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ÖNSÖZ
Kıymetli Hemşehrilerim,
Çocuk, kadın, engelliler ve izcilik gibi hususlarda farklılıkların öncüsü olan Bağcılar Belediyesi’nin özel önem verdiği hususlardan birisi de
gençliktir.
Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin en iyi şekilde yetişmelerinin hepimiz açısından ihmal edilmemesi gereken bir görev olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple gençler adına düşünmek yerine onların kendileri
ile ilgili olarak düşünmeleri ve bunları bizlerle paylaşabilmeleri için oluşturduğumuz Gençlik Meclisi ve bu meclisin her yıl düzenlediği şuralar,
iftihar ettiğimiz hizmetler arasındadır.
Gençlik Meclisi ve onların şuralarında billurlaşan fikirlerle hizmet verdiğimiz Gençlik Merkezimizde 1.120 gencimiz 37 branşta kurs alırken,
diğer kurs ve etkinliklerimizden de 4 bine yakın gencimiz istifade ediyor.
Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için; Üniversitemi Seçiyorum Projesi,
Kampüs Bağcılar, Tercih Belirleme Günleri etkinliklerimizi sürdürüyoruz.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İŞKUR ile ortaklaşa Kişisel Gelişim
ve Meslek Kursları faaliyetlerimiz de devam ediyor.
Gençlik Meclisi ve Şuraları gibi, Yaz Spor Okulları, Gençlik ve İzci
Kampları da kalıcı projelerimiz arasında. Gençlerimiz ayrıca; 8 Kapalı
Yüzme Havuzu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Merkezi, 17 adet Bilgi Evi,
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi gibi tesislerimizden
de istifade ediyor.
Spora yönelik yatırımlarımız da devam ediyor. Mahmutbey Stadımız,
İSTOÇ tesislerimiz, 3 antrenman sahamız ile 7 halı saha spora hizmet
veriyor. Amatör spor kulüplerimize her dönem maddi yardımlarda bulunuyoruz. Engelli atletlerimizin başarıları da yorgunluğumuzu alıp götürüyor. En son Dubai’deki Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda ülkemizi
4 milli atletimiz temsil etti. Hamide Doğangün, Dünya 3’üncüsü olarak
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bizlere büyük gurur yaşattı. İstanbul Maratonu’nda da her yıl erkekler ve
bayanlarda ilk 3’ü atletlerimiz paylaşıyor. Engelli Basketbol Takımımız
Süper Lig’de ilçemizi başarıyla temsil ediyor. Şükürler olsun diktiğimiz fidanlar yeşeriyor, meyve veriyor. Geçtiğimiz yılki 24. Gençlik Şölenimizde
okullarında 1’inciliği elde eden, spor ve bilgi müsabakalarında 32 branşta
dereceye giren 423 gencimize ödüllerini takdim ettik.
Hamdolsun, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte büyük emek
vererek sürdürdüğümüz Gençlik Şuramızın 17’incisini de başarıyla gerçekleştirdik.
Öğrencilerimiz, aylarca çalışarak hazırladıkları birbirinden başarılı sunumlarını paylaştılar. Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Umut Yılmaz, Yunus Yılmaz ve Cansu Uğur, “Geleceğin
Gözde Meslekleri” başlığı altında yaptıkları araştırmaları anlattı. Bağcılar
Gazi Anadolu Lisesi’nden Meliha Altınkaynak, Göknur Şafak ve Yağmur
Yançürükoğlu “Sosyal Medya Gençliği Nereye Götürüyor” konusunda
bizi ve arkadaşlarını bilgilendirdi. Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi öğrencileri Cemre Esmanur Kartal, Dilara Kılıç, Zeynep Öztürk ve
Rümeysa Bozarslan da “Yerel Yönetimlerin Gençlik Politikaları Nasıl Olmalı” konulu bir sunum yaptılar. Özel Analitik Lisesi öğrencileri Silanur
Sarıca, Rabia Kurt, Önder Akçay ve Adem Korkmaz da “Bilinçli Tüketici
Olan Gençlik” konusunu masaya yatırdı.
İlçemizi yönetenler olarak, büyük işlere imza atan öğrencilerimizi dikkatle dinledik ve faydalanmak üzere notlarımızı da aldık.
Sizleri 17. Gençlik Şuramızda yapılan sunumları içeren kitapla baş
başa bırakırken, nice hayırlı faaliyetlerde buluşabilmek ümidiyle hürmet
ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı
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BAĞCILAR BELEDİYESİ

GENÇLİK MERKEZİ

17. GENÇLİK ŞÛRASI
Yer
: Halk Sarayı
Tarih : 21/02/2019
Saat
: 09:30
Sunucu : Nurhan Cihan
Sunucu
Sevgili Gençler, Bağcılar Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile beraberce düzenlediği ve bu sene 17. sini düzenlediğimiz Gençlik Şuramıza hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz.
Önce sunum yapacak okullarımızı ve konularını aktaralım.
Birinci okulumuz, Bağcılar Edip İplik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Konuları; “Geleceğin Gözde Meslekleri”.
İkinci okulumuz, Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi.
Konu; “Sosyal Medya Gençliği nereye götürüyor?”
Üçüncü okulumuz, Özel Analitik Temel Lisesi.
Konu; “Bilinçli Tüketici olan Gençlik”.
Dördüncü okulumuz, Hızır Reis Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi.
Konu: “Yerel Yönetimlerin Gençlik Politikaları Nasıl Olmalı?”
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Tabii ki programımıza, şairin dediği gibi; “Bayrakları bayrak yapan
üstündeki kandır//Toprak; eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dizelerinde
bahsedilen, geçmişten günümüze, memleket millet davası için canını feda
eden tüm şehitlerimizin aziz hatıralarına saygı duruşu ile ve ardından gür
bir sesle İstiklal Marşımızı okuyarak başlıyoruz.
...............................................
İstiklal Marşı
..............................................
Teşekkür ediyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi
bozmasın. Bir daha bu aziz millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyoruz ve
17. Gençlik Şuramızda bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Bağcılar İlçe
Başkanımız Sayın İsmet Öztürk Beyefendiye hoş geldiniz şeref verdiniz
diyoruz.
17. Gençlik Şuramızın açılış konuşmalarına geçeceğiz. Gençlik Meclisi Başkanımız Sayın Muhammed Ali Bakan Beyefendiyi şûranın açılış
konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım.
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Muhammed Ali Bakan
Gençlik Meclisi Başkanı

Sayın Belediye Başkanım, AK Parti İlçe Başkanım, İlçe Milli Eğitim
Müdürüm, belediye başkan yardımcılarımız, Gençlik Kolları Başkanım,
STK temsilcileri, değerli protokol üyeleri, geleceğin mimarı kıymetli öğretmenlerim ve genç arkadaşlarım. Sizleri, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 17. Gençlik Şuramıza hoş geldiniz.
Konuşmama başlarken gençliğin öneminden bahsetmek istiyorum.
Çünkü; bir milletin geleceği biz gençlerin elindedir. Gerek beyin gücü,
gerekse bedeni güç açısından çok önemli bir konuma sahibiz. İnanın arkadaşlar bizim gençliğimiz, bizim mirasımızdır. Mirasdan aklımıza gelen,
para, mal, mülk değil mi? Ama hangi mirasın karşılığında eğitilen gençlik
geri alınabilir ki?
Arkadaşlar, paranın geçiciliği gibi, gençlik de geçicidir ve en büyük
düşmanı zamandır. Zaman ve gençlik konusuna gelmişken, Hz. Muhammed (SAV)’ in Hadis-i Şeriflerine değinmeden geçmek istemiyorum. Buyurmuş ki Yüce Nebi; “İnsanoğlu kıyamet gününde 5 şeyden sorulmadıkça ayağı yerinden kıpırdamaz.
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1.si; Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden
2.si; Gençliğini nerede ve nasıl geçirdiğinden
3.sü; Malını nereden kazandığından
4.sü; Malını nereye harcadığından
5.si; Bildikleriyle amel etmediğinden
Bizi açıklayan hadisin şu bölümde Yüce Nebi'nin de söylediği gibi iki
cihanda da şu gençlikten sorgulanıyoruz.
Arkadaşlar, gençliğimiz bizim hazinemizdir, sermayemizdir. Bu sermaye en büyük yatırımı bilim, spor, sosyal, kültürel ve sanat faaliyetlerinde
etkin olmaktan geçiyor. Bizlerin bu anlamda başarılı olması için kültür
merkezleri, spor salonu, kültürel faaliyetleri gerçekleştireceğimiz alanları hazırlayan, yararlanmamızı sağlayan ve biz gençlerin sesine değer veren Sayın Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya da tüm gençler adına
teşekkür etmek istiyorum. Bir alkış alalım. Ayrıca, Bağcılar İlçesindeki
okullara öğrenci buluşmaları programı kapsamında Bağcılar Belediye
Başkanımız Lokman Çağırıcı'nın katılımıyla öğrencilerin problemlerini
dinleyip, yerinde çözüm üretmeye çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz “Beyaz Geziler”i yani kültür gezilerini birçok okulda tamamladık. Hız kesmeden devam ediyoruz.
Sayın misafirler, Şeyh Edebali’nin gençliğe nasihatı ile konuşmama
son vereceğim.
“Ey Oğul; sabretmeyi bil, vaktinden önce çiçek açmaz. İnsanı yaşat ki;
devlet yaşasın. İşin ağır, işin çetin, Allah yardımcın olsun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını
bilemezsen, sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup,
aklını yener. Daima sabırlı ve sebatlı, iradene sahip olasın.
Ey Oğul; ananı atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. İnancını kaybedersen yeşilken çöllere dönersin. Unutma ki; yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklıysan mücadeleden korkma.”
Evet genç arkadaşlarım, mücadeleden korkmayacağız. Doğru bildiğimiz, haklı olduğuna inandığımız, bilincimize ve enerjimize güvendiğimiz
her konuda, her mücadelede, unutmayın ki; yardımcımız Allah'tır.
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Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
17.Şûramızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hepinize saygılar sunarım.

Sunucu
Şûramızın açılış konuşmasını yapan sayın Gençlik Meclisi Başkanımıza teşekkür ediyoruz efendim. Bugün burada şûramızda sunum yapacak
olan kıymetli okullarımızı yerlerine davet edelim.
Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “Geleceğin Gözde Meslekleri”ni sunacaklar. Kıymetli alkışlarınızla, Umut Yılmaz, Yunus
Emre Yavuz ve Cansu Uğur'u yerine davet ediyoruz.
Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi, “Sosyal Medya Gençliği Nereye Götürüyor” diyecekler. Mekiya Altınkaynak, Göknur Şafak, Yağmur Yançürükoğlu, alkışlarınızla yerlerine davet ediyoruz.
Özel Analitik Lisesi, “Bilinçli Tüketici Olan Gençlik” diyecekler. Sıla
Nur Sarıca, Rabia Kurt, Önder Akçay, Adem Korkmaz, alkışlarınızla yerlerine davet ediyoruz.
Hızır Reis Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi, “Yerel Yönetimlerin Gençlik Politikaları Nasıl Olmalı?” Alkışlarınızla Cemre Esma Nur Kartal, Dilara Kılıç, Zeynep Öztürk, Rümeysa Bozarslan. Efendim burada tabii ki 3
ya da 4 öğrenci var. Tabii ki diğer arkadaşları, rejide onlara destek veren
arkadaşları, değil mi? O arkadaşlarımız burada olmasalar da gizli kahramanlar. Kocaman alkış onlara da gelsin.
Ve bu güzel buluşmamızda geleneksel hale gelen ve 17.’sini düzenlediğimiz Gençlik Şuramızda açılış konuşmasını yapmak üzere, “Bizim Başkan”ımız, kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağırıcı Beyefendiyi mikrofona davet ediyoruz.
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Lokman Çağırıcı
Bağcılar Belediye Başkanı

Çok kıymetli AK Parti İlçe Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz,
genç başkanlar, bugüne anlam katan, okul müdürlerimiz, müdirelerimiz,
müdürlerimiz dediğimde hepsi olmuyor değil mi hocam?.. Öğretmen arkadaşlarım, sevgili gençler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş
geldiniz sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Hep okullara bizler
geliyoruz ya, sizler de bir nevi iade-i ziyarette bulundunuz. Sayın Kaymakamımız da teşrif ettiler. Hoş geldiler, sefalar getirdiler.
17. Gençlik Şurası diyor ama biz Gençlik Meclisini bundan çok önce
kurduk. Öncelikle onu ifade edeyim. Şuralara daha sonra başlanıldı. Bağcılar'daki, gönüllü meclislerimizi biz bundan 23 yıl önce kurmaya başlamıştık. Çocuk Meclisiyle, Gençlik Meclisiyle, Çevre Meclisiyle, Kadınlar
Meclisiyle, Engelliler Meclisiyle, İzci Meclisiyle, Bağcılar'ın çok farklı
bir kültür mozaiğinden istifade etme adına birçok projelerde öncülük etme
adına, aynı zamanda gönüllü birer istişare kurulları bunlar. Bugün de birbirinden değerli öğrencilerimiz, okullarımız derken maşallah bir tane erkek,
delikanlı numunelik var, yani bu işin, başarının sırrında, aynen evde olduğu gibi, deniyor ya; “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” diye.
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Ha!.. iki taneymiş. Zaten bir ortada bir sonda, imame gibi. Tabii onların,
delikanlıların, erkeklerin çok daha fazla işleri olduğu için, daha önemli işlerle meşgul oluyorlar. Sayın Kaymakamım bakın ne kadar güzel bir gençlik. Cidden söylüyorum. Öyle güzel bir bakışları var ki; böyle konuşmalar
aralarda oluyor ya, ben hafif duraksadığımda onu fark edebilecek kadar
uyanık bir gençlik. Haydi bir alkışlayın kendinizi bakalım.
Bağcılar sizlerle güzel gençler. Biz Bağcılar'da okuduk. Bakın, eğer hedefinizde yönetici olmak, belediye Başkanı olmak, okul müdürü, kaymakam, milli eğitim müdürü olmak varsa, işte Bağcılar'ın geleceğine talipseniz, mutlaka ve mutlaka en iyi şekilde kendinizi yetiştirmek zorundasınız.
Bunlar da sadece Gençler tahsille, diplomayla olacak iş değil. Bunun yanında dernekler, vakıflar, birçok kuruluş, işte Belediye Gençlik Meclisimiz
de. 17 yıl önce şurası, 23 yıl önce çalışmalara başlayan Gençlik Meclisimizin maalesef yeteri kadar okullarda da örgütlendiğini göremiyorum. Bu
dönem, Bağcılar'daki önümüzdeki dönem bir defa “Gençlik Yılı” olacak
gençler. Eğitim, hedeflerimizin önünde geliyor, Çünkü; eğitimli toplumla
bir şehri yönettiğinizde daha hızlı mesafe alır ve neticeye ulaşırsınız. Bilgi evlerindeki öğrenci sayısı 40 bini geçmiş. Liseden önce bilgi evlerine
giden kim var aranızda? Salona bakın, sayıya bakın, epeycede varmış, maşallah. Yani, 40 bini geçmiş çünkü. Yani Bağcılar'da İlköğretimdeki öğrenci sayısı kaç hocam? Lise değil, ilköğretimde.

Mustafa Yılmaz
Milli Eğitim Müdürü
İlkokul ve Ortaokul'da 120 bin civarında.

Lokman Çağırıcı
Buda gösteriyorki 120 bin öğrencinin üçte biri Bilgi evlerine gidiyor
arkadaşlar. Bu çok büyük bir rakam. Gençlik Meclisimizde bakın, lisedeki
genç sayımız kaç hocam?
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Mustafa Yılmaz
Milli Eğitim Müdürü
Lisede öğrenci sayımız 38-40 bin civarında.

Lokman Çağırıcı
40 bin. 20 bini geçmiş Gençlik Meclisindeki üye sayısı. Yarısı Gençlik
Merkezi'ne gidiyor. Bu çok sevindirici, inşallah şimdi hemen bu Salonun,
Halk Sarayı'nın alt tarafında 2. Gençlik Merkezini açacağız bu sene. Kütüphanelerle ilgili çok önceleri biz 22 mahallemizde 22 kütüphane açmıştık. Ta bundan 24-25 yıl önce, daha yeni belediye olduğumuzda. Mahalle
Konakları kültürü geleneği vardı. Her birinde kütüphaneler açtık. Yıllarca,
inanın o kadar atıl durdu ki, gerektiği kadar hiç kullanılmadı, daha sonrasında Kültür Merkezinde daha büyük bir kütüphane açtık. Orası güzel bir
şekilde kullanılmaya başlandı. Bilişim, teknoloji çağı dedik ya, dedim ki;
herhalde bu kütüphaneler artık revaçtan kalkar, o kadar dolmaz vs. İnanın
tam aksine gençlerin evde veya kendi imkanlarıyla çalışırken, sosyal medyaya, telefona, bilgisayara mahkum olmama adına oraları tercih etmesi
beni sevindirdi. Ve kültür merkezinde kuyruk oluşmaya başladı. Yıldıztepe'de kütüphanemizi açtık. Kültür merkezindeki kütüphaneye giden kim
var? Gençlik Merkezine giden kim var aranızda? Ve orada da kütüphane açtık. Kültür Merkezinde yan odaları da açın dedim. Göztepe'de spor
kompleksi, yüzme havuzu açtık. Orada da kütüphane açın dedim. Bakın
hepsi dolu dolu geçti. Şimdi biz de dedik ki hedefi büyütelim. Bağcılar
Meydan'a Millet Kıraathanesi açacağız. Bu sene yapıyoruz. 24 saat açık
olacak. Ve bakın gençler, aranızda lise son sınıfta kimler var? Çok az.
Yani buradaki herkesin istifade edebileceği, Türkiye'de bir ilki yapıyoruz.
5 Katlı bina sadece kütüphane olacak, Önümüzdeki dönem Bağcılar Meydanda yapıyoruz. Çocuklar için ayrı, gençler için ayrı, yetişkinler için ayrı,
her biri için ayrı ayrı olacak ve donanımlarıyla beraber ve 24 saat de açık
olacak. Yani, hizmetlerden istifade ettiğinizde, onları dolu dolu yaşadığınızda biz yeni projeleri hızlandırmak zorunda kalıyoruz. Yani, aslında her
şey sizin elinizde.
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Spor salonları; şimdi Bağcılar'da 9. yüzme havuzunu yapıyoruz gençler. Ben bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Barboros’ta bir tane yüzme
havuzumuz vardı. Mustafa Hocam hatırlar. Yıllarca o havuz yeteri kadar
kullanılmadı biliyor musunuz? Dolmadı. Dolmadı yıllarca. Sonra dedik ki;
6 tane yüzme havuzunu birden yapalım. 6 tane paket halinde. Arkadaş şu
anda 7 tane yüzme havuzumuz var. 2 tane de inşaatı devam eden var. Tamamı dolu şu anda, sıra var. Havuz işi biraz pahalı. Onun için İstanbul'da
en fazla havuzu olan ilçe Bağcılar. Yine spor salonu olan ilçe de Bağcılar. Bakın, hedef büyüttük. Şimdi her mahalleye yüzme havuzu yapıyoruz gençler, yüzme havuzu olmayan mahalle kalmayacak. Her mahalleye
yüzme havuzu. Mahmutbey'de Millet Bahçesiyle, Bağcılar Meydan projesiyle, hükümet konağımızla, belediye binamızla, onlar zaten bitiyor, çok
farklı bir Bağcılar'ı inşallah birlikte yaşayacağız. Bizim şanssızlığımız, biz
dünyaya erken gelmişiz Sayın Kaymakamım. Erken gelmişiz ne yapalım.
Ama bizim şansımız da, vatanına milletine, ezanına, bayrağına inançlı nesil yetiştirmekte Rabbim bizlere bu görevi nasip etti. Şükürler olsun.
Ben tekrar yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugüne
kadar görev yapan Gençlik Meclisi Başkanlarımıza ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Hazırlık yapan, sunum yapacak olan gençleri de ben
şimdiden tebrik ediyorum. Yeni seçilecek olan Başkan ve yönetimini de
şimdiden tebrik ediyorum. Ama daha aktif bir meclis, tamamen okullarıyla
beraber örgütlenmesini tamamlamış ve hareketliliğini hiçbir zaman kaybetmeyen bir gençlik meclisi. Çünkü bakın, İzmit Kefken'de bizim 12 ay
kullanabileceğimiz 220 yataklı kampımız var. Deniz ve Orman kampımız
var. Bizim gençler Bağcılar'ın. Buralardan istifade etsin, spor salonları,
yüzme havuzları, Kemerburgaz'da 200 dönüm Orman arazimiz var, bizim.
Projeler istiyorum projeler. Çok aktif bir gençlik, projeler istiyorum. İnşallah Belediye Meclisimize de genç üyeler olacak. O genç üyelerle birlikte
arkadaşlar projeler üretecekler.
Ben tekrar Kaymakamımızın şahsında Milli Eğitim Müdürümüze ve
ekibine de teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalar bizleri bekliyor. Rabbim
yar ve yardımcımız olsun diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
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Sunucu
Sayın Başkanımıza açılış konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz.
Efendim bir diğer Açılış Konuşmacımız İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
Mustafa Yılmaz. Kıymetli alkışlarınızla mikrofona davet ediyoruz.

Mustafa Yılmaz
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, AK Parti İlçe Başkanımız,
Gençlik Meclisi başkanlarımız, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz,
değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili gençler, öncelikle hepinize sevgiler saygılar sunuyorum, hayırlı sabahlar diliyorum. Tabii başkanımız süreç
içerisinde, yıllar içerisinde siz sevgili gençler için Bağcılar'da yapılanları
bir bir anlattı. Birçok şeyi anlatmadı, birçok eksiği var. Ama bir kısmını anlattı sevgili gençler. Niye? Bir belediye başkanının bunlar derdi mi?
Belediye başkanının bilgi evinden, gençlik merkezinden, okullardaki spor
salonlarından, okulların kullandığı yüzme havuzlarından, aklınıza gelebilecek her tür faaliyetlerden yapma gibi bir sorumluluğu var mı? Ya da bir
görevi var mı gençler? Yok. Öyle bir görevi yok gençler. O görev bizim
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görevimiz. Ama bunu dert edinen bir belediye başkanınız var. Bağcılar'daki gençliğin daha iyi yetişmesi için, kendi değerleriyle bezenmesi için,
geleceğin Türkiyesine daha iyi hazırlanması için kendini dertli hisseden
bir belediye başkanınız var. Onun için belediye başkanınızı, size verdiği
bu değerden dolayı birkez daha alkışlamanızı, takdir etmenizi istiyorum
sizlerden gençler. Bunlar normalde bizim yapmamız gereken işler. Okullardaki gerek fiziki, alt yapı, gerek okullardaki sosyal ve kültürel faaliyetler, okul müdürlerimiz burada. Sizler bire bir bunları yaşıyorsunuz. Gezi
düzenleyeceksiniz, bir telefon açıyorsunuz, belediye istediğiniz kadar otobüs veriyor size. Bir yerde faaliyette bulunacaksınız, bir telefonla belediye
ne tür imkanlar varsa sizlerin emrine sunuyor. O zaman böyle bir anlayışı
takdir etmekten, teşekkür etmekten de geri durmamamız gerekir sevgili
gençler. Kendisi söyledi; “Benim tek bir derdim var” dedi: “Bağcılar gençliğinin kendi değerleriyle değerlenmiş, kendi değerleriyle bezenmiş, vatanına, devletine, kitabına sahip gençler yetiştirmek. Rabbim bana bu görevi
nasip etti. Bu görevi de en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyim.”
Allah kendilerinden razı olsun. Sizlerin daha iyi yetişmesi için bizlere bu
tür imkanları sağladığı için, Milli Eğitim Müdürünüz olarak, bir büyüğünüz olarak, abiniz olarak, amcanız olarak kendilerine teşekkür ediyorum.
Sayın Kaymakamımız bizleri bu ve buna benzer programlarında hiç
yalnız bırakmadı sevgili gençler. Göreve başladığı ilk gün bize verdiği talimat tamamen şudur: “Müdür Bey, Bağcılar'da okuyan 155 bin öğrencinin
155 bini de geleceğin Türkiyesine hazırlanmak için şahsım dahil olmak
üzere tüm ekibinle gece gündüz çalışacağız. Çalışacaksınız ve bu gençliği
bu ülkenin değerlerine göre yetiştireceksiniz.” Allah ondan da razı olsun.
Ben kendilerine de şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Sunum
yapacak sevgili yavrularıma başarılar diliyorum. Onlar konuşacak biz
dinleyeceğiz. Çünkü Bağcılar istişare kültürüyle bu günlere geldi sevgili
gençler. Sizlerin fikirleriyle bugünlere geldi. Halkımızın fikirleriyle bugünlere geldi. Onların söyleyecekleri konular önemli, değerli. Bizler de
onların söylediklerinden kendimize düşeni en iyi şekilde alacağız ve güzel
Bağcılar'ı hep birlikte daha iyi yönetmenin gayreti içerisinde olacağız.
Ben tekrar sunum yapacak öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onları
hazırlayan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
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Sunucu
Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Efendim Protokol konuşmalarına geçeceğız. Yaptığımız her programda bizleri yalnız
bırakmayan, bugün de gençliğin yanında olan AK Parti Bağcılar İlçe Başkanımız Sayın İsmet Öztürk Beyefendiyi mikrofona davet ediyoruz.

İsmet Öztürk
AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı

Saygıdeğer Kaymakamımız, değerli Belediye Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürlerimiz, değerli öğretmenlerimiz, çok kıymetli genç kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili gençler, ben de öncelikle
hepinizi sevgi ve hürmetle selamlıyorum. 17.’sini düzenlemiş olduğumuz
Gençlik Şuramızın, öğrencilerimize, okullarımıza, Bağcılarımıza, ilçemize hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlar getirmesini de bu vesileyle temenni
ediyorum. Evet, 17 yıl olmuş, 17 yıldır Gençlik Şuramız, gençlerin bu işin
öznesi olduğu, istişare kültürünün oluşturulduğu, bu anlamda tartışıldığı
bir şurayı da bugün, yine gençlerimizin katılımıyla da inşallah gerçekleş16

tirmiş olacağız. Sunum yapacak gençlerimiz var, kardeşlerimiz var onları
da ben önce tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Seçilen konular itibariyle
de güncel konular, aktüel konular. Sorun alanı olarak bazen gördüğümüz
konular. İşte “Sosyal Medya Gençliği Nereye Götürüyor?” diye, böyle bir
başlıkta bile bugün güncelliğini koruyan, bu anlamda seçilen konular itibariyle de tebrik ediyorum.
Evet, gençlikle alakalı biraz önce Milli Eğitim Müdürümüz söyledi.
Değerli Belediye Başkanımız da ifade etti. Bağcılar, gençlik açısından
şanslı bir ilçe. Hangi yönüyle? Oluşturulan tesisler, bu anlamda gençliğe
dönük yapılan hizmetler, çalışmalar konusunda da Bağcılar gençliğinin
şanslı olduğunu söyleyebiliriz ki, burada yaşayan insanlar olarak da bu imkanlardan hep birlikte istifade ediyoruz. Gençlik bizim geleceğimiz diye
söylerler ama aslında gençlik bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizdir.
Böyle bakmak lazım. Yarın inşallah bu sorumlulukları buradaki kardeşlerimiz üstlenecekler. Buradaki genç kardeşlerim içerisinde bu sorumlulukları üstlenecek milli eğitim müdürü çıkacak, belediye başkanı çıkacak,
kaymakam çıkacak, vali çıkacak. Onun için hem bugünümüz, hem yarınımız, hem de geleceğimiz olduğunu da söylememiz lazım. Bu anlamda
sorumluluğu idrak etme konusundaki en önemli çağrı işte sizlerin içinden
geçtiği bu öğrencilik zaman dilimi içerisindeki süreler gençlerimiz açısından değerlendirilmesi gereken sürelerdir. Heybenizi bu süre içerisinde
dolduracaksınız. Zaman ilerler, yaş belli bir noktaya gelir, hayatın sorumluluğu, yükü omuzlarınızda yükselir, bazı ertelediğiniz şeyleri de yapmaya çok fazla zaman olmaz. Şimdi en verimli zaman dilimi içerisindeyiz.
Öğrencilik bu anlamda bir bilgisayar, bir kompüter gibi, hafızaya bir şey
yüklenecekse bunun zamanı işte şu an içinden geçtiğimiz zaman olduğunu
da bilmek durumundayız.
Evet, gençlerimizle alakalı yapılan çalışmaları yakinen biz de hep
birlikte takip ediyoruz ki, bu şuranın bile başlı başına bu yönüyle anlamlı
bir program olduğunu ifade etmek gerekir. Gençler burada tartışıyor,
gençler kendi aralarında yaşadıkları meseleleri müzakere ediyor, böyle
imkanlar işte Bağcılar gençliği içerisinde her zaman vardır. Bizlerin
sizlere tavsiyesi bu anlamda eğitimlerinizi ihmal etmeden hayatın her
alanında sizin alanlarda, derneklerde, STK'larda, gençlik kuruluşları
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içerisinde var olmanız, orada bu sorumlulukları yerine getirmeniz ama
bir şartla, eğitiminizi asla ihmal etmeyeceksiniz. Bu işin olmazsa olmaz
şartı. İkisi bir arada yürür mü? Evet, çoğu zaman yürür. Hatta bu anlamda
çok daha başarılı neticelerin ortaya çıktığı örnekleri de bizler yakinen
biliyoruz. Bizler siyasiler olarak bu çalışmaları zaten yapıyoruz. Bakın,
önümüzde bir yerel seçim var. 31 Martta bu seçimlerde gençler, özellikle
AK Parti olarak da seçilme yaşının 18 yaşına düşürülmesinin sonrasında
22-23 yaşında milletvekillerimiz var şu anda parlamentoda. Bunu da
arkadaşların birçoğu biliyor. İşte Mart ayında yapılacak seçimde de
yine üniversite çağında, lise son sınıflarda, yani seçilme yaşını geçtikten
sonra genç kardeşlerimiz de meclis üyesi adayı oldu. Aranızda da vardır
herhalde bilmiyorum. Burada mı bizim genç arkadaşlar? Bir kalksınlar,
bakın orada oturuyorlar. Bunlar 31 Mart’ta inşallah Bağcılar'da Belediye
Meclisi üyesi adayı olarak da gençleri temsilen inşallah yerel parlementoda
da bu görevleri yerine getirmiş olacaklar. Onun için görev almaktan
korkmayın. Derslerinizi ihmal etmeden de hayatın her alanını ilgilendiren
tüm çalışmaların içerisinde olmak da sizlerin gerek fiziksel gelişimi,
gerekse zihinsel gelişimi noktasında ciddi katkılar sağlayacaktır. Bağcılar
da bu anlamda imkanları olan bir ilçe. Bu işe gönül vermiş bir belediye
başkanımız var, bu işi meslek edinmiş bir Milli Eğitim Müdürümüz, bu
işi kendisine meslek edinmiş bir Kaymakamımız var. İnşallah böyle yerel
yöneticilerimizin olduğu bir noktada gençlerimizin önünün açık olduğunu
da ifade etmek istiyorum.
Tekrar şuramızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şura vesilesiyle Gençlik meclisinde görev alacak, yeni görev alacak kardeşlerimizi bu
vesileyle tebrik ediyor, sunum yapacak kardeşlerimize de tekrar başarılar
diliyor, tekrar hepinizi sevgi ve hürmetle selamlıyorum.

Sunucu
Sayın İlçe Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlçe Kaymakamımız Sayın
Mustafa Eldivan Beyefendinin kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun
Sayın Kaymakamım.
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Mustafa Eldivan
Bağcılar Kaymakamı

Çok kıymetli Belediye Başkanım, AK Parti İlçe Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz, kıymetli okul müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, değerli
öğrenciler, ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gününüz hayır olsun, tekrar hoş geldiniz diyorum.
Şimdi tabii, İlçe Milli Eğim Müdürümüz, Belediye Başkanımız, İlçe
Başkanımız güzel şeylere temas ettiler. Gerçekten Bağcılar adına ben
gençlerin çok şanslı olduğunu burada gerçekten gönülden geçerek ifade
etmek istiyorum. Çünkü; bizler tabii meslek gereği Anadolu'nun değişik
yerlerinde çalıştık. Daha doğrusu her yanında çalıştım. Ben bunu her yerde
ifade ediyorum. Aslında yaşınızın çok tecrübeyle alakası yok. Ne deniyor?
“Çok gezen mi bilir çok yaşayan mı bilir?” Bugün Anadolu'da muhtemelen
hepinizin geldiği yörelerde çalıştığım için bu noktada tecrübem olduğunu
düşünüyorum. Şimdi Bağcılar adına şöyle bir şansımız var; gençler adına
konuşuyorum, öğrenciler adına konuşuyorum. Şimdi bizler devlet olarak
yatırımları yönlendirme, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri ve bilumum
birtakım kamu hizmetlerinde gücümüz ve hayırseverler katkısıyla, birtakım olanaklarla yatırımlar yapmaya çalışırız hep. Ama malum, ya bütçe
kısıtlıdır veya işte iş adamlarından istediğiniz kadar yardım alamayabilirsi19

niz veya gerekli girişimciler bulamayabilirsiniz. Özetle eğitim noktasında.
Ben burada Bağcılar'da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü; burada
Allah razı olsun hem bugün burada olmamıza da, 17. Gençlik Şurasını
düzenleyen, hem de o eğitim hizmetlerinde gerçekten belediye bütçesini
de bize sanki Milli Eğitim Bütçesi gibi kullandıran Belediye Başkanımıza
burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burada bir alkışı hakettiğini ben
de düşünüyorum. Çünkü; değerli gençler gerçekten okulları da aşağı yukarı
geziyoruz, eğitim tesislerini geziyoruz, bu çalışmaların, faaliyetlerin, toplantıların içinde oluyoruz. Allah razı olsun Belediye Başkanımız o noktada, bütün imkanlarıyla eğitimin, gençliğin yanında. Bu anlamda ben bu ki,
17.’si olmuş, 17. Gençlik Şurası demek, geleneksel hale gelen bir Gençlik
Şurası demek. Tabii Gençlik Şurası oluyor, Kadın Şurası oluyor. Bağcılar
o anlamda hep söylüyoruz, istişare kültürünün de çok yoğun olarak hissedildiği ve yapıldığı bir yer. Şimdi burada otururken baktım buradaki genç
kardeşlerime, hepsi Allah bağışlasın pırıl pırıl gençler, hepsi bizim çocuklarımız. Şöyle baktığım zaman hepiniz bizim milletimizin, devletimizin,
Türkiyemizin umudu olan gençlerimizsiniz. Bizler sizden ne bekliyoruz?
Bizler sizden arkadaşlar hem eğitim öğretim hayatınızı böyle dört dörtlük
yaşamanızı, hem de ileriki meslek hayatınızda da devletimize, milletimize
faydalı birer fert olmanızı bekliyoruz. Şimdi, Bağcılar gibi gençliğin, genç
nüfusun yoğun olduğu bir yerleşim yerinden beklentimiz budur. Malum
biz okullarda gerek güvenlik, gerek asayiş, gerekse bu bağımlılıkla ilgili
yapılan çalışmalara çok fazla önem veriyoruz. Niye? Sizlerin bu toplumda
belli bir yere gelmeniz lazım değerli kardeşlerim. Bağcılar, hep söylüyoruz
biz, Anadolu'dan gelen insanların oluşturduğu güzel bir karışım. Ama bu
karışımı eğer kıvamında yapamazsanız çok farklı bir noktaya da gidebilir. Bizim şu an itibariyle bütün kamu kuruluşları, yerel yönetimler, siyasi
parti temsilcilerimiz olmak üzere, Bağcılar'daki en büyük hedefimiz; sizleri bir sonraki aşamaya, yani, mesleki hayata ve vatan, millet hizmetine
hazırlamaktır. Bu noktada gerek bu tebliğleri, gerek çalışmaları, gerekse
yapılan faaliyetleri bence hiç küçümsememek gerekiyor. Çünkü; bunların
hepsi Allah nasip ederse sizlerin ileriki hayatınızda, seçtiğiniz mesleklerde
hem özgüveninizi, hem de sosyal ve medeni cesaretinizi artıracak ve belli
bir yöne getirecek. Ben bu hizmetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve benim de tavsiyem şu: Belediye Başkanımız bahsetti, Milli Eğitim
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Müdürümüz bahsetti, bence olanakları ve imkanları sonuna kadar kullanın
arkadaşlar. Eğer kütüphane açıldıysa bence kütüphane hizmetlerinden sonuna kadar faydalanın. Yüzme havuzu varsa sonuna kadar faydalanın. Bakın spor salonlarımız var, neredeyse artık her okula spor salonu yapılmaya
başlandı. Spor salonlarını kullanın ama aynı zamanda da kültür ve sanat
faaliyetlerini de bence ihmal etmeyin. Mesleğiniz ve geleceğiniz ne olursa
olsun, bence insanın kendisini her türlü faaliyete, her türlü mesleğe hazır
bir şekilde yetiştirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Ben bu duygu ve düşüncelerle, başta Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkanımız, emeği geçen herkese, AK Parti İlçe Başkanımız, İsmet
Başkanımız bu tür faaliyetlerde de bir siyasi olarak değil de, bir veli olarak, bir baba olarak o da hep içimizde bulunuyor. Ben herkese her birinize
teşekkür ediyor, yine okul müdürlerimizi ben burada görüyorum, okul müdürlerimize de ben burada ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü; gerçekten
okul müdürlerimizin bu alttan yarattığı bir sinerji, ben Bağcılar'ı eğitim
öğretim hayatında sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de de çok farklı bir
yere getireceğine gönülden inanıyorum. Ben hepinize tekrar başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum, Allah'a emanet ediyorum.

Sunucu
Sayın Kaymakamımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz
efendim. Şimdi tebliğlerin sunumuna geçeceğiz. Efendim Okullarımızın
tebliğlerini sunmasının ardından biz konuyu sizlerle müzakereye açacağız. Bize göre sağ taraftan başlayarak müzakeremizde soru cevap kısmına
geçeceğiz. Tabii ki sizler gayet ciddi anlamda dinleyeceksiniz ama bu da
önemli. Arkadaşlarımıza soru sormak isteyen, ya da sundukları tebliğleri
geliştirmek isteyen değerli misafirlerimiz, kıymetli öğrencilerimiz dikkatlice dinlesinler diyoruz. En sonunda dilek ve temennilerin ardından da
Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağırıcı Beyefendinin sizlere ikramı
olacak. İkramla devam edeceğiz diyelim. Şimdi birinci okulumuz; Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Konumuz; “Geleceğin
Gözde Meslekleri” Sunum yapacak öğrencilerimiz: Umut Yılmaz, Yunus
Emre Havuz ve Cansu Uğur. Kıymetli alkışlarınızla, buyurun efendim.
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Okul
Bağcılar Edip İplik Mesleki
ve
Teknik Anadolu Lisesi
Konu
Geleceğin Gözde Meslekleri
Sunanlar
Umut Yılmaz,
Yunus Emre Havuz
Cansu Uğur

Şuramıza hoş geldiniz. Ben Cansu Uğur, Arkadaşım Umut Yılmaz ve
rejide bize yardımcı olacak olan arkadaşımız Yunus Havuz. Bizler, Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileriyiz.
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Bugün, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 17. Gençlik Şurasında
sizlere geleceğin gözde mesleklerinden bahsedeceğiz.
Geçmişten günümüze insanoğlu sürekli, bir değişim içerisindedir. Her
çağda insanın gelişimine bağlı olarak farklı meslek grupları ön plana çıkmıştır. Şu an içerisinde bulunduğumuz çağ ile beraber insan üretici konumundan hızlıca tüketici konumuna geçmiştir. Bu tüketim çağı teknoloji,
yapay zeka ve uzay araştırmalarının daha çok rağbet gördüğü bir çağa doğru evrilmeye başlamıştır. Bundan 5-10 yıl önce bilim-kurgu filmlerinde
görmüş olduğumuz yenilikler hayatımıza çoktan girmeye başladı. Böylelikle çeşitlenen meslek gruplarının hem parlayan, hem de çok kazandıran
meslekler haline gelebileceği düşünülüyor. Gelecek hızla inşa ediliyor.
Günümüzde gözde olan ve iyi kazandırdığı söylenen mesleklerin, dünyanın her geçen gün hızla değişen yapısı nedeniyle rafa kalkacağı düşünülüyor. Özellikle son 20 yıl içerisinde yaşanan değişimler, şehirleşme, ulaşım,
güvenlik, sağlık ve eğitim yapısı gibi pek çok alanda farklılık ve yeniliği beraberinde getiriyor. Hızla değişen yapı ve gelişen teknolojiyle yeni
iş alanlarına ihtiyaç artıyor. Peki öngörülen, gelecekte gelişmesi gereken
alanlar ve bu alanlara bağlı meslekler hangileri? Sizin için bir araştırma
yaptık ve yükselişe geçen meslekleri derledik.
*Yapay Zeka uzmanı,
*3D üretim mühendisliği ve bunun bir alt dalı olan 3D yazıcıyla kişiye
özel organ üretimi,
*Kodlama ve robotik tasarım,
*Digital oyun tasarım bölümü,
*Uzay turizmi,
*Dron pilotu,
*Ergonomi mühendisliği.

Yapay Zeka Uzmanı:
Yapay Zeka, araçların kendi kendisini geliştirmesine yönelik bir sistemdir. Yakın gelecekte sürücüsüz otomobiller, sanal asistanlar, büyük veriler
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hayatımızda daha fazla yer alacaktır. Yapay zeka ve robotik alanlardaki
hızlı ilerleme birçok meslekte insan işgücüne duyulan ihtiyacın azalacağı
yönünde şimdiden bize sinyaller vermeye başladı. Ancak, konuyla ilgili
felaket senaryolarını bir kenara bırakacak olursak, daralan iş hacimlerinin yerine yeni iş sahalarının açıldığını görüyoruz. Yani, diğer bir deyişle
meslekler şekil değiştiriyor. Yok olanların yerini yeni meslekler alıyor. Bir
araştırmaya göre 2020 yılı itibariyle yapay zeka 1.8 milyon iş kolunu yok
ederken yerine 2.3 milyon yeni iş tanımı oluşturacak. Sensen Araştırma
Fakültesi tarafından derlenen bir araştırmaya göre; Dünya genelinde sadece 300 bin yapay zeka araştırmacısı ve uygulamacısı vardır. Ancak sektör
milyonlarca uzmana ihtiyaç duyuyor. Geleceğin mesleği yapay zeka mühendisliği maaşları tam 300 bin dolardan başlıyor.

3D Üretim Mühendisliği:
Geleceğin meslekleri arasında yer alan 3 boyutlu yazıcı teknolojileri
son yılların en fazla dikkat çeken teknolojilerinden biri. Bu sebeple 3D
üretim mühendisliği sayesinde yakın zamanda kendimize özel ürünleri
üretmeye başlayabiliriz. Üretim olaylarının gelecekte çok hızlı ve ekonomik olması bu alandaki çalışmaların daha fazla artmasına imkan sağlayacaktır. Bu sebeple meslek sahipleri piyasaya erken girmenin avantajını
yaşayarak geleceğin en gözde mesleklerinden birini yapıyor olacaktır. 3
boyutlu yazıcı teknolojileri alanındaki girişimler özellikle sağlık, burada
gördüğünüz küçük bir kız çocuğuna protez bir kol yapılmış, oyuncak, burada da 3D yazıcıyle kişiye özel, gördüğünüz gibi oyuncak üretme, yemek,
burada da 3D ile üretilen bir sebze bifteği görüyoruz. Bu gibi konularda
önemli gelişmelerin gerçekleşeceği haberini şimdiden gösterebiliyoruz.
Sağlık alanında yapılan bu gelişmeler, kişiye özel organ üretimi, bu uzmanlığın önünü açmıştır. Peki, nedir bu kişiye özel organ üretimi? 3 boyutlu yazıcıların hayatımıza girmesiyle birçok ürünün üretimi hızlanmıştır.
Aynı teknoloji tıp alanında kullanılmaya başlanıldığında organ nakli de
tarihe karışacak gibi görünüyor. Bilim insanları böbrek, kalp, kulak gibi
organların üretimini gerçekleştirmiş olacak, yakında bu tür olaylar daha
yaygın hale gelecek ve gündeme oturacak.
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Burada da gördüğünüz gibi, gerçek kulak, bir de yapay kulak görüyoruz. Ama ikisi arasında da hiçbir fark göremiyoruz.

Kodlama ve Robotik Tasarım:
Genellikle programlama olarak bilinen kodlama ve robotik alanları
sadece teknoloji sektöründe yer almadığı için yaklaşık %50 oranında bu
alanda en çok, en hızlı büyüyen pazarlardandır. Kodlama programları, teknoloji, sanayi sektörü, üretim, sağlık hizmetleri, finansman sektörü ve daha
bir çok farklı alanda aktif olarak kullanıldığı için kodlama büyük önem
taşımaktadır. Bu alanda yapılan en başarılı örneklerden birisi EBA'dır.
EBA; küçük yaştaki çocuklara kodlamayı öğretmek amacıyla sisteminde
kodlamayla ilgili oyunlar barındırmaktadır. Bu konuyla ilgili Milli Eğitim
Bakanlığı uygulamalar yapıyor. Örneğin; “Milli Eğitim Bakanlığı Robot
Yarışması”, ülke içindeki bütün okulların katılabileceği bir yarışmadır. Bu
yıl 13.’sü gerçekleşecek olan bu yarışmanın amacı; öğrencilerin bilgiyi uygulama yoluyla daha iyi kavramalarıdır. Kodlama bölümü için yeni vakıf
üniversiteleri ve kodlama liseleri açılmaya başlandı. Kodlama gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, kodlamayı erken yaşlarda öğrencilere öğretmek amacıyla ilkokul ve ortaokul kademesindeki
öğrencilere kodlama dersi vereceğini bildirdi.

Digital Oyun Tasarımı:
Bilgisayar oyunları günümüzde özellikle mobil platformlar ve internet
teknolojilerinin gelişmesiyle, dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça
yaygınlaşmış, cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin tüketilen populer bir mecraya dönüşmüştür. Ülkemizde, vakıf üniversiteleri tasarım çatısı altında
sanat, teknoloji, ekonomi gibi farklı disiplinlerini buluşturan, öncü olacak
digital oyun tasarım lisans programı, sektöre nitelikli insan kaynağı sağlamayı ve yaratıcı, yenilikçi projeler, ekipler çıkartarak, gerek yerel, gerekse
de küresel düzeyde başarılar elde etmeyi amaçlamaktadır. Gündemimizde
de yer alan e-spor bu meslek bünyesinde sıkça adından söz ettirmektedir.
Türkiye genelinde birkaç belediye e-spor alanında faaliyet alanı açacağını
dile getirdi. E-spor gençlerin iş hayatına atılmalarında, onlara eğlenceli ve
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zevkli bir platform oluşturmaktadır. Oyun artık bir iş sektörüne dönüşmüş
durumdadır. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye, global oyun turnuvasında birinci
olup, şu anki durumu ise dünya sıralamasında 18. sırada yer almaktadır.
Şimdi kısa bir videomuz var. Vakıf üniversiteleri öğrencileri tarafından
VIA-360 sistemi, yani sanal gerçeklik sistemine dayalı tasarlanmış bir
oyun tasarısı var, birlikte onu izleyeceğiz.

........................................
Video gösterimi
.......................................
Geleceğin gözde mesleklerindcen bir diğeri ise;

Uzay Turizmi:
Uzay yolculuğu ve dolayısıyla, uzay turizmi günümüzden çok uzak gözükebilir. Ancak teknolojinin gelişim ve dönüşüm eğrisini dikkate aldığımızda, gelecek nesiller için uzay yolculuğu günlük hayatın bir parçası
haline gelebilir. Oluşacak bu yeni çalışma alanları için gelecekte yetişmiş
insan gücüne de ihtiyaç duyulacak. Uzay pilotu, Uzay turu rehberi, uzay
host ya da hostesi, uzay turizmi alanında karşımıza çıkacak mesleklerden
yalnızca birkaçı olacak. Bunun yanısıra SpaceX ve Boeing gibi bazı şirketler turistleri daha da uzaklara götürmenin planlarını yapıyor. Hatta günün
birinde bu şirketler turistleri uzay ötelerine götürebilir.

Dron Pilotu
Gelecekte, bugün az sayıda olan veya ismini hiç duymadığımız birçok
meslek popüler olacak. Bunlardan biri de dron pilotluğu. Pilotluk bugün
nasıl popüler bir meslek ise, gelecekte dron pilotluğu da o kadar yaygın ve
popüler bir meslek olmaya aday.
Nedir Dron? İHA'lar yani insansız hava araçlarına verilen ismin genel
adıdır. İHA'lar iki sınıfa ayrılıyor. İlki uzaktan kumanda edilerek uçan,
diğeri ise belli bir uçuş planı üzerine otomatik olarak hareket edebilen
uçaklar. Kullanım alanları Askeri alan, yani SİHA, Silahlı insansız hava
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araçları, kargoculuk, deprem gibi doğa olaylarında haberleşmeyi sağlamaktadır. Amerika'da ilk ticari dron hava limanı açıldı. Bu ticari dron hava
limanında dron pilotluğu eğitimi hizmeti sunulacak. Dronların hayatımıza
girmesiyle hem dron uçuran sistem ve kişilere ihtiyaç, hem de dron uçuş
kuralları ve eğitimleriyle ilgili olarak ihtiyaç artacak gibi gözüküyor. Dron
uçurmak için belli bir eğitim ve sertifikasyon ihtiyacı doğuyor. Ne dersiniz? Çocuklarımıza doktor, mühendis, avukat mı olacaksın yerine, dron
mühendisi, dron pilotu, dron bakım mühendisi, dron eğitmeni mi olacaksın diyeceğimiz günler yakın değil mi? Siz bunları düşünedurun ben de
size bir diğer mesleğimizden bahsedeyim.

Ergonomi Mühendisi:
Çağdaş üretim teknikleri artık kurum içi görsel düzenlemelerden, kullanılan araç gerecin tasarımına, yerleşim alanlarına, kullanım biçimine dek
her şeyi gözden geçirip planlayan, adına ergonomi denen yeni bir bilim
dalının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Mesleğin 10 yıl içindeki durumu
için parlak bir geleceğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü;
günümüzde çalışan kesimden istenen verimi elde etmek önemli bir konuma gelmiştir. Bu nedenle her çalışandan tam kapasite verim alabilmek
için gelecekte pekçok ergonomi mühendisine ihtiyaç duyulacaktır. Bir iş
yerinde verimin artmasıyla üretimin artması aynı doğrultudadır. Her işveren ise bünyesinde çalışan kesimden en iyi performansı göstermesini ister.
Ancak birtakım sorunları direkt olarak kendisi fark edemediği için çoğu
zaman bu verim ortaya çıkmaz. Bu verimin tam olarak ortaya çıkmasını
sağlayacak kurum ya da kuruluşun istenen kapasitede çalışmasına destek
olacak kişiler ergonomi mühendisleri olacaktır.
Şimdi bir videomuz var, onu izliyoruz

.................................................
Video gösterimi
-Sizce çağ önemlileşiyordur. Siz çocuğunuza hangi mesleği önerir siniz?
-Birkaç tane var; Yapay zeka uzmanı, yazılım mühendisi, dijital oyun
tasarımı gibi meslekler gündemimize gelmek üzere.
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-Siz çocuğunuza hangi meslekleri önerirsiniz?
-Sistem Mühendisliği.
-Merhabalar. Çocuğunuzun ileride hangi mesleği seçmesini istersiniz?
-Pazarlamacılık.
-Neden?
-Bana daha çok cazip geliyor.
-Merhabalar. 3 boyutlu yazıcıyla artık özel organ üretimi, küçük bir
çocuğa bir kulak, bir bacak üretiliyor, bunun kullanılması hakkında ne
düşünüyorsunu? Bunun sonucunda artık organ beklemek kalkacak. Bunun
yerine protezle kullanılabiliyor.
-.................................
-Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun?
-Mühendis.
-Özellikle ne olmak istiyorsun?
-Dron Mühendisi
-Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun?
-Yapay Zeka uzmanı.
-Demek yapay zeka uzmanı olmak istiyorsun.
-................................................
................................................
“Gelecek; geçmişin devamı olmayacak.” İfadesiyle başladığımız sunumumuz, her ne kadar tamamen teknolojiden bahsetse de bu teknolojiyi kontrol altına alacak yine insandır. Her ne kadar bir robot öğretmenlik
görevini üstlense bile gerçek bir insanın hissettirdiği kadar öğrencilerine
maneviyat gücünü hiçbir şekilde kazandıramaz. Meslek ne olursa olsun,
önemli olan yaptığı mesleği sevmek ve benimsemek. Yaptığın mesleği seversen ve benimsersen onu geleceğe taşırsın. Önemli olan mesleği benimsemek ve zirveye taşıyabilmek için çabalamaktır.
Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz.

Sunucu
Evet, gençlerimiz, ekip arkadaşlarımız mikrofonlarını alıp hemen alana girsinler. Değerli arkadaşlarımız tebliğlerini sundu. Şimdi konuyu mü28

zakereye açıyoruz. Hazır mısınız? Alkışı hak ettiler ama değil mi? Helal
olsun. Şöyle sağdan başlayacağız. Ekip arkadaşlarımız Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kimler soru soracak? Buyurun.
O kadar temiz anlattınız ki; Evet, arkadaşım, hemen adın, soyadın ve okulunu söyle ki; kitapçık var ya, biz dedik ya öyle sloganla yapmıyoruz. Her
yıl biz şuralarımızı kitap haline getiriyoruz. Burada ismin çıkacak. Tamam
mı?

Eray Tefe
Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Siz söylemiştiniz ya; 3D ile yemek yapılıyordu galiba. Yani salata filan,
o nasıl olacak, 3D ile yapılan bir şeyi biz nasıl yiyebiliriz? Merak ettim
onu sormak istiyorum.
Edip İplik Sunum Ekibi
Cevap veriyoruz: Evet, 3D ile üretilen Sebze bifteğinden bahsettik. Yemeniz için değil, biz burada teknolojinin ne kadar ilerlediğini, nereye kadar ulaştığını vurgulamaya çalıştık.
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Şeyda Ayca
Edip İplik Meslek Lisesi
Geleceğin meslekleri hep yapay zeka ve teknoloji odaklı. Peki şu an
günümüzde olan meslekler işlevini yitirecek mi?
Edip İplik Sunum Ekibi
Cevap veriyoruz: Tabii ki de hayır. Hani meslekler bahsettiğimiz gibi
ileride yükselecek ve önem kazanacak meslekler. Tabii şu an günümüzdeki
öğretmenlik, doktorluk, avukatlık gibi meslekler için geri planda kalacak
diye bir kural yok. Bizim burada vurgulamak istediğimiz; tamamen geleceğin bir tık daha gözde ve ilgi odağı olacak meslekleri. Tabii hiç bir
şekilde günümüzde öğretmenlik, doktorluk bunlar geri plana atılmayacak.
Biz kesinlikle bunları vurgulamadık. Şuan gündemimizde olmayan mesleklerden bahsettik. Bu mesleklere dikkatinizi çekmeye çalıştık.
Osman Aydın
Edip İplik Lisesi
Arkadaşlar gelecek adı altında yapay zeka geliştirme falan diye 4-5 tane
meslek saydı ama Yapay zeka geliştikçe insanlar geri planda kalacak.Yani
ne kadar doktor falan mesleğinden edilmeyecek dese de, mesela yapay
zekanın yaptığını klasik bir avukat yapamaz. Yapay zeka mesela bütün
verileri sunabilir. Yani, ister istemez geri planda kalacak, insanların değeri
daha düşecek. Çünkü insanlar yapay zekayı hiçbir konuda geçemiyorlar.
İnsanları hep yapay zeka geliştirmek zorunda mı bırakacak bu durum. Mesela ben dron sürmek istemiyorum, bir yapay zeka uzmanı olmak istemiyorum, doktor olmak istiyorum ama yapay zeka geliştiği zaman doktorluğu benden daha iyi yapacak.
Edip İplik Sunum Ekibi
Soru şu şekilde eğer yanlış anlamadıysam; yani diyor ki; teknolojinin
gelişimiyle gelecekte insanların işgücüne ihtiyacın azalacağını düşünüyorsunuz. Evet ama buna biraz bardağın dolu tarafından bakacak olursak,
insana duyulan işgücünün, yani, hacmin daha fazla azalacağını düşünüyo30

ruz. Yani, yorulmaktan, çabalamaktan, yani biz bir nevi insanların işlerini
kolaylaştırıyoruz. Teknoloji ilerledikce günümüzde insana duyulan ihtiyaç
azalıyor ama işlerin bir nevi insanların işleri kolaylaşmış oluyor. Biz bu
sorunun geleceğini tahmin ettik. İyi dinlememişsiniz galiba, o yüzden sonunda biz bir şey vurguladık. Dedik ki; her ne kadar bir robot öğretmenin
görevini üstlense bile, gerçek bir öğretmenin öğrencilerine kazandırdığını
kazandıramaz diye zaten vurguladık.

Harun Çağlar
Barbaros Anadolu Lisesi
3D yazıcıyla organ üretiminin daha önceden bir örneği var mı? Ya da
tıp doktorları bu konu hakkında ne düşünüyor?
Edip İplik Sunum Ekibi
Sunumu tam olarak dinlediğinizden emin misiniz? Orada biz vurguladık. 3D yazı yoluyla bir kulak üretimi, protez bir kol üretimi. Sanırım
görselleri pek takip edememişsiniz. Bunların örneği var. Gösterdik.
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Mustafa Çelik
Barboros Anadolu Lisesi
Gelecekte her şey robotla olacaksa, bizi gizliliğimizi nasıl koruyacağız.
Yani mahremiyetimizi.
Edip İplik Sunum Ekibi
Biz soruyu tam anlayamadık?
Sunucu
Yani her şeyi robotlar yapacaksa mahremiyetimizi (Gizliliğimizi, sadece bizim tarafımızdan bilinmesi gereken özel durumlarımızı) nasıl koruyacağız?
Edip İplik Sunum Ekibi
Bunu zaten biz cevapladık. Her şeyi robot değil, öğretmenlerin, gerçek
insanların robotlardan daha çok öğrencilerine verimli olabileceğini tekrar
söylemek istiyorum.
Murat Serttaş
Mahmutbey Mesleki ve Anadolu Lisesi
Uzay turizmi hakkında geleceğin önde gelen mesleklerinden şeklinde anlatım yaptınız. Acaba Türkiye'nin uzaya ayırdığı bütçeyi merak ediyorum.
Edip İplik Sunum Ekibi
Bütçeyi biz de bilmiyoruz. Bunu takip ediyorsanız siz söyleyin.
Sunucu
En sonunda değerlendireceğiz. Belediye Başkan Yardımcımız Kenan
Gültürk beyefendi bununla ilgili sana ve tüm arkadaşlarınıza bilgi verecek.
Aziz Erdoğan
Barbaros Anadolu Lisesi Müdürü
Arkadaşlar münazara salonunda değiliz, önce bunda bir anlaşalım. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Bir şey ifade edeyim; Gençleri Özgüveninden dolayı tebrik ediyorum. Teknolojiyi üreten değil, tüketen toplum oldu32

ğun müddetçe yapay zekaya bakar geçeriz, değil mi? Bizim şunu yapmamız
lazım; mesela; yapay zekanın ahlakı var mı? Mahremiyeti var mı? Kuralları
var mı? Hukuku var mı? Sorularına cevap bulmamız lazım. Var tabii ki.
Kim üretiyorsa onun hukuku, onun ahlakı, onun değerleri var. Şimdi, buna
dikkat etmemiz gerekecek. Evet, terzilik kalkacak ama ne olacak? Oyunlardaki elbiseleri diken terziler başlayacak. Kime göre bu elbiseleri dikecek?
Kendi zihniyetine, kendi inancına, kendi değerine göre. Bizim, özellikle
Endüstri'ye 4.0 dan başlayarak bu konuya ciddi eğilmemiz lazım. Artık 50
yılda bir nesil değişmeyecek, artık değişiyor da, 10 yıl da değil, muhtemelen
3-4 yılda bir nesil değişecek. Buradaki arkadaşların tamamı için yapay zeka
önemli değil, elhamdülillah yapay akıl yok. Biz öyle bir dine inanıyoruz
ki; En fazla cümle şöyle bitiyor ayetlerde; “Yetefekkerun, Efela tetefekkerun, Efela yağgilun...Efela tağgiluun…” “Akletmiyormusunuz, düşünmüyor
musunuz, aklınızı kullanmıyormusunuz…” Yapay zeka; 40 tane avukatın bir
araya gelip, bilgilerini yükleyip oradan aldıklarını işler. Ve bunlar var. Evet.
Hukuk da kalkacak, Tıp da kalkacak. Aynen arabalara taktığınız gibi sizden
bir tane kan örneği alacaklar sizde hangi hastalık var bunu tespit edecekler
ama bunu tespit ederken bana hangi doneleri verecekler, benden ne alacaklar? Ve gerçekten adam beni eğer, e-nabız sistemiyle her şeyimi bilecekse,
uyuduğumu, kalktığımı, yediğimi, içtiğimi bilecekse bunun ahlakını, kuralı ayarlamak bize düşecek arkadaşlar. Ben, özellikle teknoloji konusunda
bu dönemde çok güzel çalışmalar yapıldığına inanıyorum. Gençlerin de bu
konuda hassaten çok değerli olduklarını düşünüyorum. Onların zekalarının
pırıl pırıl olduklarını düşünüyorum. Bu konuya kafa yormaları gerektiğini
düşünüyorum. Ve bunu yaptığımız zaman geleceğin dünyasında söz sahibi
olabiliriz. Yoksa diğer milletler yapar, biz arkadan bakar, el sallarız. Sadece
teknolojiyi tüketen oluruz. Hepiniz saygıyla selamlıyorum.

Sunucu
Sayın Aziz Hocamıza da teşekkür ediyoruz tebliğe kattığı bu güzel değerden dolayı. Şimdi ikinci okulumuza geçiyoruz. Ekip arkadaşlarımız oturabilirler. Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi. Konumuz: “Sosyal Medya, Gençliği
Nereye Götürüyor?” Öğrencilerimiz: Meliha Altınkaynak, Gökçenur Şafak
ve Yağmur Yançürükoğlu kıymetli alkışlarınızla Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi sizlerle efendim.
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Okul
Bağcılar GaziAnadolu Lisesi
Konu
Sosyal Medya, Gençliği Nereye Götürüyor?
Sunanlar
Meliha Altınkaynak
Gökçenur Şafak
Yağmur Yançürükoğlu

Merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur Yançürükoğlu, Arkadaşım Gökçenur
Şafak ve rejideki arkadaşım Meliha Altınkaynak ile birlikte Bağcılar Gazi
Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri olarak, “Sosyal Medya Gençliği nereye götürüyor?” başlığı altında yaptığımız araştırmayı, 17. Gençlik Şurasında sizlere sunacağız. Dilerseniz şimdi “Sosyal” ve “Medya” kavramlarını ayrı ayrı açıklayalım.
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“Sosyal” nedir?
İlk anlamı toplumsal, ikinci anlamı ise; sosyal konuları içeren bilgi anlamını taşır. ‘Medya’ya geldiğimiz zaman; Yığınlara, yani insana iletim
sağlayan, radyo, televizyon, gazete, dergi gibi basın-yayın organlarının
tümünü kapsayan ortak ada ‘Medya’ diyoruz. Geçmişimize baktığımız zaman insanlar nasıl, neyle iletişim kurardı? Biraz da bunlara bakalım.
Antik Roma döneminde insanlar tuvalete bile sosyalleşmek için giderdi. Ancak, günümüzde gençler 22 saatini sosyal medyada video izleyerek,
28 saatini ise sosyal medyada sosyalleşerek harcamakta. Türkiye nüfusunun en çok kullandığı uygulama; 32 milyonun üzerindeki kullanıcıyla facebook'tur. Her 10 kişiden 4'ü facebook kullanmakta, her 3 kullanıcıdan
2'si erkektir. Sörf için göz attığımız zamanda, günde sadece 80 milyon
twit atılmakta ve bu, saniyede 92 twite denk gelmektedir. Tabii bu, akşam
saatlerinde daha çok artmakta. Gençler, yani bizler günümüzü neyle harcıyoruz? Biraz da bunlara bakalım.
Günümüzün tam 50 dakikasını, belki de daha fazlasını sosyal medyada
sosyalleşerek, 43 dakikasını oyun oynayarak, 28 dakikasını ise müzik dinleyerek harcamaktayız. İngiltere'de sapılan bir araştırmada 16-24 yaş arası
gençlere sosyal medya kullanım oranının %94 olduğu sonucuna varılmıştır. 5 büyük sosyal mecranın 14 ayrı soruya verdikleri cevapta tek geçerli
not alan “youtube”dur ve listenin en sonunda instagram yer almaktadır.
Şimdi bütün bilimsel bilgileri bir kenara bırakıp, birazcık düşünelim.
Düşünelim ki; 50 yıl öncesinden biri geliyor, 2019 Türkiyesinin nasıl bir
yer olduğunu çok merak ediyor olsun. Biz onun eline bir telefon verelim
ve instagram'a göz atmasını isteyelim. Acaba döndüğünde bizden nasıl
bahsederdi?
“Arkadaşlar, 2019 çok farklı. Dert ve tasa kalmamış, herkesin yüzü gülüyor. Herkes mutlu. Herkes rahatlık içinde. Ayrıca, fakirlik diye bir şey
kalmamış. Güzel kıyafetler, bakımlı insanlar, lüks mekanlarda yenilen yemekler, ayrıca doğa tam bir harika. Çevre sorunları hiç büyümemiş, hatta
bitmiş. Denizler, ormanlar, çiçekler, bütün fotoğraflar bunları gösteriyor.
Bir de insanlar kendi fotoğraflarını çekmeye başlamışlar. “Selfi” diyorlar
adına da. Bir de dikkatimi çekti; 2019 Türkiyesinde çay fazla içilmiyor,
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daha çok kahve tüketiliyor olsa gerek ki, herkes kahve fotoğrafı paylaşmış.
Bir de olur olmaz her fotoğrafın altına “Huzur” yazar olmuşlar. Demek ki;
çok huzurlular...”
Dünya gerçekten böyle bir yer mi?
Eğer instagram hayatından bahsediyorsak “Evet”. Çünkü orası en büyük başarılarımızı, en güzel arkadaşlarımızı, en güzel kıyafetlerimizi paylaştığımız bir yer. Herkes bunun bir aldatmaca olduğunu bilse de bunun
büyüsüne kapılmaktan neden kimse kendisini alıkoyamıyor?
“Bin arkadaşım var ama yine de yalnızım. Her gün onlarla konuşuyorum ama hiç biri beni gerçekten tanımıyor. Sorun; aramızdaki mesafeler.
Gözlerine değil, ekrandaki isimlerine bakmam…” Sosyal medya dediğimiz bu kavram bilgisayarı açıp kapatmamızdan ibaret. Sahip olduğumuz
bütün teknoloji bir yanıtsama.Topluluk, birliktelik aidiyetlik hissi. Efendisi olduğumuz teknolojinin köleleri olduğumuz bu dünya da iletişimin
çöktüğü aç gözlü bir dünya, ego, kibir dünyası. En iyi taraflarımızı gösterdiğimiz ama duygularımızı dışarıda bıraktığımız bir dünya. Arkadaşlarımızla yan yanayken dertleşmek yerine, onlarca gruplaşmayı tercih
eden bir nesille karşı karşıyayız.
Toplumdan soyutlanmamızın farkında değilmiş numarası yapıyoruz.
Bizi dinleyen var mı? Farkında bile değiliz. Yalnızlık nasıl bir sorundur?
Kitap okuduğumuzda, müzik dinlediğimizde, egzersiz yaptığımızda üretkenizdir ve varızdır. Adres defterimize veya telefon menümüze ihtiyacımız
yok, birlikte konuşalım gitsin, beraber olmayı öğrenelim.
Şimdi de sizlerle birlikte sosyal medyanın yararlarına ve zararlarına
geçmeden önce çevredeki insanların düşüncelerinin yer aldığı röportajımızı gelin birlikte izleyelim.

..........................................................
Video gösterimi
-Sosyal Medya gençleri nereye götürüyor?
-Güzel kullanılırsa aslında güzel yerlere götürebilir ama şu anda güzel
kullanıldığını düşünmüyorum sosyal medyanın.
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-Peki, siz kullanıyor musunuz?
-Bazılarını, çok fazla değil.
-Çok teşekkür ederim.
-Rica ederim.
-Sosyal medya gençleri, bizleri nereye götürüyor?
-Yani, asosyalliğe götürüyor, dışarıda olan hayatla bağını kesiyor, tamamen asosyalliğe götürüyor.
-Peki, sence gençler bunu olumlu yönde mi kullanıyor, yoksa olumsuz yönde mi?
-Bana göre olumsuz yönde kullanıyor. Çünkü; oyuna falan, yani günlük
zamanlarını hep oyunda harcadıkları için asosyal oluyorlar. Bu kadar.
-Peki, sen oyunun başında kaç saatini harcıyorsun?
-Değişiyor yani.
-Ne kadar değişiyor?
-Bir saat falan gibi.
-Peki çok teşekkür ediyorum.
-“Sosyal medya gençleri nereye götürüyor” başlıklı bir konumuz var.
Siz ne düşünüyorsunuz acaba?
-Ben de kullanıyorum. Seviyorum yani, kötü bir yanı yok. Arkadaş, çevre ediniyorsun, fotoğraflarını paylaşıyorsun, nerede olduğunu bildiriyorsun. Bence bir zararı yok. Herkes kullanıyor sonuçta.
-Sizce sosyal medya gençleri nereye götürüyor? Bu konu hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir?
-Sosyal medyayı biraz da nasıl kullandığınla alakalı. Yani, şahsen benim için çok bir sorun teşkil etmiyor ama gençler günümüzde birbirinden
uzaklaşıyorlar. Biz daha önceden çıkardık, parklarda arkadaşlarımızla oynardık, ne bileyim hafta sonları basket oynamaya giderdik. Şimdi herkes
telefonla, şu anda bir oyun furyası var mesela. Çocuklar telefonla sürekli
ilgileniyorlar, birbirlerine bakmıyorlar, birbirlerine vakit ayırmıyorlar. Bu
yönleri gerçekten kötü, olumsuz.
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-Peki, siz kullanıyor musunuz?
-Ben kullanıyorum ama nasıl kullanıyorum; kendime faydalı olduğu kadar kullanıyorum, çok fazla, aşırı kullanmıyorum. Kimseyi de kendimi de
kasmadan kullanıyorum yani.
-Çok teşekkür ederim.
-Sağolun.
-Sosyal medya gençleri nereye götürüyor, bilginiz var mı?
-Yok, bilmek gerekiyor mu yani?
-Siz kullanıyormusunuz mesela?
-Yok.
-Neden kullanmıyorsunuz?
-Çünkü çok zaman harcadığımı gördüm. Sonra açmadım yani onun için.
-Peki siz?
-Sosyal medyayı ben haberler için kullanıyorum, ya da oyun. Onun dışında kullanmıyorum.
-Peki, günde kaç saat kullanıyorsunuz?
-İşte yarım, saat bir saat, çok da değil aslında. Ben genelde telefonda
oyun oynuyorum. Bilgisayarda oyun oynamıyorum.
-Teşekkürler.
-Sence sosyal medya gençleri, yani bizleri nereye götürüyor?
-İyiye götürüyor abla, bazıları da kötüye götürüyor.
-Mesela sen iyi yönde misin peki?
-Ben iyi yöndeyim abla, kötü bir şey yapmıyorum. Kimseye bir şey yaptığım yok.
-Düşüncelerini birileriyle paylaşabildiğin bir alanın olması senin için
ne ifade ediyor?
-Bence iyi bir şey abla.
-Çok teşekkür ediyorum.
-Kendinize iyi bakın abla.
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-Sizce sosyal medya gençleri nereye götürüyor?
-Sosyal medya gençleri nereye götürüyor? Bence biraz insanın kendisine yabancılaşmasına sebep oluyor. Yani insan kendisinin ne istediğini tam
fark edemiyor. Paraysa para, yemekse yemek, mekansa mekan. Maalesef
böyle bir hayat gayesi doğuyor ama insanlar asıl istediklerini bulamıyorlar. Onun için ben de bulmaya çalışanlardan, çabalayanlardan biriyim.
Bu şekilde.
-Çok teşekkür ediyorum.
-Rica ederim.
..........................................................

Gelelim sosyal medyanın yararlarına.
Sosyal medya sayesinde onlarca yeni iş ortaya çıkmıştır. Her yeni gelişmeden çok daha hızlı haberdar olmamızı sağlamıştır. Borsayı yakından
takip eden insanlar bile televizyondan değil, twitterden takip eder oldular.
Artık yaşadığı bölgede elektrik kesintisi yaşayan bireyler bir tweet yoluyla
bile yetkili kişilere sesini duyurabilir oldular. Belki de ömrümüz boyunca karşılaşamayacağımız insanlarla arkadaş olduk. On binlerce kişi sosyal
medya üzerinden yapılan duyurularla Kızılay'a kan bağışında bulunmuştur. Bu konuyla ilgili örnek vermek gerekirse, düşünelim ki, bir ‘A’ köyümüz var, ‘A’ Köyünde de onlarca ağacımız kesiliyor, oranın nüfusu da az
olduğu için hani seslerini ne kadar fazla çıkarabilirler? Pek fazla duyuramıyorlar. Orada yaşayan yetkili kişiler sosyal medyayı olumlu bir şekilde
kullanıp, sosyal medyada ağaç kesimini paylaşıyorlar ve ağaçların kesildiği yerden kilometrelerce uzaktaki insanlar belki de o kesilen ağaçların
gerçekten sesi olabiliyorlar.
Sosyal medya bu kadar yararlı bir şeyken biz gençler zararından nasıl
etkileniyoruz? Biraz da bunlardan konuşalım. İnsani ilişkileri zayıf, pasif
insanlar ortaya çıkıyor. Gereksiz gruplaşmalar ve eylemleşmeler de sosyal
medya üzerinden gerçekleşiyor. Yayılan yalan haber, dünyaya yayılabilir
ve kullanıcılar arasında bilgi kirliliğine neden oluyor. Aile bağlarını ko39

parabiliyor. Bizim en çok yaşadığımız şeylerden biri bana göre gençler
olarak. En büyük sorunumuz bu. Tenbelleştiriyor, yapacağımız işlerin aksamasına sebep oluyor. Uyku düzenimizi bozuyor. Kötü alışkanlıklar ve
engellenemeyecek olumsuzluklar ve bağımlılıklar ortaya çıkartabiliyor.
Hayal gücümüzün kısıtlanmasına sebep olabiliyor. Gerçek hayattaki diyalogların sınırlı olmasıyla beraber gerçek sosyal yaşamda kendimizi yalnızlığa itmekte. Peki, bu kadar yararlı şeyi konuştuk, biraz da sosyal medya
üzerinden dolandırıcılıklardan bahsedelim.

Sosyal Medya Dolandırıcılığı:
Son dönemde bazı sosyal medya platformlarında, instagramda, facebookta, twitterda ve benzeri uygulamalarda, özellikle banka müşterilerini hedef alan sahte banka sitelerinin bağlantılarını daha fazla görüyoruz.
Bununla ilgili reklamlarda tıklandığında sahte sitelere yönlendiriliyoruz.
Kullanıcılardan isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu, şifresi gibi kişisel bilgileri isteniyor. Ve bu şekilde de banka hesaplarımızdan yüklü meblağlarda paralarımız gidiyor. Tabii ki de her siteye güvenilmez diyemeyiz. Güvenilir olup
olmadığını nasıl anlarız? Örnek veriyoruz, mesela; bir instagram hesabı
diyelim. “Moda” diye bir instagram hesabı diyelim ve onlarca takipçisi
var. Siz artık o hesap ne paylaşırsa paylaşsın hani doğru olduğunu kabul
ediyorsunuz, ne kadar yanlış ve yalan olsa da. Bu moda'nın ismini alıyorlar, artık takipçi sayısıdır, profil fotoğrafıdır, hepsinin aynısını ve sadece
bizlerin anlayamayacağı bir şekilde küçük değişiklikler yapıyorlar. Örnek
veriyorum; Moda dedik, son iki harfini, mesela ‘a’yı iki defa yazıyorlar,
veya sonuna nokta, virgül gibi anlayamayacağımız bir şekilde değişiklikler yapıyorlar. Bu şekilde de bizi avuçlarının içine almış oluyorlar.
Bu salondaki gençlerin de birazcık da olsa ilgisini çekebilecek bir oyundan bahsedeceğim size. Ölümü tetikleyen bir oyun, “Mavi Balina” oyunu.
Belki duyanlar vardır aranızda. Sosyal medyada çok tepki alan bir oyundu.
Bu oyundan bahsedelim birazcık da. Öncelikle oyunun kötü taraflarından
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bahsetmek yerine, oyunun içeriğinden bahsedeceğim sizlere. Mavi Balina
oyunu; bu oyunu oynayanların intihar edip ölmesi için yapılmış bir oyundur. Bu oyunu sadece Rusyanın kendine özgü olan internet sitesinden indirebiliyorsunuz. Oyun 50 görevden oluşmaktadır. Oyuna giriş yaptığınızda
kameranız ele geçiriliyor ve 7/24 ne yaptıysanız siz ölene kadar takip ediliyorsunuz. Aileniz ile ilgili her şeyi biliyorlar. Ve ailenizin bir üyesi dışarıdayken, örneğin; “Şu an anneniz dışarıda” diyebiliyorlar. 50. görevin durumuna baktığımızda kolay şeylerden başlıyor, yaklaşık 25. göreve kadar.
25. görevden sonra daha öldürücü olabiliyor. İlk başlarda korkunç insan
yüzleri koyup, “Buna korkmayana kadar bak” diyorlar. Korkunç ses efekti
de ekleyip “Korkmayana kadar dinle” diyorlar. Oyunu oynayanlar ilk başta ölmem veya bana bir şey olmaz diyorlar. Ama oyun tehdit içerdiği için
oyundan kurtulma yolu yok. Ancak siz öldüğünüz zaman yapımcısı şirket
tarafından kaldırılıyor. Oyunun kurucusu şu an hapse atıldı. Ama verdiği
röportajda, “Benden sonra yürütücü olarak 100 kişi daha var” açıklamasını yaptı. Oyunu neden kurdun diye sorduklarında ise, “Dünyayı aptallardan kurtarıyorum” demiştir. Ve kendisinin en zeki olduğunu iddia etmiştir.
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Tüm bunlardan yola çıkarak değişen dünyanın, gelişen teknolojinin varlığına ihtiyacımız olduğu aşikar. Ancak, bu yolda ilerlerken benliğimizin
farkında olmalı, insani özelliklerimizi geliştirmeli, topluma ve dünyaya
yararlı bireyler olarak kendimizi geliştirmeliyiz.
Bu hepimizin elinde.
Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.

Sunucu
Evet, buyurun sağ taraftan başlayalım. Açtık müzakereyi. Siz bilirsiniz,
güzel anlattılar, saf anlattılar deriz. Buyurun, var mı soru?

Betül Havuz
Gazi Anadolu Lisesi
Peki siz sosyal medyayı iyi yönde kullanıyor musunuz?

Sunum ekibi
Tabiiki de sosyal medyayı ben de aktif olarak kullanıyorum. Yeri geliyor zararlarından da etkileniyorum, yararlanırdan da etkileniyorum ama
arkadaşımın röportajda dediği gibi kötü yönde kullanmıyorum. Buna dikkat etmeye çalışıyoruz.

Sunucu
Kötü, göreceli bir kavram. Eğer dersin varken tutup orada vakit geçiriyorsan sıkıntı yani.

..................................?
Sosyal medyayı daha bilinçli bir şekilde nasıl kullanabiliriz?
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Gazi Lisesi Sunum ekibi
Daha bilinçli bir şekilde, öğrenci olarak konuşuyorum şu an, mesela;
düşün, sen sınav haftasındasın. Eğer sen sınava çalışmıyor da telefonla
vakit geçiriyorsan, ya da ailenle iletişim kurmuyorsan bunun gibi kötü yollara gidebilir, ne yapabilirsin? Kendine bir plan program yaparsın, telefona
ne kadar ihtiyacın olduğu belirle ilk önce bence. Mesela; sınav haftasında
telefonu bir kenara koyup, daha bilinçli bir şekilde derslerine çalışabilirsin. Daha sonra bir yerde arkadaşlarınla sohbet ederken, ya da bir derdin
olduğunda onlarla mesajlaşarak değil de, yan yanayken, göz gözeyken onlarla iletişim kurabilirsin, bu şekilde kullanabilirsin.

Sunucu
Şöyle diyelim; bizim Kadın Aile Kültür Sanat Merkezimizde psikologlarımız, terapistlerimiz var. Sosyal Medyanın faydalı kullanma teknikleri
ile ilgili Bilgi Evlerimizde, Gençlik Merkezinde, Aile Kültür Sanat Merkezlerimizde eğitimlerimiz var. Faydaları, zararları, kullanımı gibi. Bunlara mutlaka katılın. Ben katılıyorum çokda istifade ediyorum sizlerede tavsiye ediyorum. Öyle şeyler duyuyoruz ki, sizin gibi gençlerden bir tanesi
anne babasını engelliyor ki, beni takip etmesin diye. Bak aranızda gülenler
var bu halde. Buyurun son soruyu alalım.

Seyfullah Pişkin
Barbaros Anadolu Lisesi
Haberleşme Bakanlığının sosyal medyayı engelleme ve erişime kapatma gibi bir izni var mı. Bunu sormak istiyorum.

Sunum Ekibi
Bunun aslında biz hep zararlarından bahsetmedik, yararlarından da bahsettik. Sosyal medyayı yararlı bir şekilde kullanıyoruz. Yeni işler keşfettik.
Neden kapatma gereği duyulsun ki? Arkadaşlar hiç bir devlet vatandaşının
faydasına olacak bir hizmeti kapatmaz. Ancak zararları varsa, Milli ege43

menliğimize karar veriyorsa elbetteki gereği yapılır. Ben çok fazla etkilendiğimizi düşünmüyorum açıkçası.

Sunucu
Devlet sıkıntılı zamanlarda kapatmıyor mu?

Gazi Lisesi Sunum Ekibi
Biraz öncede ifade ettim. Dünyada tüm devletler milli egemenliklerini,
nilli güvenliklerini söz konusu olduğu vakit bilgiyi engelliyor tabii. Bazı
zaman instagrama giriş yapamıyoruz. Arada sırada büyük olaylar olduğu
zaman kapatılıyor. Sanırım bu bir zorunluluktan kaynaklanıyor.
Teşekkür ederim.

Sunucu
Yetkisi var yani, onu anladık. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü okulumuza
geçiyoruz. Alkışlarınız bu güzel okulumuza gelsin. Bağcılar Gazi Anadolu
Lisesi saf, temiz, güzel bir anlatımla bize sosyal medyanın gençliği nereye
götürdüğünü anlattılar.
3. Okulumuz; Özel Analitik Lisesi “Bilinçli Tüketici Olan Gençlik” diyecekler. Alkışlarınızla Sıla Nur Sarıca, Rabia Kurt, Önder Akçay, Adem
Korkmaz bizlerle.

44

Okul
Özel Analitik Lisesi
Konu
Bilinçli Tüketici Olan Gençlik
Sunanlar
Sıla Nur Sarıca
Rabia Kurt
Önder Akçay
Adem Korkmaz
Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Önder Umut Akça, arkadaşlarım
Rabia Kurt ve Sila Nur Sarıca ile birlikte Analitik Temel Lisesi öğrencileriyiz. Rejide de arkadaşımız Adem Korkmaz var, bize yardımcı olacak.
Bizim konumuz: “Bilinçli Tüketici Olan Gençlik.” Bu konuyu arkadaşla45

rımla beraber farklı açılardan araştırdık, inceledik. Bu konuya başlamadan
önce, bilinçli tüketici kimdir? Bu soruya cevap vermek istiyorum.
Bilinçli tüketici; piyasadaki fiyatları, ürünleri araştıran, karşılaştırma
yapan, güncel bilgiye sahip kişidir. Bir haksızlıkla karşılaştığında, zarara uğradığında hakkını nerede ve nasıl savunacağını çok iyi bilir. Aşırı
tüketimi sevmez, israftan kaçınır. Promosyonlu ürünlere kanmaz, oltaya
gelmez. Aldığı ürünün son kullanma tarihini kontrol eder. Taklit, sahte,
korsan ürünlerden uzak durur. Aç ve yorgunken alışveriş yapmaz, TSE
belgeli ürünleri tercih eder.
Şimdi de birazcık zararlarından bahsedelim. Kötü yaptığımız şeylerden
bahsedelim.
Gençler tarafından bilinsizce yapılan davranışlar; Bunları en küçükten
en büyüğe doğru kabaca örneklendirelim. Mesela; okullarda defterlerden
koparılan yapraklar. Bunlar ne kadar küçük olursa olsun önce aile bütçelerine, sonra ise devlet bütçelerine büyük yük oluyor. Özellikle anlık yapılan
alışverişlerde belki hiç giymeyeceğimiz, belki de sadece bir defa giyeceğimiz kıyafetler, ayakkabılar, çantalar alıyoruz. Moda diye, başkasında var
diye, aslında elimizdeki yeterli iken yeni yeni modellerini almak istediğimiz, özendiğimiz teknolojik aletler, özellikle de telefonlar. Son olarak da
hayatımız boyunca en değerli şeyimiz olan zamanımızı sosyal medyada,
telefonlarda, bilgisayarlarda bilinçsizce harcıyoruz. Artık buna bir dur demeliyiz.
Şimdi, Gençler olarak hatalarımızı söyledik. Peki, bilinçli bir tüketici
nasıl olmalıdır? Bilinçli tüketici; mal ve hizmet satın alırken temel ihtiyaçlarını ön planda tutmalıdır. Firmalar arasında güvenirliliği ön planda
tutmalıdır. Örneğin; hiç bilinmeyen bir merdiven altı firmadan alışveriş
yapmak yerine, daha fazla bilinen kaliteli firmaları tercih etmelidir. Bilinçli tüketici olan bir genç, haklarını bilen, haklarına sahip çıkan ve haklarını
savunabilen biri olmalıdır. Bilinçli tüketici israftan kesinlikle kaçınmalıdır. Peki, israfı azaltmak için çözümler nelerdir?

46

İsrafı azaltmak için çözümler:
Bilinçli tüketici olan bir genç, israftan kaçınmak istiyorsa eğer, elindekilerin kıymetini bilmeli, bunun bilincinde olmalıdır. Her türlü israftan kaçınmalıdır. Elinde fazladan olduğunu düşündüğü herhangi bir şeyi ihtiyaç sahibi
biriyle paylaşmalıdır. İhtiyacı dışında fazla ürün almamalı, hesaplı davranmalıdır. Yapılan araştırmalara göre; Yiyecek ve içecek israfının %30'unu giderdiğimiz takdirde açlık sorununu yok edeceğiz. Bunun için ilk adım bugünün gençlerinin yaptığı israfı engellemek. Amaç; kendi cebini ve ülkesinin
yarınını düşünen bireyler olarak yetişmektir. Doğaya yatırım yapan gençler
olmalıyız. Doğaya yapabileceğimiz en büyük yatırım ağaç dikmektir. Açık
gördüğümüz muslukları kapatmalı, yanan ışıkları söndürmeli ve en önemlilerinden biri olan da fişleri pirizden çıkartmalıyız. Prizde unuttuğumuz fişler
%70 oranında elektrik israfına sebep olmaktadır. Bu yüzden, işimiz bittikten
sonra prizdeki fişleri çıkartmayı unutmamalıyız.
Peki arkadaşlar, bilinçli genç tüketici alışveriş yaparken nelere dikkat
eder? Bilinçli genç tüketici alışveriş yaparken fatura ve garanti belgesine
dikkat etmelidir. Aldığı ürünün kalitesine ve fiyatına dikkat eder, paketinin
açık olup olmadığına dikkat eder, ürününün son kullanma tarihine dikkat
eder, ihtiyacı dışında, fazladan ürün almamaya, hesaplı davranmaya bakar.
Burada da en önemli maddemiz, TSE damgasının olup olmadığına bakar.
Peki, TSE nedir, ne işe yarar? TSE belgesi ülkemizde üretilen ürünler
için belirlenen kriterler ve uygunluk standartlarının karşılandığını ispatlayan
bir belgedir. TSE, bir ürün hakkında tetkikler yaparak uygunluğunu denetlemektedir. Bilinçli insanlar, bilinçli gençler olarak bugünün gençleri, yarının
büyükleri düşüncesiyle dikkat edeceğimiz ve sürekli hale getireceğimiz bu
düşünce, yarının çocuklarına daha sağlıklı bir dünya bırakmak açısından son
derece önemlidir. Bu konuyla alakalı bir videomuz var, şimdi onu izleyeceğiz.
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...........................................................
Video gösterimi
..........................................................
Tüketime şimdi bir de sağlık açısından bakalım. Bilinçli tüketici kendi
hayatını, toplumunu düşünen ve bu konuda sorumluluklarını bilen, üstüne
düşen görevlerini yerine getiren kişidir. Bu noktada sağlık açısından ve
ekonomik açıdan plastiklerin kullanımının azaltılması ve geri dönüşüme
kazandırılması önemlidir. Bir plastiğin doğadan tamamen yok olabilmesi
için denizde 400 yıl, karada ise tamı tamına 800 yıl kadar bir zaman diliminin geçmesi gerekmektedir.
Peki, şimdi, son yıllarda neden kanser vakalarının arttığını hiç düşündünüz mü? Eskiden plastik yerine tamamen doğal olan kese kağıtları, bez
torbalar, file ve cam şişeler kullanılmaktaydı. Bu sayede insanların yedikleri de, içtikleri de sağlıklı kalmaktaydı. Ama günümüzde ise, bu durum çok farklı. Ciddiye alınmadığı zaman insan vücudunda geriye dönüşümsüz olmak üzere hasar bırakan plastikleri hayatımızdan çıkarmamız
pek de mümkün gibi durmuyor. Ama en azından azaltabiliriz. Yapısındaki
kimyasallar sebebiyle ciddi etkilere sahip plastiklerin kanser yaptığı ispatlanmıştır. Kanser vakalarının artmasının en büyük nedenlerinden biri plastiklerdir. Isıya veya güneşe maruz kaldıklarında bileşimindeki maddeler
çözünerek kansere neden olmaktadır. Sağlık konusunda ele aldığımız bu
bölümün son kısmında, özellikle son dönemlerde plastiklerin kullanımı,
geri dönüşümün önem verilmesi, en çok da naylon poşetlerin kullanımı
konusunda yapılan çalışmaları genç nesil olarak destekliyoruz.
Son olarak diyoruz ki; Bilinçli tüketelim, tükenmeyelim
Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, sağolun.

Sunucu
Evet, Arkadaşlar! müzakereye sağ taraftan başlıyoruz. Buyrun.
Vildan Arpacı
Bağcılar Çok Programlı Anadolu Lisesi
Başlığı “Bilinçli Genç Tüketici” olarak tespit etmişsiniz. Neden? Erişkinler ve Yaşlılar israf yapmıyor mu?
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Analitik Lisesi Sunum Ekibi
Cevap veriyorum, söyleyelim. Tabii ki de haklısın. Bu konu çok kapsamlı bir konu yaşlılar da israf yapıyor ama Gençlik Şurası olduğu için, biz
de gençlerle ilgili konuşmak durumundayız. Bize de bu konu verildi. Biz
de bunu anlattık sizlere.
Aleyna Sever
Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Biz şimdi herhangi bir marketten veya herhangi bir şey aldığımızda,
içinde GDO ve katkı maddesi olduğunu biliyoruz. Bu her yerde var. Bizler
bilinçli tüketiciler olarak, neyi alıp neyi almayacağımızı nasıl bileceğiz?
Sunum Ekibi
Kendin söyledin; “GDO'lu olup olmadığını biliyoruz” dedin. GDO'nun
insan sağlığına zararlı olduğu aşikar, zararlı bir şey. Tabii ki de GDO'lu
şeyleri tercih etmemeye dikkat etmemiz gerekiyor.
Aleyna Sever
Ama her şeyde var.
Sunum Ekibi
Her şeyde yok. Her şeyde yok GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma). Olmayan çok fazla şey var. Marketten yaptığın alışverişlerde TSE
belgesine dikkat edersen, TSE'li ürünlerde genellikle GDO kullanılmaz
zaten. Teşekkürler.
Dilara Karabulut
Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesi
O kadar bilinçli tüketiciden bahsettiniz, öyleyse soruyorum; siz ne kadar bilinçli tüketicisiniz?

Sunum Ekibi
Şöyle söyleyeyim; biz de en az sizler kadar genciz ve tabii ki bizler de
hata yapıyoruz. Ama marketten bir şey aldığımız zaman, arkasını çevirip
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TSE belgesine bakmak zor bir şey değil. En azından ben böyle düşünüyorum. Ve bu kadarını da yapıyorum yani. Kendimin de bu konuda biraz
daha dikklat etmeye çalışacağımı söylüyorum. Herkesin de dikkat etmesini istiyorum. Teşekkürler.

Oğuz Kaya
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merhabalar. Benim arkadaşlara bir sorum olacak; israftan bahsettiniz.
İsraftan bahsederken bir şeyi atladınız. Poşetin paralı olması sizce gerçek
bir çözüm müydü, yoksa başka çözüm olanakları yok muydu.?

Sunum Ekibi
Tabii ki de haklısın. Başka çözüm olanakları da var. Kağıttan yapılan
poşetler de üretilebilir. Ama şöyle bir şey var; devletimizin birden bire
böyle bir şeye adım atarken direk pat diye bunları kaldırması mümkün
olan bir şey değil. İleride zamanla yapılacağını düşünüyorum ben de. Ama
az önce de bahsettiğimiz gibi gerçekten plastik çok zarar veriyor. Biz de
araştırırken dikkat ettik. Bilinçli tüketici dediğimiz zaman sanki sadece
cebini düşünmesi gereken insanlar gibi geliyor. Ama aslında bilinçli bir
tüketici sadece cebini değil, çevresini de korumak zorundadır. En azından
ben böyle düşünüyorum. Arkadaşlarımın da böyle düşündüklerini, tahmin
ediyorum. Teşekkürler.

Sunucu
Karışmak istemiyorum ama bir parantez açayım. Liseyi ben Hollanda'da okudum. Rusya'da yıllardır poşet paralı. Hollanda da paralı Avrupada da. Her yerde var. Ama bizde yeni. Onlarda yıllardır var.

Enes Yücel
Mahmutbey Lisesi
Hep bilinçli tüketici olmamız hakkında konuştunuz da, bilinçli tüketici
olmak için önce Bilinçli Üreticide olmamız gerekmez mi? Her şeyimizi
ithal ederek nereye kadar gidecek ki?
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Sunum Ekibi
Kesinlikle katılıyorum. Haklısın. Zaten devletimiz de bu konuda yıllardır iyi adımlar atıyor. Yavaş yavaş halk bizi geliştiriyor. Ama bizim konumuz tüketicilik. Biz de bunun hakkında açıklamalar yaptık. Ama kesinlikle
katılıyorum. Haklısın yani. Üretimde de yavaş yavaş daha ileriye doğru
gidiyoruz.

Furkan Şahin
Diğer taraftan bir soru gelmişti poşetlerin parayla olmasıyla ilgili. Arkadaşımız kağıtla yapıldığını söylemişti. Arkadaşımız kağıtların neyle yapıldığını unuttu sanırım.

Sunum Ekibi
Tabii ki de haklısın. Çevremize zarar vermemek için ağaçları kesmememiz gerekiyor. Ama kağıt sadece bir tercih. Fileler, torbalar gibi daha
bunun bir sürü çeşidi var. Ben sadece örnek vermek istedim ve aklıma o
geldi. Arkadaşlar bu konu hala tazeliğini koruduğu için bu hususta daha bir
çok alternatifler oluşacaktır. Ama haklısın, katılıyorum.

Sunucu
Evet, müzakeremizi bitiriyoruz. 4. Okulumuz; Hızır Reis Kız Anadaolu
İmam-Hatip Lisesi. Konumuz; “Yerel Yönetimlerin Gençlik Politikaları
Nasıl Olmalı?” Çok yerinde bir konu. Cemre Esmanur Kartal, Dilara Kılınç, Zeynep Öztürk, Rümeysa Bozarslan'a kocaman alkışlarla mikrofonu
devrediyoruz efendim.
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Okul
Hızır Reis Kız Anadaolu İmam-Hatip Lisesi
Konu
Yerel Yönetimlerin Gençlik Politikaları
Nasıl Olmalı
Sunanlar
Cemre Esmanur Kartal
Dilara Kılınç
Zeynep Öztürk
Rümeysa Bozarslan

Selamünaleyküm. Ben Cemre Esmanur Kartal, arkadaşlarım; Zeynep
Öztürk, Dilara Kılınç ve rejideki arkadaşımız Rümeysa Bozarslan olarak,
Okulumuz; Hızır Reis Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi. Sizlere ‘Yerel Yönetimlerin Gençlik Politiklaları Nasıl Olmalı?’ isimli sunumumuzu yapacağız.
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Gençler toplumsal yaşamın en dinamik aktörleridir. Eğer dinamizm
seviyesini yükseltmek, bir kalkınma, bir yükseliş planlanıyor ise, bu planın başrollerinde şüphesiz gençler olmalıdır. Gençler, yapılan hizmet ve
faaliyetlere katılmalı veya nasıl hizmet ve faaliyetler yapılması gerektiği
hususunda fikirlerini beyan edebilmelidir. Bu kapsamda gençlerin aktif
katılımının sağlanması için araçlar geliştirilmelidir. Yerel yönetimler, bu
araçlardan halka en yakın olanıdır. Yerel Yönetimler çok yönlü kurumlardır. Bu da yerel yönetimlerin gençler için mühim bir konumda olduğunu
gösteriyor. Ülkemiz, genç nüfus noktasında belki de dünyadaki en şanslı
milletlerden bir tanesidir. Bugün sadece ilkokuldan lise seviyesine kadar
Türkiye'de nüfusa kayıtlı 18 milyon bireyin olduğu, buna üniversitede
okuyan mezun genç yetişkinleri de dahil ettiğimizde elimizdeki hazinenin kıymeti ve niteliği daha da belirginleşecektir. Bugün ülkemizde sadece
lisede okuyan arkadaşlarımızın sayısı Avrupa'daki kimi ülkenin genel nüfusundan fazladır. Gittikçe yaşlanan Avrupa'nın aksine, ülkemizde önemli
oranda genç nüfus bulunmaktadır. Bu nüfusa sahip olmak bizlere ayrı bir
sorumluluğun yüklendiğini gösteriyor. Ülkemizin, dünyanın diğer ülkelerinden çokça önde olduğunu, genç nüfus potansiyeli, doğru ve isabetli
adımlarla geleceğe taşınmakta ve taşınıyor.
“İdealsiz nesiller türedi” diyor Cemil Meriç. İdealleri olan gençler yetişmeli. Düşünen ve farkındalık düzeyi yüksek gençler. Hep bir tabir var
değil mi dillere pelesnk olmuş; “Asımın Nesli”, beklenen, özlenen. Fatih'in, Yavuz'un gençliği ve beklenen bir hilkat. İşte böyle bir gençliğin
hilkati için sizlerden bir nevi “Sosyoloji Akademileri” yapmanızı rica
ediyoruz. Yerel yönetimler, gençler için her ilgi ve yeteneğe göre merkezler yapmalı. Bu merkezlerin ortak noktası ise kitap olmalıdır. Genelden
özele doğru kitapların bulunduğu bu merkezlerde gençler bazen münakaşa
edip, düşünceye ve düşünene saygı duymayı öğrenmeli, bazen de bir olup,
bir konu üzerinde ortak bir paydada buluşup, fikir yürütecekleri faaliyetler
düzenlenmelidir.
Namık Kemal'in “Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan doğar”, “Hakikat şimşeği fikirlerin çarpışmasından doğar” sözüne binaen söylüyorum
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ki; gençler, idealleri olan ve fikir yürütebilen bir kesim olmalı. Fikirleriyle
hakikati bulmalı. Genç kuşağın mühim konuları konuşamayacağını veyahut gençlerin sessiz, sakin olması gerektiği fikri sadece gençlerin katılımı
önünde bir engel teşkil eder. Gençler, görüşlerinin alınacağı veyahut katılımlarının beklendiği her türlü ortamda rahatça konuşabilmeli, konuşmaktan çekinmemelidir. Gençlerin görüşlerinin alınacağı faaliyetler ise süreklilik arzetmelidir.
Yusuf Kaplan şöyle diyor: “Gençliğin zihnini ve kalbini, ruhunu ve ufkunu açacak işlere imza atılmalı. Unutulmamalı ki; bir yerde ruh yoksa
güruh vardır.”
Yerel Yönetimler, gençler için yapacakları faaliyetlerde veya hizmetlerde gençlerin görüşünü almamakta. Bu yüzden, yerel yönetimler sundukları
hizmet ve faaliyetleri planlarken gençleri gözardı etmemelidir. Gençlerin
istekleri alınıp, sonrasında, hayata geçirilmelidir. Bu, gençler için daha verimli olacaktır. Mazi, atinin aynasıdır. Tarihe baktığımızda da yükselişler,
kalkınmalar her daim gençler ile olmuştur. Bu yüzden yerel yönetimlerin
de odak noktası gençlik olmalıdır. Unutulmamalı ki, gençlerini ihmal eden
toplumlar geleceklerini imha ederler.
Küçük fikirler büyük başarılar doğurur, büyük insanları, büyük bir geleceği doğurur. Bu fikirlerimizin de ileride büyük başarılar doğuracağına
inanıyorum. Gençlerin kendi fikirlerini daha özgün bir şekilde paylaşabilmesi ve paylaştıkça sosyalleşebilmesi için fırsatların sunulması gerekir.
Biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu kulüplere her şeyden önce gençlerimizi hazırlamamız gerekiyor. Evet, kulüpler açılmalı dedik, fakat bu performans gençlerde nasıl bulunacak? Bunun için bir araştırma yaptık. Bu
araştırmaya göre; spor yapan kesimin daha zinde, daha başarılı ve daha
pozitif olduğu görülüyor. Ama yalnız, ülkemizde spor yapan kesim yalnızca %46. Ve bu %46'nın bilinçli bir şekilde yapanı yalnızca %32. Bu
yüzden gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Ünlü filozof
Eflatun'un da dediği gibi; “Spor yalnızca sağlıklı bir vücudun en önemli
anahtarı değildir. O aynı zamanda, dinamik ve yaratıcı entelektül aktivitenin de temelidir” demiştir. İşte bu yüzden, gençlerimiz için bu konuda
bilinçlendirme yapılmalı ve bu alanların daha da çoğaltılması gerekir.
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Diğer bir mesele olarak; birazdan sizlere izleteceğimiz röportajı çekerken gençlerimizde şu eksikliği gözlemledik; Gençlerimiz kendilerini ifade
etmede, karşı taraf ile diyalog haline girebilmede ve fikirlerini sunmada
oldukça yoksunlar. Aslında bu sorunun nedenini gençlerimizde bulamıyoruz. Çünkü gençlerimiz ders odaklı yapılandırılıyorlar. Bildiğiniz üzere
beynimizde sağ ve sol loplar var. Bu sağ lop sayısal, sol lop da sözel.
Bizi “sağ lop”a yönlendirdikleri için “sol lop”umuz boş. Bu aynen şuna
benziyor; düşünün, buradan size doğru bir kuş uçurmak istiyorum ve bu
kuşun sol kanadını kırıyorum. Bu kuşun size doğru uçmasını bekleyebilir
miyim? Beklesem bile bu kuş size doğru uçar mı? Hayır. Ve biz gençlerin
de tek kanat ile uçmasını bekliyorlar. Ve tabii ki, bu da mümkün değil. Bu
yüzden genç bireyin kendini ifade edebilmesi, insanlarla diyalog haline
girebilmesi her şeyden önemlidir. Buradaki gençler bizim geleceğimizdir.
Geçmişimize önem verdiğimiz gibi geleceğimize de önem vermeliyiz.
Benjamin'in dediği gibi; “Bir ülkenin gençleri, refahın güvencesidir.” Sizler ve bizler gençliğin refahı için varız. Ne kadar gençliği iyi değerlendirip
geçirirsek o derecede refahta olacağımıza inanıyoruz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi de sizler için yapmış olduğumuz röportajı izleyeceğiz.

......................................................
Video gösterimi
-Merhaba. Yerel Yönetimlerin gençlik politikaları sizce nasıl olmalı?
-Öncelikle, teknolojinin çok revaçta olduğu bu çağda gençliğin daha
çok okumaya yönlendirilmesi için millet kıraathaneleri kurulabilir. Yani
Bağcılar da bir milli kamp mekanı belirlenebilir. İçinde gençlik kampları
yapılabilir. Çok önemli olduğu için, daha önce katıldığım için biliyorum.
Bu şekilde.
-Sizce yerel yönetimlerin gençlik politikaları nasıl olmalı?
Bence yerel yönetimler gençlere hitap eden şeyler yaparlarsa, gençleri
kendilerine çekebilirler. Yani daha çok gençlere hitap eden aktivitelerin
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olduğu yerlerin oluşturulması gerekiyor. Her mahalleye bir kütüphane olması gerekiyor. Yani biz gençler olarak kütüphane arayışında olmamalıyız.
Kütüphane ihtiyacı için başka mahallelere gitmemeliyiz. Her mahallede
kütüphane olması gerekiyor. Kütüphanelerde daha çok bilgisayar odalarının çoğaltılması lazım. Bilgisayar sayısının artırılması lazım. Çünkü, kuyruklar oluşmasın, sıralar oluşmasın. Herkes yararlanabilsin. Günümüzde
bilgisayar çok önemli ve herkesin durumu yok maalesef, herkesin evinde
bilgisayar yok. Kütüphanelerden yararlanmak istiyoruz. Ama sıra da beklememek istiyoruz. Bu yüzden kütüphane sayısının artırılması, bilgisayar
sayısının da artırılması gerekiyor.
Gençler olarak, daha çok sportif aktiviteleri kullanabileceğimiz yerler
olması lazım, ücretsiz. Herkesin yararlanabilmesi için, benim de, arkadaşlarımın da yararlanabilmesi için ücretsiz yerlerin oluşturulması lazım.
Ben böyle düşünüyorum, belediyelerimizin daha çok bu yönde çalışmasını
istiyorum.
-Teşekkür ederim.
-Sizce yerel yönetimlerin gençlik politkaları nasıl olmalı?
-Günümüzde gözlemlediğimiz kadarıyla, hatta geçmişten günümüze
gözlemlediğimiz kadarıyla Türkiye’deki eğitimli gençleri Türkiye'yi terk
ediyorlar, yeterli olanakların sağlanması halinde, üniversitedeki eğitimlerin yeterli olmaması nedeniyle Batı’ya yönelmeler başladı. Yeterli olduğu
takdirde beyin göçünün önlenebileceği aşikardır. Onun dışında, daha sonrasında Türkiye’ye geri dönmek için karar verdiklerinde, bu sefer buradaki siyasal olaylardan ötürü, çıkan olaylardan dolayı tekrar kararlarından
vazgeçiyorlar. Etrafımızda baktığımızda birçok kişi üniversite mezunu ama
işsiz. Herkes üniversite okuyor ama hiçbir yere yerleşemiyor. İş imkanlarının artırılmasını istiyoruz. Bakıldığı zaman günümüzde obezite fazlasıyla
yaygın hale geldi. Herkes bunun farkında. Çocuklar artık dışarıya çıkmıyor, evlerinde, bilgisayarlarının, tabletlerinin başında vakit geçiriyorlar.
Spor salonlarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ilçelerde,
semtlerde, mahallelerde spor salonlarının artırılması çocukların gelecekleri için çok verimli olacak. Okçuluk sporu bakıldığı zaman şu an revaçta.
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Türkiye genelinde fazlasıyla ilgileniliyor bu branşla. Eğer yeterli finansal
destek sağlanırsa milli sporculara daha ileri boyuta gideceğine inanıyorum. Beklentilerimiz bunlar.
-Teşekkür ederim.
-Sizce yerel yönetimlerin gençlik politikaları nasıl olmalı?
-Bence okullarda böyle meslek kulüpleri açılmalı, çünkü; milyonlarca
insan meslek liselerinde bilgi edinemeden mesleğini seçiyor ve de çok bilgisiz oluyor. Çünkü; çok araştıramıyor, belki bir heves sonucunda sevmediği mesleği yıllarca yapmak zorunda kalıyor ve de karşısına gelen, işte
ne bileyim avukat olsa müvekkilini, doktor olsa hastasını mutsuz edecek
şeyler çıkıyor ortaya. Öncesinde meslekler hakkında detaylı, böyle inceliklerine kadar kulüpler olsa bence çok güzel olur. Sevdiğim mesleği yapmama yardımcı olurdu. Hani insanlar sevdikleri mesleği yaparlardı. Ya ben
öyle düşünüyorum.
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-Yerel Yönetimlerin Gençlik politikaları nasıl olmalı?
-Bence, öncelikle yerel yönetimler gençlerin talepleri doğrultusunda
hareket etmelidir. Yani, baktığımız zaman çoğu yerel yönetim gerekli yatırımı, gençler için gerekli yatırımı yapıyorlar. Fakat bu yatırımlar bana
kalırsa kaliteli faaliyetlere dönüşemiyor. Kaliteli faaliyetten kastım şudur.
Birçok belediye, birçok mahallede kültür merkezleri kuruluyor, fakat buralarda sahnelenen oyunlar çok kalitesiz, işte böyle gerçekten kimsenin talep
etmediği, gitmek istemeyeceği şeyler oluyor. Bu tarz içeriklerin kalitesinin
artırılması, içi boş bir merkez değil de, daha çok insanların talep ederek, isteyerek gidebileceği yerler haline gelmesi gerekiyor. Çünkü; parayla
herkes bir şeyler kurabilir. Fakat buranın içini doldurabilmek önemli olan.
Tam da aslında belediyecilikte bunu sağlamak gerekiyor. Bu şekilde olduğu zaman gençlere hitap edilmiş olacaktır. Ben bunu düşünüyorum.

......................................................
Toplumumuzda son yüzyılda başgösteren en önemli sorunların başında
eğitim gelmektedir. Buna yönelik kararlı adımlar atılmasıyla, bu problem
son yıllarda önemli oranda çözüme kavuşuyor gibi.
İlkokulda 4.320, Ortaokulda 5.040, lisede 5.760, toplamda ise 15.120
saat oturuyoruz. Eğitim sistemimizin en temel problemlerinden biri de budur. Neden bu kadar çok oturuyoruz? Hiç kimse bu kadar çok oturmamalı,
gençlerin üzerine vazife olan tek şey ders olmamalıdır.

Sunucu
Özür diliyorum, yine araya gireceğim, kusura bakmayın. Böyle bir yaramazlığım var bugün. Arkadaşlar, en önemli konulardan biri. Ve burada
birazdan yerel yönetimden bir başkan yardımcısını alacağız. Öyle sorular
çıkması lazım ki buradan, genç olarak siz isteyeceksiniz ki; karşımızdaki
belediyeciler zorlansın, proje üretsin. Bağcılar Belediyesi neler yapıyor
gençler için? Biliyor muyuz? Birazdan onları da soracağız. O yüzden de
gerçekten önemli bir konu. Biraz daha sabır. Buyurun efendim.
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Hızır Reis İHL Sunum Ekibi
Milletlerin muasır medeniyetler seviyesine çıkması ilk başta eğitimle
mümkün olmaktadır. Eğitimin sadece okullardaki resmi eğitim olarak değil, hayatın içinde olan, üretimle içiçe bilgisini üretimde kullanabilecek
şekilde dizayn edilmiş bir eğitim ve bu eğitimin içinde her türlü imkana
sahip olarak ülkenin eğitim imkanlarından istifade edecek bir gençlik politikasına ihtiyaç vardır. Gençlerin ihtiyacı olan yetenekler; yazılı ve sözlü iletişim kuvveti, ikna kaabiliyeti yüksek ve insan ilişkilerinde başarılı,
planlama ve organizasyon becerisine sahip, takım çalışması konusunda
tecrübeli ve sorumluluk alabilen.
Yerel yönetimler, üretimin içinde olup, aktif rol alabileceğimiz alanlar, kulüpler oluşturabilir. Kulüplerle uğraşan, sosyal aktivitelere katılan
gençlerin gelecekte iyi bir yerlere gelmesi olasıdır. Mesela münazara kulüplerinden Başbakanlar, devlet yöneticileri çıkmıştır. Kofi Annan, Barak
Obama, Bill Clinton ve Tonny Blair bunlardan bazıları. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 1972 İstanbul Liseler arası münazara şampiyonudur. Rümeysa Kadak en genç milletvekili. Peki, neden? Rümeysa Kadak uluslararası münazara ödül töreninde gösterdiği performanstan
Cumhurbaşkanımız etkilenerek en genç milletvekili olmuştur. Kanada
Başbakanı Justin 44 yaşında 2. en genç başbakandır. Biz gençlerin nesne
değil, özne olması gerekiyor. Konferans odaklılıktan çıkıp, görev odaklı
olmalıyız.
Gençlik politikaları nasıl olmalı? Bilinç hedefli, samimi ve eylemsel
olmalıdır. Milletlerin, toplumların geleceğine yön veren, yol çizen belki
de en önemli unsur o toplumun kendi yetiştirdiği gençliktir. Gençliğini çok
sistemli bir şekilde yetiştiren ve onları hayata katan medeniyetler dünya
çapında söz sahibi olmuş ve büyük nizama yön vermişlerdir. Türk tarihi ve
Türk İslam tarihi, gençliğe önem verilmek suretiyle kazanılan başarı hikayeleriyle doludur. Genç kelimesinin sözlük anlamının ‘hazine’ olduğunu
da hatırlarsak şanlı tarihimizde bu önemin neden verildiğini de anlamak
zor olmasa gerekir.
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Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, gençliğe önem vermek bizim kültürümüzde bir gelenektir. Geçmiş dönemlerden miras kalan şeyler tek başına
tarihi objelerden ibaret olamaz. Geçmişin algı ve anlayış tarzı da bir nevi
miras hükmündedir. İşte bu algı ve anlayışın en önemlilerinden biri de
gençlik ve ona verilen kıymettir. Bugün bize düşen; bu mirasa da sahip
çıkmak ve gençliğe gereken önemi göstermektir. Ülke meselelerine katkısı
olmayan, ülkesi için bir şeyler yapmayan, üretmeyen, fikirlerini aktaramayan, açıklama konusunda geride duran, çekinen bir gençlik olmaktan
sıyrılmalıyız. İçinde bulunduğumuz bu gemide artık dümen gençlere emanet edilmeli ve gençlere yer verilmelidir. Gençlerin aktif, her yönüyle çalışkan, koşturan, ülkesi için bir şeyler yapmak isteyen gençliğe her zaman
destek veren bir siyasi iradenin zamanıdır. Ülkemizin daha parlak yarınlara ulaşmasında gençliğin rolü kesinlikle küçümsenmemelidir.
Gençliğin pozitif gelişimi, yaklaşımı şu özelliklerden oluşmalıdır:
Gençlik için olumlu sonuçlara odaklanılmalı, bütün gençleri kapsayan
programlar üretilmeli, gençlik kendi gelişimi için merkezi aktörler olarak görülmeli, tek bir karakteristik problemi olan kişinin bütüncül olarak
gelişimini sağlamalıdır. Üretken birer yetişkin olabilmeleri için beceriler
kazandırılmalıdır. Gençler için bir şeyler yapılmamalı, gençlerle beraber
onlar için bir şeyler yapılmalıdır. Gençlere rehberlik etmek için aynı zamanda aileler ve diğer yetişkinler ile işbirliği sağlanmalıdır.
Siz kıymetli idarecilerimize ve büyüklerimize de bu bağlamda iş düştüğünü naçizane belirtmek isterim. Zaten kıymet ve önem veriyorsunuz ki,
bugün biz gençleri toplamak suretiyle bir şura organize ediyorsunuz.
Sürçülisan ettiysek affola. Bu noktada arkadaşlarım ve okulum adına
hepinize teşekkür ediyorum.

Sunucu
Efendim biz teşekkür ederiz. Gayet yerinde, güzel bir konu ve sade,
saf ve temiz bir anlatımdı. Müzakereye hemen sağ taraftan başlayalım,
buyurun.
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Oğuz Kaya
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi
Diğer dünya ülkeleriyle ciddi anlamda yarışabilmek için hangi inovasyonlar ve reformlar yapılması gerekmektedir?

Sunum ekibi
Aslında zaten konumuzun ana teması buydu. Diğer ülkeler gençlerini
daha çok ön plana çıkardığı için muasır medeniyetler seviyesinde daha üst
konumlarda oluyorlar. Biz de Türkiye olarak gençlerimizi her alanda daha
çok üst plan çıkarırsak, tıpkı tarihimizde olduğu gibi sorumluluklarımızı
gençlere verirsek daha güzel yarınlarımız olacak.

Yunus Kaya
Selahaddin Eyyubi İHL
Bizim ülke eğitimde neden gelişmiyor? Afrika ülkeleriyle aynı sıradayız eğitimde.

Sunum Ekibi
Şu an eğitim sistemimizin kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğimiz gibi biraz daha konferans odaklıdan, görev odaklıya geçmemiz gerekiyor. Derslerimizi ihmal etmeden biraz daha hem siyasi, yani gençlerin neye
ilgisi varsa, her alanda gençlerimizin daha çok görev almasını istiyoruz.

Sunucu
Yani, verilerin var mı? Afrika ülkeleri gibi olduğuna dair? Bir bak ama
son dönemlerde bayağı ilerlemeler yokmı?
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Alperen Aziz Eser
Selahattin Eyyübi Anadolu İHL
Sağ ve sol beyin lopuyla ilgili bir örnek vermiştiniz. Şimdi bizin sanata
yönelik bir isteğimiz var, güzel resim çiziyoruz diyelim. Biz kendimizi sanatla veya işte hikaye yazmayla geliştirmek istiyorsak bu konuda başarılı
olamaz mıyız? Yani, sayısala yönelirsek, dengede tutarsak diğer insanlardan bir farkımız kalır mı, kalmaz mı? Onu sormak istedim.
Sunum Ekibi
Biz, sağ lopa daha çok değer verilmesini söylemedik, tam tersi; ülkemizde sağ lopu gelişen bireylere verilen değerin sol lopa da verilmesi gerektiğini, gençlerimize sosyal bilimlerde de, veyahut neye yeteneği varsa,
o şekilde yerel yönetimlerimizin gençlerimizin yönlerdirmesini söyledik.
Daha doğrusu, kimin ne yeteneği varsa ve neye ilgi gösteriyorsa ona
yönlendirmeli diye düşünüyoruz.
Merve Çalışır
A. N. Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şimdi şöyle bir şey soracağım; az önce arkadaş dedi ki; “Nesne değil,
özne olmamız gerekiyor” dedi. O arkadaşımla tartışma amaçlı söylemeyeceğim, düşüncelerimi genel olarak belirtmek istiyorun. Şöyle bir şey var;
bizim zamanımızın yarısından çoğu okulda geçiyor. Hani, spor komleksi
v.s. yaptık diye söylüyorlar. Benim zamanımın yarısı okulda geçiyor. Spor
kompleksine gitmek için zamanım olmuyor.
Sunucu
Bu kadar mı?
Merve Çalışır
Hayır, bu kadar değil. Düşüncemi tam ifade edemedim. İşte en sonunda bizden bir proje yapmamızı istiyorlar. Benim hayatımın yarısı okulda
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geçiyor. Bunu tekrar belirteceğim. Bu yaşıma kadar gelmişim. Hani, bana
bir gelecek vadeden yok. Mesela ben okuyamadım, bu yaştan sonra da ben
nasıl bir meslek edineceğim, öğreneceğim? Hani, bunu demek istiyorum.

Sunum Ekibi
Aslında bu konunun muhatabı biz değil, devlet yöneticileri ve yerel yönetim sorumluları olmalı. Çünkü: bir gencimiz bir isteğini belirtti burada.
Biz de bunu söylüyoruz. Daha çok kulüpler olmalı, derslerin yanında merkezler olmalı, sosyoloji akademileri olmalı.
Harun Çağlar
Barbaros Andolu Lisesi
Sizce, yaşadığımız bölgedeki yerel yönetim, ulaşım, sağlık, turizm ve
spor faaliyetlerini v.s.’yi eğitim faaliyetleri altında toplayabiliyor mu?
Bunların koordinasyonunu sağlayabiliyor mu? Teşekkürler.
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Sunum Ekibi
Yerel yönetimlerimizin bu konuda gayet zengin olduğunu düşünüyorum. Ama yapmış olduğumuz saha araştırması ve gençlerimizle yaptığımız istişare sonucunda şunu farkettik; Gençlerimiz bu tür merkezlerin olduğunu, kulüplerin olduğunu bilmiyorlar. Daha çok, özellikle okullara ve
öğrencilere yönelik ilan, duyuru v.b. ile tanıtım yapılması ve gençlerimizin
bilinçlendirilmesi gerektiği hususunda fikirlerimi beyan ediyorum.

Sunucu
Bu önemli aslında.
(………..)
Benim sorum, yerel yönetimlere değil, Milli Eğitim camiasına. Mesela
arkadaş eğitim sisteminin kötü olmadığını düşünüyor. Bana göre berbat.
Yani, bir insanın tamam, ortaokula kadar gördüğü eğitim temel, bunu herkesin alması gerekiyor. Ancak, liseden sonra resim veya oyunculuğa yeteneği varken, 4 sene boyunca boş bir şekilde kimya ile, matematikle, fizikle
uğraşıyor. Oysa o ancak üniversitede konservatuara gidecek. Yani çok boş
bir şekilde 4 senesi kayboluyor.
Sunucu
Şöyle de bağlayalım; peki, yerel yönetim, merkezi yönetim bunlarla
alakalı çocukları erken yaşta mesleğe, sanata yöneltecek okullar yapıyor
mu? Diyeceğim.
(………)
Yok, onunla alakalı hiçbir şey yok. Sadece okulda 8 saat boyunca matematikle, fizikle, kimya ile uğraşıyor, daha sonra eve gittiği zaman mesela o
çocuk resim yapmayı seviyor, resim çiziyor, saatlerce onun başında duruyor. Evde ailesi; “Neden ders çalışmıyorsun” diyor. Çocuk müziği seviyor,
müzik söylüyor, evde ailesi; “Neden ders çalışmıyorsun?” Çünkü; onun
ilgi alanı o değil. Yeteneği de o yönde değil.
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Sunucu
Senin talebin şu mu; “Yazarlık okulu açılsın, resim okulu açılsın, bunları açıyor musunuz? Açacak mısınız? Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ya da
belediyenin böyle projeleri var mı mı? Diyorsun. Bunu mu soralım?

(..............)
Evet,

Sunucu
Evet, sorduk efendim. Teşekkür ederiz. Size sormadı yani, ben pasladım hemen. Şöyle yapalım; İlk önce Belediye Başkan Yardımcımız Sayın
Kenan Gültürk beyefendiyi buraya alalım. Belediye il ilgili soruları cevaplasın. Ardından da bu genç kardeşlerimize hediyeleri takdim edeceğiz okul
müdürlerimizle beraber. Kıymetli alkışlarınız Sayın Başkan Yardımcımıza
gelsin.

Kenan Gültürk
Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı
Sözlerimin başında, başta sunum yapan, katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza şahsım ve Beldiye Başkanımız adına teşekkürlerimi sunarım. 17.
Gençlik Şuramızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum.
Cenab-ı Hak’tan daha nice birlikte, daha güzel ortamlarda şûralarda bizleri
buluştursun diye niyazda bulunuyoruz.
Şimdi, birbirinden çok güzel sunumlar oldu. Bütün sunum yapan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Hepiniz harikasınız.
Sizleri alkışlıyorum. Biz de sizi alkışlıyoruz. Çok güzel bir şekilde dinlediniz, katılım sağladınız, önerilerde bulundunuz, sorular sordunuz, eleştiride
bulunan kardeşlerimiz oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz.
Soruların bazıları bizi ilgilendiriyor. Bir arkadaşımızın uzayla alakalı,
“Türkiye'de uzay çalışmaları var mı? Varsa, bunlara ayırdığı bütçe ne kadardır?” diye bir sorusu vardı. Arkadaşlar şimdiye kadar Türkiye'nin uzay
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çalışmaları TÜBİTAK üzerinden yürütülüyordu. Fakat 2018'in Aralık
ayından itibaren “Türkiye Uzay Ajansı” kuruldu. Resmi bir kurum olarak kuruldu. Merkezi Ankara'da. 7 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu var.
Kendine ait gelirleri var. Gelir kalemini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
bir yıllık bütçesinin binde biri. Arkadaşlar soru sorarken ben o binde biri
bir hesap edeyim bakayım ne kadar tutuyor diye baktık. Çıkan rakam; 949
milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Eski parayla bir katrilyon civarında
bir rakama tekabül ediyor. Bu, “Bütçe”den gelen gelir. Onun dışında, TÜBİTAK'ın masrafları çıktıktan sonra elde etmiş olduğu gelirlerinin %20'si,
Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bütün masrafları çıktıktan
sonraki kârının %20'si, aynı zamanda bağışlar, aynı zamanda, vasiyetlerden gelen gelirler ve aynı zamanda projelerden gelen ve aynı zamanda patentten gelen gelirleri de bunlar ekstralarına giriyor. Bunlar şu anda Uzay
Ajansı'na aktarılan meblağlar diyebilirim. Bilmiyorum arkadaşımızın sorusuna cevap oldu mu? Sorulardan biri buydu. Somut bir soruydu. Soran
arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum.
İkinci soru; yerel yinetimlerin gençlik politikaları hakkında idi. Hem
konuşmacı arkadaşlarımız, hem dinleyici arkadaşlarımız bizi biraz eleştirdiler. Biz de eleştirilerini aldık. Bu eleştirileri kendimize ödev olarak aldık
ve üzerinde çalışacağız. Ancak, bazı noktalarada ben bir katkıda bulunmak
istiyorum. Ben de bir eleştiride bulunmak istiyorum. O da şu; bizim gençlik çalışmalarımız, yapmış olduğumuz faaliyetler, kendi kendimize masamıza koyup oturup da, kendimizi izole edip de, yapmış olduğumuz çalışmalar değil. Yapmış olduğumuz çalışmaların içerikleri, dizaynları dahil,
donanımları dahil, bastırdığımız materyaller dahil, içerisinde oluşturmuş
olduğumuz atölye çalışmaları dahil, içerisine koymuş olduğumuz kulüp
çalışmalarının tamamı sizlerle, belki burada da arkadaşlarımız vardır, burada bulunmayan arkadaşlarımızdan da istişare sonucunda elde ettiğimiz
verilerle beraber sizden gelen taleplerle oluşturmuş olduğumuz mekanlardır. Yoksa biz kendi kendimize oturduk da, biz bunun böyle olmasını
istiyoruz gibi bir çalışma yapmadık. Yani gençlerle birlikte çalışıp ortak
akılla ortaya çıkardığımız faaliyetlerdir. Bunun böyle bilinmesini isterim.
Ama şunu da anladımki sizlerle daha da fazla istişareler yapmamız gerek.
Bunu da not olarak aldım.
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Bir üçüncüsü; Şimdi ben huradaki arkadaşlara soruyorum; Hani siz
dersinize çalışarak geldiniz, ben de dersime çalışarak geldim. Bizim her
ay çıkardığımız Kültür Sanat Ajandamız var. İstanbul'da 39 belediye var,
yaklaşık 30’u her ay bundan basıyor ve dağıtıyor. Şuan Şubat ayınınki
elimizde, Mart ayınınki de inşallah hazırlanıyor, Senenin hemen hemen
her ayı etkinliklerimiz var. Bu kitapçık sadece yazın 3 ay çıkmıyor. Geriye kalan aylar çıkıyor. Mesela burada, Bağcılar Gençlik Merkezi'ndeki
atölyelerle ilgili, buradaki, salondaki arkadaşlarımıza ben bir soru soruyorum; şu sayfasını hiç inceleyen bir arkadaşımız oldu mu? Kaç kişi inceledi? Kalkan parmaklara bakarsak, koca salondan sadece 10 kişi var.
Şimdi bu bizim fotoğrafımız gençler. İlk önce yerel yöneticiler olarak sizi
kandırmayacağız. Ama bir özeleştiride yapmamız gerek. Okumuyoruz ve
bakmıyoruz, görmüyoruz ve ilgilenmiyoruz. Dışarıdaki, bize daha cafcaflı
daha cazip geliyor. Barbaros Anadolu Lisemizin Müdürü, Sn. Aziz ERDOĞAN Bey’in tabiriyle o da salonumuzda dışarıdakiler bize “Daha afilli geliyor” Ama burnumuzun dibindeki, hemen önümüzdeki, bize çok cazibeli
gelmiyor. Bir tanesi bu. Mesela ben şunu önerirdim; bu çalışmamızı, bu
Gençlik Şurasında gelen arkadaşlar, Biz gittik, Belediyenin Gençlik Merkezini gezdik, inceledik, gördük, baktık, bir sürü, bizimle alakası olmayan
etkinlik var, biraz önce arkadaşların dediği gibi, içerisine koymuşsunuz
ama bize hitap etmiyor. Veya unutmuşsunuz, düşünmemişsiniz, akıl etmemişsiniz, bunu da oraya ilave edin diyeceğiniz somut öneriler beklerdik.
Biz sizden öneriler bekliyoruz. Gençler olarak sizler bizlerden daha zekisiniz. Sizlerden projeler bekliyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı ve en fonksiyonlu Gençlik Merkezi Bağcılar'da. 24 bin civarında üyemiz var. 18 ayrı
sınıfımız var. İçerisinde sinema salonumuz, sizler kendi filminizi getirip
kendi sinemanızıda seyredebilirsiniz. Kendi, cep sinemamız var. Yani 30
kişilik bir sınıf olarak gelip, kendi sinemanızı seyredebilirsiniz. İçersinde
tiyatro salonumuz var, kendi cep tiyatromuz, yine Belediyemizin yaklaşık
600 öğrenciden oluşan tiyatro okulumuz var orada, öğrencilerimiz kurs
görüyor, ders alıyor. Kursiyerlerimiz sizin gibi genç, sizin arkadaşlarınız.
Onun dışında orada oyun odamız var. Şark odamız var, onun dışında bovling salonumuz var, spor salonumuz var, içerisinde seminer salonlarımız
var. Orada müzik odamız var, orada bilgisayar odamız var, orada teknoloji
odamız var, orada laboratuar sınıfımız var. Üniversiteli arkadaşlarınızdan
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bazılarının dediklerine göre söylüyorum,kendi üniversitelerinde, üniversitelerde olmayan laboratuar var orada. Gideceğiniz üniversitelerde bulamayacağınız laboratuarlarımız var. Ama biz sizden şunu istiyoruz; kim
kullanacak bunları? İkili bireysel ilişkilerden dolayı mı, muhabbet mi daha
bereketli, yoksa gerçekten etrafıma ve çevreme bakıp, bir dakika neler oluyor diye araştırmak mı?
Bağcılar İstanbul'da en fazla kütüphanesi olan bir ilçeyiz biz. Arkadaşlarımız söylediği için söylüyorum. En fazla kütüphanesi olanız.
Bunu yeterli görmüyoruz. Sayın Başkanımız açılış konuşmasında bunu
bizimle paylaştı. Çorbalarımızı veriyoruz. Başkan biraz önce söylemedi.
Kültür Merkezimizdeki kütüphanemizi 24 saat açık tutuyoruz. 24 saat
kesintisiz, 365 gün 7/24 orası çalışıyor. Ve Sayın Başkanımız, orada
hergün çeşitli ikramlarda veriyoruz. İki günden beri etli pilav, yanına
ayran ve yanında tatlı da ikram etmeye başladık. Akşam saat 20:00'de
misafirimizsiniz. Buıyurun gelin. Bekliyoruz. Ama bir şartımız var ki;
kütüphaneye. Akşam saat: 20:00'de kütüphanemizde etli pilavımız var,
beraberinde ayranımız var, beraberinde tatlımız var.
Arkadaşlar yeter ki; gelin hep beraberce, omuz verelim bu işe. Burada şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz burada. Bağcılar'da şuan 8 tane
yüzme havuzumuz var. Yüzme havuzlarında gündüz saatleri, tamamen
okullara ait. Peki, öğrenciler, öğretmenleriyle beraber geldiği zaman ücretsiz mi? Ücretsiz. Arkadaşlar 8 tane havuz size ücretsiz. Burada işin tuhaf
tarafı şu: Siz bundan tam haberdar değilsiniz veya çok fazla itibar etmiyorsunuz.
Gençler! bizim ayrıca bir “Yıldız Gençler” projemiz var, 24 bin üyemiz, Şu anda bizim Gençlik Merkezimizde 1.500 gencimiz ücretsiz üniversiteye hazırlanıyor, biliyor musunuz? 1.500 gencimiz, sizin akranlarınız. Bunun yanında izcilik kamplarımız var, İstanbul'da ilçeler arasında en
fazla izcilik kampı yapan ilçe Bağcılar. En fazla gençlik kampı yapan ilçe
Bağcılar. Yazlık kampı da, kışlık kampı da yapan Bağcılar. Biraz önce Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi, Çanakkale'den sonra Kefken'i de kullanan yine Bağcılar. Laboratuarlarımızla, teleskoplarımızla, mesela dün ayın
doğuşunun en büyük gözüktüğü tarihti. 19 Şubat. Bizde teleskop vardı.
İlçemizden bir genç gelip de “Ya şu teleskoptan buna bir de biz bakalım
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diyen bir gencimiz çıkmadı? Kendi kendime çok üzüldüm. O kadar meraksızız ki arkadaşlar. Şimdi, niye Batı ilerliyor arkadaşlar? Neden, niçin?
Arkadaşlar onlar niçin ilerliyor biliyor musunuz? İlgi gösteriyorlar ilgi.
Bir arkadaşım; “Yahu bizim günümüzün yarısı zaten okulda geçiyor” diyor. Yahu ne güzel!.. Elhamdülillah!.. İyi ki günün yarısı okulda geçiyor.
Ne güzel!.. Yani, bundan daha güzel bir şey var mı? Burada müdürlerimiz
var, ben de dahil olmak üzere, hepimizin küçüklüğümüzden itibaren çalışıyoruz. Bizim ülke olarak halk olarak çok çalışmamız gerekiyor. Yani,
buradan şuraya geliyoruz arkadaşlar, bunların hiç birisi, bize hiçbiri size
ama mazeret değil. Mazeretimiz şu; biz bu işin içinde var mıyız? Çalışmak
istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Var olmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Taşın altına elimizi koymak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bizim
buna karar vermemiz gerekiyor. Tiyatro okulumuzu söyledim, sinemayı
söyledim, kütüphanelerimizi söyledim. Bağcılar’da bizim iki ayrı müzemiz var, buradaki kaç arkadaşımız Çanakkale müzemizi gezdi? Buyurun.
Peki Mehmet Akif Ersoy müzemizi kaç kişi gezdi? Buyurun. Arkadaşlar
bunların hepsi ücretsiz olan yerler. 8D sinema ve Planetaryuma giden, kaç
kişi oldu? Buyurun.Evet yöneticiler olarak bizlerde suçluyuz. Eyvallah,
demekki iyi tanıtım ve duyuru yapamamışız. Şimdi, İstanbul'da tek Bağcılar'da var. “Enderun” yetenekli, üstün yetenekli çocuklar merkezimiz var.
Şu anda da 600 öğrencimiz var. Bizim burada Enderundan gelen liseli bir
öğrencimiz vardı, burada mı? Çıktı mı? Biraz önce görüşmüştük. Herhalde
ayrılmış. O merkezde resme karşı, arkadaşlar söylediği için söylüyorum,
resim becerisi olan, kaabiliyeti olan arkadaşlarımızı ayrı alıyoruz, müziğe
kaabiliyeti olan arkadaşlarımızı ayrı alıyoruz, güzel sanatlara yönelik kabiliyeti olan arkadaşları ayrı alıyoruz. Edebiyata yatkın olan arkadaşları
ayrı alıyoruz. Sayısalcılardan matematiği ayrı alıyoruz, fen bilgisini ayrı
alıyoruz, İngilizceyi (Yabancı Dil) ayrı alıyoruz, ayrı ayrı nitelikli eğitim
veriyoruz. İnşallah onların arasından geleceğin sanatçıları geleceğin ilim
ve bilim insanları çıkacak. Bağcılar Meydan'da bizim “Dil Evi”miz var.
Oraya yabancı hocalar görevlendirdik. Sadece ve sadece yabancı dil pratiğinizi orada gidip geliştirin dedik. Aranızdan oraya giden varmı? Arkadan tek bir arkadaşımızın eli kalktı. İyi ki varsın. Ayağa kalkarmısınız sizi
alkışlayalım kızım. Arkadaşlar, bu imkanların hepsi Bağcılar’da var. Bir
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abiniz olarak, bir eğitimci olarak, bir belediye başkan yardımcısı olarak,
adına ne derseniz deyin, o sizin takdirinize kalmış. Ama ben şunu size
söyleyeyim; yapmamız gereken bir şey var, o da şu; İstanbullu olmak; bir
avantaj, bir üniversite mezunu olmak gibidir. İlkokulu, ortaokulu, liseyi
İstanbul'da bitirmek, bir üniversite mezunu daha olmaktır. Arkadaşlar benim sizlere önerim; yaşadığınız ilçenin, yaşadığınız şehrin size sunduğu
imkanlardan siz haberdar mısınız? Genç olarak haberdar mısınız acaba
bizden? Bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçesi sizin hayatınızın nerelerini
kolaylaştırıyor? Bundan haberdar mısınız? Bu bir. İkincisi: Sizler bundan
istifade ediyor musunuz? Üçüncüsü bu hizmetler sizin hayatınızın hangi
taraflarını zorlaştırıyor? Sizin hayatınızı zorlaştıran taraflarını İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü'ne, Bağcılar Belediyesi'ne, Kaymakamlığa ilgili kurumlara iletiyor musunuz? Yoksa sadece ve sadece kendi aranızda söyleniyor musunuz? Batı işte bunun için bizden ileri arkadaşlar. Bunların
farkında, onlar bunlardan azami derecede yararlanıyor, hem de maksimum
oranda faydalanıyor, tabir caizse posasını çıkarıyor ve eksik gördüğünüde
de gidiyor yöneticisine mutlaka ve mutlaka söylüyor. Hemde gidip direkt
söylüyor. Ve diyor ki; ben bunu sizden istiyorum. Alana kadar da kapısından ayrılmıyor talebini yapıyor. Aramızdaki fark işte bu. İstanbul'un
size sunulan imkanlarından haberdar mısınız? Tüm İstanbul'un? İstanbul
mobilite. Çok geçişken birbirine. Dolayısıyla İstanbul'un imkanlarından
da sizin yararlanmanız lazım. Bakın size vasiyetim dediğim cümle o. Yarın
üniversite imtihanına girip de bir fakülteye gittiğinizde veya resmi görevleriniz gereğince anadolu'da bir yere gittiğiniz zaman, tanışacağınız sınıf
arkadaşlarınız, sıra arkadaşlarınız, oda arkadaşlarınız, İstanbul'dan geliyorum dediğiniz zaman, bakın bu cümle önemli. “İstanbul'dan geliyorum”…
Herkes Anadolu'nun bir yerinden geliyor, siz İstanbul'dan geliyorum diyeceksiniz. İstanbul'dan geliyorum dediğiniz zaman o arkadaşlarınız size bir
daha bakacak. Kesinlikle. Bunu unutmayın. Benim bunu 5 sene, altı sene
önce söylediğim arkadaşlarınız şimdi benim odama geliyorlar, “Başkanım
sen o zaman bize demiştin, biz de sana gülmüştük. Ama ben Bolu İzzet
Baysal Üniversitesi'ne gittim, ben Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne
gittim, Pamukkale Üniversitesi'ne gittim, sınıfta ve kampüste tanıştığım
arkadaşlarla, gerçekten ben İstanbul'dan geliyorum dediğim zaman herkes
bana döndü baktı, sen doğru çıktın” dediler. İstanbul böyle bir yer. Ama siz
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bunun farkında mısınız? Bunu farketmenizi ben sizden istirham ediyorum.
Bundan istifade edin, bundan yararlanın, gördüğünüz eksiklikleri de mutlaka ve mutlaka bize söyleyin. Şimdi Allah nasip ederse yeni proje Kuluçka Merkezimizle beraber, Teknoloji ve İnovasyon Merkezimizle beraber
o taleplerinizi de yerine getireceğiz. 2018 yılında, Bağcılar'da oturup da
farklı farklı üniversitelerde okuyup, planladıkları 11 tane projenin, proje
desteğini Belediye olarak biz karşılamışız. Proje desteği de yaklaşık 10
bin liradan, 20 bin, 30 bin, 50 bine kadar çıkıyor arkadaşlar. Biz bunların
11 tanesini finanse etmişiz. Sizin bir projeniz var, siz onun materyallerini
alma husunda, uygulama hususunda ekonomik sıkıntı yaşamışsınız ve biz
buna sponsor olmuşuz.
Dolayısıyla, bunları neden buradan söylüyoruz? Biz belediye olarak
varız arkadaşlar. Gençlik Merkezimizle, önerilerinize, akıllarınıza, fikirlerinize, projelerinize ihtiyacımız var, eleştirilerinize ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak bu noktada hepimizi muvaffak eylesin. Son olarak bir kardeşime, ulaşım, sağlık, turizm ve spor hususunda sorusu vardı. Arkadaşlar,
sporda belediyenin şu an 11 tane ayrı branşı var, kendi spor kulübümüz
var. Barbaros Anadolu Lisesinin dart takımı var. Müdürüde salonumuzda.
Futbolun dışında 11 tane bizde branş var. 27 tane kulüp var. 3. Ligde futbol
takımımız var. Sağlıkla alakalı, yani sağlığın çok az bir bölümü belediyeyi
ilgilendiriyor. Büyük bir bölümü devlet yani, merkezi idarenin, İlçe Sağlık
Müdürlüğünü, Devlet Hastanesini ilgilendiriliyor. Ancak sağlıkta bizim
katkımız ne oluyor; sağlıkta bizim katkımız şu; eğer siz bir hastaneye gider de orada ona medikal bir malzeme lazım olur da, eğer ailenin ekonomik durumu, devletin karşılamayacağı bir kısmını bizden talep ederse, biz
ona yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar da
reddettiğimiz birisi yoktur. Ameliyatlar dahil, protezler dahil olmak üzere, kulaklıklar dahil olmak üzere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Engelliler
yönelik çalışmamız hususunda zaten bizim üstümüze kimse yoktur diye
tahmin ediyoruz.
Arkadaşlar ulaşım hususunda bir bilgiyi sizinle paylaşalım. Ulaşımda
belediyelerin, ilçe belediyelerinin ulaşımda bir yetkisi yoktur. Büyükşehir
Belediyesinin sınırları içerisinde olan bütün yerlerin hepsinde ulaşım, sadece İETT'ye ait. Dolayısıyla sizden gelen talepler oluyor okullarınızdan.
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Mesela, İmam-Hatip Lisesinin önünden geçsin diye gelen bir talep vardı.
İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış beyle gittik, görüştük, görevlilere talimatlarını verdi. Üzerinde şu anda çalışıyorlar. O türlü gelen talepler alıyor
sizin adınıza, elçiye zeval olmaz mukabilinden gidip yetkililere iletiyor,
sonuçlanıncaya kadar takipçisi oluyoruz.
Unuttuğum bir şey kaldı mı? İşte Müdürüm burada. Güzel Sanatlar Lisesi var, yani yeteneklere göre çocuklarımızı alan sosyal Bilimler, Mümtaz
Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’ne. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’ne, Güzel Sanatlar Lisesine yönlendiriyoruz. Arkadaşlar aslında çok şeylerimiz
var. Ama bazen de bunları biz görmüyoruz. İşte bakmakla görmek arasındaki farkı da hep beraberce farketmemiz lazım.
Gençler, yapmamız gereken şey, zamanımızdan daha fazla. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu noktada hem sizleri, hem bizleri muvaffak eylesin diyorum. Allah zihninizi açık eylesin, bahtınızı açık eylesin, Cenab-ı Hak
hayırlı muratlarınızı nasip eylesin. İnşallah gönlünüzden geçen, sizin için
hayırlı olan üniversitelerden mezun olup, gelecekte çok güzel, arzu etmiş
olduğunuz kariyer merkezlerinde de kariyerlerinizi yapmış olarak sizleri
görmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin diyorum. Tekrar burayı ırenkelndirdiğinizden dolayı, çiçek gibi açtığınızdan ve görüşlerinizle bizlere
katkıda bulunduğunuzdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağolun,
varolun. Allah’a emanet olunuz.

Sunucu
Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli Şube Müdürümüzle beraber okul müdürlerimizi de davet edelim. Bugün burada sunum yapan
kıymetli öğrencilerimizi hazırlayan hocalarımızı da davet ediyoruz. Okul
müdürlerimizle birlikte. Belediye Başkan Yardımcımız, İlçe Şube Müdürümüz, bir önceki dönem ve şimdiki Gençlik Meclisi Başkanımız, kıymetli
yönetimi ve okul müdürlerimizi de buraya davet ederek arkadaşlarımızın
hediyelerini tekdim edelim. Sonrasında hep birlikte bir hatıra fotoğrafı ile
birlikte şûramızı sonlandıralım.

72

17. GENÇLİK
ŞÛRASI
Bağcılar Belediyesi 17. Gençlik Şûrası

Bağcılar Belediyesi

