ilerideki yıllarda sağlanması
oldukça zordur. Şimdi grup arkadaşlarımızın yapmış oldukları röportajı izleyelim.
Çocuğunuz uyuşturucu kullansa ne yapardınız?
Önce oturur konuşurdum. Sorunlarını sorardım. Nasıl başladığını, niçin
kullandığını öğrenmeye çalışırdım. Madde bağımlılığının altındaki sebepleri araştırmak lazım önce. Mutlaka sorunlarından veya bir sebepten dolayı başlamıştır. Tabi ki madde iyi bir şey değil. Zararlı bir şeydir. Dini yönden
de zararlıdır.
Teşekkür ederim. İnsanlar neden alkol veya uyuşturucu bağımlısı olur?
Tabii toplum çok önemli, ailenin eğitimi önemli, ailenin bütünlüğü ve
tutumu çok önemli. Sevgi, anne babanın yetiştirme tarzı...
Uyuşturucu madde konusunda nasıl tedbirler alınabilir?
Şimdi, ilkönce iş aileden başlar. Aile çocuklarına sahip olma zorunda.
Onların okul öncesi eğitimlerine önem verecek. Çocuk istediği gibi hareket etmeyecek, çocuk istediği gibi hareket ederse sıkıntı burada başlıyor
zaten. İstediği yere gidiyor, arkadaşlarını kendi seçiyor, evet kendi seçecek
ama, anne baba biraz daha buna dikkat edecek, takip edecek. Arkadaşları
nasıl insanlar, ne yapıyorlar? Nereye gidiyorlar? Bunlar çok önemli. Onun
için aileden başlar, ondan sonra da tabi ki okulla da devam eder. Öğretmenler destek verecek. Böyle devam etmesi gerek...
Dünya genelinde 29 milyon bağımlı kişi bulunmaktadır. Dünya nüfusu50
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nun %5’lik kısmı 15-64 yaşları arası en az bir kişi uyuşturucu kullandı. Bağımlı olan 29 milyon kişiden 12 milyon kişi de Hepatit-C virüsü taşıyor. Sadece 6 kişiden biri ancak tedavi olabiliyor. Her yıl 250 bin kişiye yakın insan
ölüyor. Röportajda görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi size
okulumuzda yapmış olduğumuz anket hakkında bilgi vermek istiyorum;
anketimizde tek tek öğrencilere sorduk. Madde bağımlısı ve gruba dahil
olan gruba göre. Okulumuzda %13.8 oranında kız öğrenci sigara içmekte,
erkek öğrenci sayısının ise %42.4 olduğunu öğrendik. Bunun sonucunda
bunun yanında öğrencilere sigaraya başlama nedenlerinin ne olduğunu
sorduk. Elde ettiğimiz verilere göre , %65’lik kısmı arkadaş ortamı, %70’i
aileyi sebep olarak beyan etmişlerdir. Bunların sonucunda öğrencilere “Sigarayı bırakmak mümkün mü?” diye sorduk. %84’ü “evet” derken, %16’sı
ise “hayır” cevabı vermiştir.
Sözlerime Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüyle son vermek istiyorum:
“Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye
çalışacaktır. Sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, bir hiç sayarak, kimseden
yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da
bunu söyleyenlere gülüp geçeceksin...”
Sonuç ve Öneriler:
Hoş geldiniz. Ben Mahmutbey Anadolu Lisesi öğrencisi, Sudenur Karakuş. Bugün sizlere madde bağımlılığı konusunda elde ettiğimiz bilgilere
yönelik sonuç ve önerileri sunacağım.
Özellikle bir madde bağımlısıyla karşılaştığımızda, onlara kötü veya dışlayıcı gözle bakmamalıyız.
Onları o bataklıktan kurtarmak istiyorsak, onlarla iletişim kurmalı ve
yardımcı olmalıyız.
Gençlerin ergenlik dönemlerine ait problemlerin çözümünde onlara
yardımcı olunmalıdır.
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Çevrenin etkisiyle artabilecek gençlik dönemi bunalımları olarak ortaya
çıkabilecek sorunları önlemek için aile ve terapi merkezleri yaygınlaştırılmalıdır.
Maddelere karşı özendirici tavırlardan kaçınılmalıdır. Çünkü, her türlü
madde kullanımı merak ve örnek alma ile başlamaktadır.
Aileler, madde kullanımı gibi bir problemle karşılaştıklarında çocuklarına karşı nasıl davranmaları ve ne yapmaları gerektiği konusunda eğitilerek
bilgilendirilmelidirler.
Aileler, çocukların gelişme evreleri ve bu evrelere ait özellikleri öğrenmeleri konusunda eğitilmeli ve bilinç kazandırılmalıdır.
Dini duygular harekete geçirilerek madde kullanımının zararları ve kötülüğü hakkında dini değerlerden de yararlanma yoluna gidilmelidir. Çünkü, bir konu hakkında sadece bilgi vermek ya da sadece dini duyguları
harekete geçirmek bazen yeterli olmamaktadır.
Çevrenin etkisiyle artabilecek ve gençlik dönemi bunalımları olarak
ortaya çıkan sonuçları önlemek için “Aile danışma ve gençlik merkezleri”
yaygınlaştırılmalıdır.
Madde bağımlılarının tedavisi için yeterli sayıda sosyal hizmet uzmanı,
psikolog ve pedagog gibi yetişmiş elemanların bulunduğu rehabilitasyon
ve tedavi merkezlerinin sayısı artırılmalı, nitelik ve nicelik açısından iyileştirilmelidir.
Kitle iletişim araçlarında çocukları ve gençleri madde kullanmaya yönlendiren, teşvik eden ve özendiren film v.s. gibi etkinliklerden kaçınılmalıdır.
Okullarda ve kitle iletişim araçlarında madde kullanmanın zararlarına
yönelik programlar, panel, seminer ve etkinlikler düzenleyerek gençlerde
bilinç oluşturmaya çalışılmalıdır.
Islahevleri ya da cezaevlerine düşen gençler rehabilite edilerek topluma kazandırılmalıdır. Onlara suçlu gözüyle bakılmamalı, tahkir edilmemeli
ve mümkün olduğunca kendilerine iş imkanı sağlanmalıdır.
Toplum genelinde, bağımlılık sendromu sorunlarına ait oluşturulacak
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ulusal ve genel politikaların belirlenmesinde “ulaşabilme, temin edebilme” gibi çevre unsurları içinde, özellikle ve öncelikle belli yaş grubuna dikkat edilmeli, ulaşmayı zorlaştırıcı ve caydırıcı tedbirler alınmalıdır.
Gençleri madde kullanımına ve suç işlemeye yönlendiren, teşvik eden
veya azmettiren kişilere yönelik etkin ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.
Gençlerin okulda, spor, müzik, bilimsel araştırmalar ve projeler geliştirme gibi aktivitelere katılımı sağlanmalı, bu hususlarda kendilerine her
türlü katkı yapılmalıdır. Akademik başarılar hem aileler hem de okul çevrelerince önemsenmeli, takdir edilmeli ve ödüllendirilmelidir.
Ergenlik ve gençlik dönemi sorunlarının çözümünde gençlere yardımcı
olunmalıdır.
Gençlerin kendi haklarını korumaları yönünde bir bilinç kazanmaları ve
gerektiğinde “hayır” diyebilecek şekilde özgüven içerisinde yetiştirilmeleri
önem kazanmaktadır.
Dinin koruyucu bir kurum olduğu öteden beri kabul edilmektedir. Dinin
bu koruma fonksiyonu, “Aklı Koruma, Ruhsal Yapıyı Koruma, Nefsi Koruma, Nesli Koruma ve Malı Koruma” gibi beş temel alanda kendini göstermektedir. Bağımlılık yapan maddelerin insanın aklını, ruhsal ve fiziksel
yapısını bozduğunu, sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkilediğini, ekonomik
hayatı sarstığını ve çocuklar ve gençler arasında yayılma özelliği gösterdiği
için de nesli bozduğu görülmüştür. Bu açıdan madde bağımlılığı, modern
hayatın bireysel ve toplumsal bir problemi olarak kendini göstermektedir.
Değerli arkadaşlar şimdi sunumumuzu bir sloganla bitirmek istiyoruz:
“Sağlıklıyız, mutluyuz, gelecekten umutluyuz”.
Sunucu
Teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz arkadaşlarınızı.
Şimdi de alkışlarınız Belediye Başkan yardımcımız Sayın Kenan Gültürk
Beyefendiye gelsin. Hem şûramızın değerlendirmesini yapmak, hem de
çocuklarımızın hediyelerini takdim etmek üzere buyurun Sayın Başkanım.
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Kenan Gültürk
Başkan Yardımcısı
Genç arkadaşlar, başta Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı ve şahsım
adına ilk önce sabrınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyor hepinizi alkışlıyorum. 1992’de ilçe olan Bağcılar İstanbul’da belediyeler içerisinde çocuk,
gençlik, izci, çevre, kadın ve engelliler meclislerini kuran ilk belediyedir.
İşte bugün de 16.Gençlik Şûrası’nda hep beraberi olduk. Sizin doğduğunuz
yıl biz gençlik meclisine başlamışız. Bu şûra için araştırma yapıp sunum
yapan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İyiki bu kardeşlerimiz var, iyiki
sizler varsınız, ne mutlu bize.
Bağcılar yapmış olduğu faaliyet ve etkinliklerle sadece Türkiye’ye değil
artık dünyaya örnek olmaya başladı. Tabii ki gençler olarak sizlerde buna vesile oluyorsunuz. İlklerin belediyesi olan Bağcılar uygulamış olduğu bu yönetişim modeliyle Almanya, Belçika, Kazakistan, Arnavutluk gibi ülkelerde
bulunan kardeş belediyelerinede ilham kaynağı olmuş onlarda bu uygulamaları kendine uyarlama yaparak iyiy uygulama projesi olarak transfer
etmişlerdir.
Arkadaşlar, hepiniz İstanbul doğumlusunuz veya İstanbul’da yaşıyorsunuz. İstanbul gibi dünya markası bir şehirde lisede veya üniversitede
okuyor olmanız başlı başına bir ayrıcalıktır. İstanbulda yaşamış olmak bir
diploma sahibi daha olmak anlamına gelir. Bu sizin için çok iyi bir fırsat. Bu
fırsatı iyi değerlendirmenizi öneririm.Gençler ayrıca benim sizden bir istediğim var. Sizler yaşadığınız şehrin imkanlarını iyi biliyormusunuz. Gençlere sunulan fırsatlardan haberdarmısınız. Yaşadığınız şehir sizin hayatınızı nerelerini kolaylaştırıyor. Bu imkan ve fırsatları iyi öğrenip, bunlardan
azemi derecede istifade etmenizi isterim. Sizlerde teknolojiyi çok iyi kullanıyorsunuz. Sizlere sunulan bu hizmetleri sosyal medya, internet, yazılı
ve görsel medyadan takip ederek imkanlardan yararlanmanızı isterim. Bir
başka önerim ise düşündüğünüz projeleriniz varsa bunu mutlaka bizimle
paylaşın. Birlikte yapıp birlikte uygulamaya çalışalım.
Genç arkadaşlar, bakın bizim en kötü tarafımız burnumuzun dibindekini göremeyişimizdir. Gözümüz hep dışarıda ve uzakta olanları görür ve
onlar bize daha cazip gelir. Oysa Bağcılar’daki imkanlarımız, tesislerimiz,
sosyal donatıalanlarımız diğer ilçelere nispetle daha fazla ve daha nezihtir.
Bunun farkına varmanızı temenni ederim.
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Sunum yapan gençlerimize tekrar teşekkür ederken yapmış oldukları
bu sunumlarını dijital olarak bize vermelerini istiyoruz. Zira gençlik şûralarının 15. kitabını yayınladık ve bugün sizlere burada dağıttık. 16Şûramızın
kitabında sizlerin isim ve konuşmalarınız olacak. 2018’de yapacağımız şûradada sizin kitaplarınızı dağıtacağız. Dolayısıyla sizinde bir kitabınız olmuş
olacak.
Biraz önce bir arkadaşınız; “belediyenizin anne baba ve çocuklarla ilgili
yürüttüğü bir projesi var mı?” diye sordu.
Evet yürüttüğümüz projeler var, Bağcılar meydanda bulunan Kadın Aile
Kültür Sanat Merkezimizde 10-15 yıldır yürüttüğümüz “Mulu Yuva-Huzurlu Toplum” temalı projemiz sürekli devam etmektedir. Anne ve Çocukların sürekli beraber olduğu, beraber oynadığı, bilimsel ve akademik olarak
annelik eğitimlerinin yapıldığı ve Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü tarafından sertifikalandırılan çalışmalarımız devam ediyor. Aynı merkezde anneler eğitimlerini devam ettirirken çocuklarınada ücretsiz anaokulu hizmeti
sunmaktayız. Özellikle Kadın Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren “Kadınlar Akademisi” çalışmalarımızda sürekli devam etmektedir. Belediyemiz
merkezi Stutgart’ta bulunan “Çocuk Dostu Şehirler” ağına bağlı ve çocuk
dostu olan tek belediye Bağcılar Belediyesidir.
Son olarak içinde bulunmuş olduğumuz Bağcılar Gençlik Merkezi, İstanbul’un en büyük ve en zengin merkezini oluşturmaktadır. Burası tamamen
siz gençlere hitap etmektedir. Bu merkezin tüm imkanlarından azemi derecede istifade etmenizi temenni ederim. Bu vesileyle 16sını gerçekleştirdiğimiz Gençlik Şûramızın hayırlara vesile olmasını diler hepinize sevgi ve
saygılarımı sunarım.
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