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SUNUŞ
Kıymetli Hemşehrilerim,
Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde genç nüfus oranı azalırken, ülkemizde
ise 13 milyona yaklaştı. Yine ilçemizin 745 bin olan nüfusunun 130 bini de
gençlerden oluşmaktadır. Bu da geleceğe daha bir heyecan ve ümitle bakmamıza vesile olmaktadır.
Bağcılar Belediyesi olarak özellikle son yıllarda hızlı şehirleşme ile birlikte hizmet alanlarımızın ve düzeyinin arttığına şahitlik etmekteyiz. Hayatımızın hemen her alanında sosyal, kültürel ve teknik nitelikler olmak üzere
sorunların çözümünde adeta anahtar rolü konumuna gelmiş olduğumuzun
bilincindeyiz. Gençlerimize önem veriyor ve onlara yönelik çok yönlü destekler sağlıyoruz. Onların, eğitimi, yeteneklerinin keşfedilmesi, iş ve sosyal
yaşamın içinde yer alabilmeleri amacıyla her türlü desteği vermekle birlikte
modern ve donanımlı tesisleri de hizmetlerine sunuyoruz.
Gençlerimizin ilçemizin yönetimine ve toplumsal yaşama çok boyutlu katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar da önceliklerimiz arasında. Sunduğu
hizmetlerle gençlerin adeta ikinci adresleri haline gelen Gençlik Merkezimizde, niteliklerini daha da geliştirdiklerine şahitlik etmekteyiz. Bu ve benzeri
projelerimiz sayesinde gençlerimizi aynı zamanda kötü alışkanlıklardan ve
kötü çevreden uzak tutmaktayız.
Tüm bu hizmetlerimizin odağında gençlerimizin her türlü görüşlerini, beklentilerini ve taleplerini karşılamak da yer almaktadır. Şükürler olsun Belediyemiz, toplumun diğer kesimlerine olduğu gibi gençlere de en yakın kamu
kurumlardan birisi haline gelmiş bulunuyor. Onların yeteneklerini ve başarılarını karşılıksız bırakmıyor, 24 yaşına giren Gençlik Şölenimizle yarışmalarda dereceye giren gençleri ödüllendiriyoruz.
Faaliyetlerimizin en değerlileri arasında kuşkusuz Gençlik Meclislerimiz
ve Şuralarımız yer alıyor. Çocuk, Kadın, İzci ve Engellilerde olduğu gibi 18
yılını geride bırakan Gençlik Meclisimizin Şuraları da görüş, düşünce ve temennilerden faydalandığımız kaynaklardan birisidir.

18. Gençlik Şuramızda, Özel Güneşli Sınav Anadolu Lisesi öğrencileri
“Gençlerin Gözünde 2023-2052-2071 Hedefleri” başlığı altında yaptıkları
araştırmaları anlatırlarken, Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Lisesi
öğrencileri de “Yurtdışındaki ve Ülkemizdeki Eğitim Fırsatları” konusunda
güzel bir sunum yaptılar. Bağcılar Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Günümüz
Gençlerinin Sosyokültürel Talep ve Beklentileri” konusundaki çalışmaları
ile devam eden şuramız, Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin
“Sosyal Medya Kavramları ve Gençlik” başlıklı sunumu ile neticelendi.
Her bir sayfasında önemli bilgi, tespit ve değerlendirmelerle karşılaşacağınız elinizdeki kitabımız Gençlik Meclisimizin düzenlediği 18. Gençlik Şuramızdaki sunumlardan oluşuyor.
En iyi şekilde istifade etmeniz temennisiyle sizleri hürmet ve muhabbetle
selamlıyorum.
Lokman Çağırıcı
Belediye Başkanı

BAĞCILAR BELEDİYESİ
GENÇLİK MECLİSİ

18. GENÇLİK ŞÛRASI
Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı / 06/03/2020
Sunucu : Nurhan Cihan
Sunucu
Sevgili gençler, 18. Gençlik Şuramızda Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağırıcı beyefendi, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanımız Sayın İsmet Öztürk beyefendi, İlçe Müftümüz Sayın Celal Büyük beyefendi ve İlçe Milli
Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Yılmaz beyefendi aramıza katıldılar. Hoş
geldiniz şeref verdiniz.
Bu sene 18.’sini gerçekleştirdiğimiz Gençlik Şurasına siz sevgili gençler
hoş geldiniz şeref verdiniz. Geçmişten günümüze memleketin bekası için
toprağa düşmüş tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için sizleri saygı duruşuna,
ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz.
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Teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli protokol konuşmalarına geçmeden önce,
bugün sunum yapacak okullarımızın isimlerini tek tek anons edeceğiz. Biz arkadaşlarımızın isimlerini okurken onlar da sahnede yerlerini alsınlar efendim.
Özel Güneşli Sınav Anadolu Lisesi, kıymetli alkışlarınızla yerlerine davet
ediyoruz. Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bağcılar Anadolu
İmam-Hatip Lisesi ve Bağcılar Anadolu Lisesi, alkışlarınızla sevgili gençlerimiz yerlerine doğru geçiyorlar.
18. Gençlik Şuramızın açış konuşmasını yapmak üzere, Gençlik Meclisi
Başkanımız Sayın İsa Yusuf Battal’ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz.

İsa Yusuf Battal
Bağcılar Gençlik Meclisi Başkanı
Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Müftüm, Kıymetli İlçe Başkanlarım, çok kıymetli okul müdürlerim, sevgili öğretmenlerim, çok kıymetli genç arkadaşlarım, Bağcılar Belediyemizin düzenlemiş olduğu 18. Gençlik Şuramıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür
ederim. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz.
Hayatımızın en verimli, hayatımızın en ihtişamlı, hayatımızın en mücadeleci zamanı olan gençliğimizi, bugün gerçekleştirmiş olduğumuz bu verimli şuramız gibi meclislerde, mekanlarda geçirmeyi nasip ettiği için Rabbime
hamdediyorum.
Bizler, bu ülkenin en değerli hazinesiyiz. Bizler, bu milletin yarınlarıyız.
Bizler dünya mazlumlarının din, dil, ırk gözetmeksizin dert ortaklarıyız. Bizler, elimizdeki gençlik hazinesiyle, sahip olduğumuz keskin şuurumuzla, ortaya koyduğumuz sarsılmaz aklımız ve irademizle bu milletin her zaman değeri
olduğumuzu unutmamalıyız.
İrade demişken, 11 Ağustos 2017’de Trabzon Maçka’da, Türk Silahlı Kuvvetlerimize yardımcı olurken bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen
Eren Bülbül kardeşimi anmak istiyorum. İrade demişken, 9 Haziran 2017 yılında şehit edilen Aybüke öğretmenimi anmak istiyorum. İrade demişken, 15
Temmuz 2016 tarihinde, hain darbe girişiminde şehit olan Abdullah Tayyip
Olçok kardeşimi anmak istiyorum. Ayrıca, geçtiğimiz hafta yaşadığımız hain
saldırı sonucunda şehit olan askerlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet, gazilerimize acil şifalar, ailelerine de sabırlar diliyorum. Rabbim mehmetçiğimizin yardımcısı olsun.
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Sarsılmaz imanımız, aklımız ve irademizle, biz istedikten sonra Allah’ın
izniyle yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bundan sonraki dönemimizde de
biz Gençlik Meclisi olarak her çalışmamızda, her faaliyetimizde, her icraatımızda bizimle birlikte olan Sayın Belediye Başkanımız ve belediyemizin
bize tanımış olduğu en geniş imkanlarla sizlerle birlikte her faaliyeti, her organizasyonu yapmaya çalışacağız. Bizler, Bağcılar gençliği olarak o kadar
şanslıyız ki; her fırsatta gençlerle buluşup, gençlerin sorunlarını dinleyen bir
Belediye Başkanımız var. Başkanımız bu imkanlarının karşılığı olarak da bizlerden bir şeyler bekliyor. Başarılı olmamızı, birlikte olmamızı, güçlü olmamızı ve Türkiye ve Türk gençliği için bir şeyler üretmemizi bekliyor. Ben bu
vesileyle sizleri Gençlik Meclisimizde daha aktif görev almaya davet ediyorum. Birlikte nice güzel çalışmalara imza atacağımıza adım gibi eminim. Her
türlü proje ve fikirlerinizde sizlerle istişare etmeye hazırız. En kısa zamanda
da okullarımıza ziyaretler gerçekleştirerek sizlerle tanışacağız.
Bugün bu şûramızda “Sosyal Medya Kavramları ve Gençlik” konulu sunumunu yapacak olan Bağcılar Anadolu İmam-Hatip Lisemize, “Günümüz
Gençlerinin Sosyo-Kültürel Talep ve Beklentileri” konulu sunumunu yapacak
olan Bağcılar Anadolu Lisemize, “Yurt Dışındaki ve Ülkemizdeki Eğitim Fırsatları” konulu sunumunu yapacak olan Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize ve “Gençlerin Gözünde 2023-2053 ve 2071 Hedefleri” konulu
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sunumunu yapacak olan Özel Güneşli Sınav Anadolu Lisemize, sunumları
için vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür ediyorum.
Ben sunum konularına girip zamanınızı almayacağım. Bir kez daha katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’a emanet
olun.

Sunucu
Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere, bizlerin “Bizim Başkan”ı, değerli Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağırıcı
beyefendiyi kürsüye davet ediyoruz.
Lokman Çağırıcı
Belediye Başkanı
Kıymetli İlçe Başkanımız, Milli Eğitim Müdürüm, Müftüm, birim amirlerimiz, şube müdürlerimiz, daire başkanlarımız, Gençlik Kolu Başkanımız,
okul müdürlerimiz, öğretmen arkadaşlarım ve bu güne anlam katan sevgili
gençler. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Bugün burada bir Gençlik Şurasında daha birlikteyiz. Böyle güzel salonda,
bu ülkenin geleceği olan sizlerle, gerçekten değerli ve anlamlı gençlerle bir
arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sahneye
gelirken geçen hafta şehadet şerbetini içip uğurladığımız genç, 23 yaşındaki
delikanlının gitmeden önceki bir aylık süredeki konuşmaları ve sözleri aklıma
geldi. Ve yine siz yaşlarda İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet aklıma
geldi. Onun için iyi ki varsınız dedim aslında. Şöyle tarihe, geçmişe baktığımız zaman, yaş ve gençlik yıllarının, hani diyor ya “Akıl yaşta değil baştadır”
diye. Aslında eğitim seviyesi olarak ülkemizdeki gelinen noktanın biraz daha
ilerisine gidilmesinin gerektiğine inanıyorum. Gerçi, 4+4+4 meselelerinin çıkış kaynağını iyi okumanızı ve iyi tahlil etmenizi istiyorum. Geçenlerde 10
yaşındaki bir çocuk. 10 yaşındaydı değil mi o kütüphaneyle ilgili çıkan çocuk.
Bakın bir anda medyada sağda solda, orada burada öyle bir hareket geçti ki,
aslına baktığınızda o bizi küçük düşürdü. Çocuk değil, hareketlerimiz bizi
küçük düşürdü. Çünkü; bizim içimizde, ismi neydi bilmiyorum ama içimizde o kadar “Atakan”lar var ki, neden yüzlerce “Atakan”ı konuşmadık? Ben
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buna üzüldüm. Allah o iradeyi vermiş. Bakın, 6 yaşında Kur’an’ı hatmediyor
çocuk, 6 yaşında. 6.666 ayet. Yani şurada bir 6.666 ya kadar sayın desem,
herhalde en hızlı sayan insanın bir saatini alır yani. Bizim bunları ortaya koymamız lazım. Biz çok daha iyi bir noktada olmamız gerektiğini hep söyleriz.
İyi, daha iyi bir noktada olmamız için neler yapmalıyızı söylemeliyiz. Atakan
çok güzel bir örnek. Ben de çok duygulandım. Ben de konuştum, konuşmadım değil. Sevindim ve bazı yerlerde de örnek olarak verdim. Ama çok daha
fazlasının olduğunu bilmemiz lazım. Ve Kütüphaneler Haftasında yaptığımız
değerlendirmede kitap okuma konusunda ödül alan çocukları dahatırlayın..
Milli Eğitim Müdürümüz burada. Ana okulundaki, şimdi 4 yaş mı anaokulu?
Yani 4 yaşındaki anaokullarındaki, Milli Eğitimimizin veya Diyanetimiz de
başladı anaokulları meselesinde, çocukların becerilerini ben bizim anaokulumuza gittiğimizde görüyorum. Ne cevherler olduğuna bir bakın. Her şeyden
öte televizyonlardaki dizilerde görüyorsunuzdur herhalde. İşte bizim bunların
üzerine geleceğimizi inşa etmemiz lazım. Ve işin temelinin çok daha aşağılardan başlaması lazım. Onun için biz bu programları yapıyoruz. Onun için
bu şekilde bakın genç beyinlerden geleceği dinlemek zorundayız. Çünkü; geleceği onlar inşa edecek. Hep diyoruz ya; geleceğimiz gençler, geleceğimiz
çocuklar. İşte onlar için neler yapabiliriz? Hep bunun heyecanını duymaya
çalışıyoruz. Tüm gayretimiz bu. Bakın, ne yapıyorsak bunun için. Yol da dahil, park da dahil, bahçe de dahil, kentsel dönüşüm de dahil. Bağcılar Beledi9

yesi olarak gençlik altyapısında gerçekten çok çok iyi bir noktadayız. Sizler
için sunulan imkanlara baktığınız zaman, diğer ilçelerle kıyaslanamayacak
düzeyde olduğuna ben inanıyorum. Buna yüzme havuzları, bilgi evlerinden
başlayalım. Bugün İstanbul’da belediyelerin bilgi evleri var. 39 tane belediye
var, Büyükşehirle beraber 40 tane. Tüm belediyelerin bilgi evlerindeki sayıdan fazla sayı bizde var. 40 bini aşkın. Tamamına denk geliyor bakın, belediyelerin ilçelerdeki bilgi evlerindeki öğrencilerin sayısından fazlası bizde var.
Niçin? İşte sizlerin çok daha iyi yetişmeleri için.
Gençlik Merkezimize bakalım. 25 binleri bulmuş bir üye sayısı olan gençlik merkezi bilmiyorum başka nerede var Sayın Müftüm. 25 bin!. Bakın, bunlar doldukça biz daha fazla hizmet etmek ve yenilerini açmak zorundayız.
Ben öncelikle şunu ifade ediyorum; Bağcılar gençliğinin bu alt yapıdan iyi bir
şekilde istifade ettiğine inanıyorum. Ama yeterli değil. Bakın, yeterli değil.
Gençlik merkezindeki kütüphaneden başlayayım, biz zannediyorduk ki; bilgi,
bilişim, teknoloji geliştikçe çocuklarımız kütüphanelere gelmez zannediyorduk. Çünkü; her şeyi Google amca veriyor. Googgle’da bulamazsan Yandex’e
sor, orada da bulamazsan Yaani’ye sor. Bunlardan istifade ederler diye bekliyorduk. İstifade ediyor ama bir baktım ki kütüphaneler tıklım tıklım dolu
geçiyor. Gençlik merkezindeki kütüphane dolu. Bizim Kültür merkezimizde büyük bir kütüphanemiz var, orası doldu. Şimdi yine üst kata 100 kişilik
yeni bir kütüphane yaptık. Gidiyor musunuz oraya? Kim gidiyor Kültür merkezindeki kütüphaneye? Çok az. Üst kata 100 kişilik daha ilave kütüphane
yaptık. Ben sürekli gezerim, denetlerim. Bilgi Evlerinde yeni kütüphaneler
açtık. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde kütüphane açtık. Göztepe Spor
Kompleksinde kütüphane açtık. Maşallah hepsi de doldu. Geçen Göztepe’yi
de ziyaret ettim, orası da dolmuş. Dedik ki buraya, kaç kişilikti o kütüphane?
50-60 kişilik herhalde. Tamamı doldu. Oranın hemen karşı tarafında uygun
bir mekan vardı. Hemen talimatı verdim bu hafta, 160 kişilik ilave yer, 160
kişilik ilave kütüphane açıldı. Bir çok okullarımızda da var kütüphanemiz
zaten. Ve hepsi dolu. Bu güzel bir gidişat. Bu güzel bir duygu. Niye? Daha iyi
bir ortamda çalışabilmek. İşte bu teknolojinin esiri olmaktan kurtulabilmek.
Çünkü orada oyun oynamak yasak, telefonla oynamak yasak v.s. Sadece bilgi
ve kendiniz için oradasınız.
Diğer taraftan bakın yüzme havuzları. Bunları niye anlatıyorum gençler?
Gitmeyenler gitsin diye söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka Bağcılar’da, başta
10

Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim, Müftülük, kurumlar ne iş yapıyor, ne
hizmetleri var gençlere? Ve internet sitelerini gezinin. Oralara mutlaka bir
notlar bırakın. Bakın, bir notlar bırakın ne olur. Çünkü; sizin bakış açınızla,
sizin görüşünüzle, sizin zihninizle, genç beyinlerle hizmeti nasıl arzu ediyorsunuzu daha iyi yakalayabilmemiz için. Ben soruyorum; Belediyenin internet
sitesini son bir hafta içinde kimler ziyaret etti? İnternet sitesine giren var mı
belediyenin? Hocam beraber bir bakalım, bir şeye dikkat çekmek istiyorum.
Bakın, bir iki kişi onların da ödevi vardı mutlaka veyahut da meraktandır.
Ama bu hiç hoş değil. Gençler, bu hoşuma gitmedi. Bakın, hoşuma gidene
hoşuma gitti diyorum. Ama bu iş hoşuma gitmedi. Çünkü; hizmet aldığınız
bir çok yerlerde, ben beklerim ki; bakın sizlerden bir istirhamım var ne olur;
bugün mutlaka ve mutlaka Bağcılar’daki Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim, Müftülük, Sağlık, yani kurumları şöyle bir beşer dakika bir ziyaret edin
bakalım neler var. Neler yapıyorlar, ne hizmetler var? Ne eksiğimiz var? Yahu
ben diyorum ki; talep edin, isteyin, yapalım. Bakın bu kadar açık. Biz sizin
için okullarınıza kadar geliyoruz, programlar yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Bu saatten sonra, bu yaştan sonra bizim, şu yöneticilerin yaptıklarının
gelecek için kendilerine şahsi bir faydasının olacağına inanmıyorum. Öyle
mi? Kim için yapıyoruz? Sizler için, çocuklarımız için, geleceğimiz için.
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Bakın, şu anda dünyada her geçen gün hedef değiştiren bir siyaset dönüyor. Her gün yön değiştiriyor. Bakıyorsunuz bir gün coronavirüsle mücadele
ederken, arkasından başka bir şey çıkıyor, onun arkasından daha başka bir
şey çıkıyor. Ve Orta doğu, ne hikmetse, şöyle bir bakıyorum, dünyanın tamamı toplanmış, Orta Doğuda bir Suriye meselesini çözemiyor. İlginç, olaya bir bakın gençler. Amerika nerede, İngiltere nerede? Nereden gelip neyin,
hangi hesabın peşindeler? Ve bir yeri, bir türlü çözemiyorlar, çözülmüyor.
Ve hep söylüyoruz ya; “Coğrafya kaderdir” (İbn-i Haldun) Zor bir coğrafyadayız diyoruz biz sürekli. Bu bizim kaderimizdir diyoruz. Ben olaya tersten
bakıyorum. İyi ki de biz varız bu coğrafyada. Bu coğrafyada biz olduğumuz
için, Mekke’nin de, Medine’nin de, Kudüs’ün de bekçiliğini Allah bize nasip
etmiş. Bu büyük bir lütuf. Biz olmasaydık ne olurdu buralar? Bir de öyle
düşünün. Yüzyıllarca aynı coğrafyaya adaletle hükmeden bir Osmanlı vardı.
Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok ki; Osmanlı yönetim şeklini şöyle
bir okusunlar bakalım. Ha!.. şunu da söyleyeyim; Osmanlı döneminde burada din şekillenmesi daha fazlaydı. İnanç farklılığı daha fazlaydı. Milletler
farklılığı daha fazlaydı bu bölgede. Süryanisinden, Yahudisine, Hristiyanına
kadar. Çok daha fazlaydı. Ama bizim ecdadımız, öyle bir ecdadın nesliyiz ki;
dünya hep şundan korkuyor; Osmanlı yeniden ayağa kalkar mı? Korksalar
da korkmasalar da Allah’ın dediği olur. (“.......Kafirler istemeseler de Allah
nurunu tamamlayacaktır....” Saf Suresi; Ayet:8) Ve bu millet ecdadının izinde
yürüdüğünü bir kez daha gösterdi. En son bizim şehidimiz, Allah tüm şehitlerimize tekrar rahmet eylesin, Ahmet şehidimiz, Bağcılarımızdan. Geçen hafta
Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Nerede şehit oluyor, biliyor musunuz? Bizim
karargah bombalanıyor. Karargahtaki askerlere yardım için ambulansla giderken ambulansı bombalıyorlar, ambulansı. Ve burada şehit ediyorlar. Bu bir
insanlık suçudur. Ve biz Türkiye olarak ambulansa ve sivile, bomba atmadığımız için kendi askerlerini de ambulanslarla taşıyorlar bunlar. Bakar mısınız?
Ama DEAŞ’ı oraya musallat ettiler. Peşinden ülkeyi birbirine kırdırdılar, hep
Müslüman ülkelerde bu hesaplar her ne hikmetse.
Ama işin asıl acısı ne biliyor musunuz. 21. Yüzyıl dünyasında Müslüman,
Müslümanı katlediyor. Ve ikisi de cihat ettiğini iddia ediyor. Ölen de öldüren
de Allah!:. Allah!.. diyor. Burada bir yanlışlık yok mu? İşte sizler o geleceği
inşa edecek gençlersiniz. İşte, Cumhurbaşkanımızın inançlı nesil dediği nesil sizlersiniz. Vatanına inançlı, bayrağına inançlı, imanına inançlı, ezanına
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inançlı bir nesil. İnşallah gençler. Onun için sizlerden istirhamım, ne olur ne
olur, ne istiyorsanız başım gözüm üstüne. Bakınız, yeter ki, talep edin ve isteyin. Ama bugün sizden, bakın diyorum ki; ne istiyorsanız varız. Bizim ise
sizden bir tek isteğimiz var; başarın, başarın, başarın. Okuyun, okuyun, okuyun. Başkaca sizden bir isteğimiz yok. Türkiye eski Türkiye değil. Kendisini
yetiştirmiş personellere şu anda gerçekten çok fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir
Türkiye var. İnsansız hava araçları, insanlı hava araçları, sihalar, ihalar, milli,
piyade tüfeği, yerli savunma sanayii, bilişim, teknoloji, şu anda Türkiye dünyada gıpta ile bakılan bir ülke durumuna geliyor. Sizler bu ülkeyi çok daha iyi
yerlere taşıyacaksınız.
Bu sebeple ben özellikle bugünkü sunum için tüm okullarımıza teşekkür
ediyorum. Çok güzel başlıklar seçmişler. Bunlardan ben istifade ediyorum.
Bakın, bunları, tüm konuşulanları biz kitap haline getiriyoruz. Bakın geçen
senekiler burada. Bunları kitap haline getiriyoruz ve bunlardan istifade ediyoruz. Şimdi biz burada İlçe Başkanımızla, Milli Eğitim Müdürümüzle, Müftümüzle bir başka programa daha gideceğiz. Ama başkan yardımcılarımız burada, danışmanlarımız burada, şube müdürlerimiz burada kalacaklar. Sizleri
dinleyecekler, biz de zaten burada konuşulanları ben tekrar alıp mutlaka ve
mutlaka okuyacağım. Çünkü; oralardan alacağımız fikirler gerçekten çok çok
önemli. Onun için başlıklara baktığımda çok hoşuma gitti. Çok güzel ve nitelikli konular. Biz bunlardan azami derecede sağlayacağız.
Tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gençlik Meclisi başkanımıza,
yönetimine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Yeni seçilecek yönetimi de
tebrik ediyorum. Ama özellikle şunu ifade edeyim; her dönem farklı olacak
ama bu dönemde seçilecek Gençlik Meclisinden çok daha fazla şey beklediğimi, proje beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum.
İzmit’te Kefken’de kampımız var. Bakın 200 yataklı Sayın Hocam. 12 ay,
24 saat emirlerinde ve gönderiyorum. İzci kampları, yaz spor okulları, Kemerburgaz’da yine orman arazimiz var. Mutlaka orada bir kamp programları
yapalım. Sayın Milli Eğitim Müdürüm, buradaki şube müdürlerimizden bir
tanesine de talimatı verelim. Gençlerle birlikte yine bu Kemerburgaz’dan da
önümüzdeki dönem iyi bir şekilde istifade edelim. Günü birlik kamplar yapalım. Hafta içi olur, hafta sonu olur, iki gün konaklamalı kamplar yapalım.
Bakın, çadırlarda yazları çok güzel olur. Bakın buralardan fazlasıyla istifade
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edelim. Yine, Kur’an Kursu talebelerimiz üzerine hocam, Kefken’deki kamp
alanımızda aynı şekilde kamplar yapsınlar. Kemerburgaz’daki alanımızda bakın çok daha farklı bir havayı teneffüs etmek. Oranın arkadaşlıkları çok daha
farklı oluyor, farklı bir heyecan getiriyor insana. Hepsi sizler için. Biz sizi Allah için seviyoruz. Siz de bizi seviyorsunuzdur herhalde değil mi? Eyvallah,
teşekkür ederim.
Ben 18. Gençlik Şurasının tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese, sunum yapacak okullarımıza çok çok teşekkür ediyorum.
Rabbim yolunuzu, yolumuzu açık eylesin diyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Sunucu
Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Programımızın ev sahiplerinden, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Yılmaz
beyefendiyi mikrofona davet ediyoruz.
Mustafa Yılmaz
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Çok saygıdeğer Belediye Başkanım, AK Parti İlçe Başkanımız, Sayın
Müftüm, çok değerli Gençlik Meclisi Başkanım, okul müdürlerimiz, öğretmen arkadaşlarım, sevgili gençler öncelikle hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
Şuramızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sevgili gençler,
aslında başkanımız söylenmesi gereken birçok noktaya değindi. Niye bunlara
değindi? Bu konular bir belediye başkanının derdi mi? Bir belediye başkanının bunlarla uğraşması bir görev mi? Bunu çok iyi tahlil etmenizi, bunu iyi
düşünmenizi istiyorum sevgili gençler. Klasik belediyecilik anlayışında yol
yapmak vardır, asfalt yapar, kanalizasyon yapar, mahalleye su getirir, temizliğini yapar. Ve devletin belirlemiş olduğu görevlerini yerine getirmiş olur.
Ama Bağcılar kurulduğu günden bugüne kadar sevgili gençler, bu klasik belediyecilik anlayışının tamamen dışına çıkarak, sadece ve sadece bu ülkenin
insanını, bu ülkenin gençliğini, bu ülkenin yarınlarını düşünerek, hep insan
odaklı, hep medeniyet odaklı düşünüldü. Biraz önce söyledikleri aslında bir
belediye başkanının hiç derdi değil. Ama dertli bir belediye anlayışımız ve
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dertli bir belediye başkanımız var. Derdi ne? Yarının Türkiye’sini oluşturacak,
bugünün Türkiyesini oluşturacak gençleri, insanları huzur ve mutluluk içerisinde yaşamak, yarının Türkiyesinde dünyada söz sahibi olmak ve sizlerin en
iyi şekilde yetişmesini sağlamak. Onun için şanslısınız, onun için, böyle bir
belediye anlayışına sahip olduğunuz için, böyle bir belediye başkanına sahip
olduğunuz için Rabbinize ne kadar şükretseniz azdır sevgili gençler. Gerçekten gecesini gündüzüne katmış, sizlerin daha iyi yetişmesi için gayret eden,
sizleri annelerinizden, babalarınızdan, bizlerden daha çok düşünen bir anlayış. Teşekkür etmekten başka da isteklerini dinlediniz. Tabi ki, hepsi bizim
de isteğimiz. Sayın başkanımızla birlikte, sizin daha iyi yetişebilmesi, bütün
belediyenin imkanları, devletin imkanları sizler için var gençler. Bu şuralar
niye yapılıyor? Bakın, 18 yıl, bu belediye kurulalı 28 yıl olmuş, hemen kuruluşunun başlangıcında, çocuk şuralarıyla, gençlik şuralarıyla, halk şuralarıyla
sizlerin isteklerini, nasıl bir Bağcılar’da yaşamak istiyorsunuz? Geleceğinizle
ilgili nasıl kararlar almak istiyorsunuz? Bunların ortaya çıkarılması için bu ve
buna benzer toplantılar sürekli yapılmış. Bir toplantıyı yapabilirsiniz. Sonucunu getirmediğiniz zaman, devamlılığını sağlayamadığınız zaman hiçbir anlam
ifade etmez. Ama Bağcılar’da bu tam tersi. Eğer Bağcılar 1992 yılında kurulduğunda, okullarda sınıflar 90 kişilik, sokakları çamur deryası, hiçbir sosyal
ve kültürel etkinlikleri olmayan bir Bağcılardan, bugün İstanbul’un en güzide
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ilçelerinden birisi olmuşsa belediyemizin siz sevgili gençlere, siz Bağcılar’da
yaşayan insanlara vermiş olduğu değer, vermiş olduğu önem ve buna benzer
toplantıların sayesinde olmuştur. Başkanımız bahsetti; burada konuştuğunuz
her kelime, burada konuştuğunuz her cümle bizler tarafından da, belediyemiz
tarafından da, müftülüğümüz tarafından da, Kaymakamlığımız tarafından da
dikkate alınacak, sizlerin daha iyi yetişebilmesi için ne gerekirse bunların yapılacağından adınız kadar emin olmanız gerekir sevgili gençler.
Ben tabi ki, burada sevgili okullarımızın, yavrularımızın hazırlamış olduğu sunumları da merak ediyoruz. Onları dinleyeceğiz. Onların da vaktini almamak için sözlerimi burada bitirirken, tekrar değerli okullarımıza, sevgili
öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Şuramızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Sunucu
Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. İlçe Müftümüz,
Sayın Celal Büyük beyefendiyi, mikrofona davet ediyoruz.
Celal Büyük
Bağcılar Müftüsü
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vessalatu vesselamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
Çok kıymetli Başkanım, Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürlerimiz,
sevgili gençler, sözlerime başlarken hepinizi selamların en güzeli olan Allah’ın selamıyla selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi
hepimizin ve hepinizin üzerine olsun.
Böyle güzel bir Cuma gününde siz kıymetli gençlerimizle bu salonda bulunuyor olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti de öncelikle sizlerle paylaşmak isterim. Sayın Başkanımız ve Milli Eğitim Müdürümüz veciz bir şekilde
ifade ettiler. Hakikaten sizler bizim için çok değerlisiniz, çok önemlisiniz.
Çünkü; sizler bizim geleceğimizsiniz. Bugünkü okumalarınız, bugünkü yapıp
ettikleriniz geleceğinizi, şekillendirecektir.
Ben özellikle Hz. Peygamber Efendimiz (SAV)’in bir genç olarak her daim
sizler tarafından örnek alınmasını isterim. Hz. Peygamber Efendimiz (SAV)’in
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63 yıllık hayatı boyunca hep biz daha çok 40 yaşından sonraki yaşantısına
bakarız. Halbuki Peygamber Efendimizin (SAV) çocukluk dönemi ve gençlik dönemi de bizim için çok büyük örnekler ortaya koymuştur. Peygamber
Efendimiz (SAV)’in bir hakem olayı, henüz genç yaşta Mekke’deki büyük bir
problemi çözüyor olabilmesi, daha sonraki süreçte “Erdemliler Cemiyeti”ne
(Hılfülfüdul) girip, içinde yaşadığı toplumun dertleriyle dertlenmesi, içinde
yaşadığı toplumun gayr-i ahlaki tutum ve davranışlarını kabullenmeyip, bu
gayri ahlaki tutum ve davranışların ortadan giderilmesi için bir gayret sarf
ediyor olması, ümmeti olan biz gençler için büyük bir örnektir. O nedenle
vakitlerimizi dolu dolu geçirmek, sosyal medyaya biraz sınır koymak, konu
başlıklarımızdan birisi de bu ama müsaade ederseniz onu da söyleyeyim; sosyal medyanın ahlakı, sosyal medyanın ahlakına riayet ederek, ahlakilik ilkesi
içerisinde ona zaman ayırmak ve daha çok vakitlerimizi, kendimizi geliştirerek içinde yaşadığımız toplumun sosyal, kültürel, ahlaki meselelerine kafa
yorarak ve bunların giderilmesi konusunda ben ne yapabilirim? Hangi çalışmayı ortaya koyabilirim? Hangi çalışmanın içerisinde bulunabilirim? Bunun
gayreti içerisinde olmamız gerekiyor.
Allahu Teala bize irade vermiştir gençler. Yani, özellikle bu iradeyi doğru
yönde ortaya koymamız gerektiğini ben düşünüyorum. Ve bugün burada sizi
gördüğüm zaman çok da umutsuz değilim artık. Yani, gençlerimizin burada
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bu konular etrafında bir araya gelmiş olması geleceğimiz adına da, bizim için
de ümit veriyor.
Son olarak şunu da ifade edeyim ve huzurlarınızdan ayrılayım; müftülük
olarak biz de artık din hizmeti stratejimizi biraz daha geliştirdik, değiştirdik.
Daha çok artık din hizmetimizin odağında gençlerimiz var. Allah nasip ederse, yakın bir zamanda burada göreve başladım. Geldiğim günden beri Sayın
Başkanımızla yakın bir ilişki içerisindeyiz. Ve nasip olursa, tabi belediyemizin Gençlik Merkezi var, gençlik çalışmaları var, takdire şayandır ve dışarıdan
gelen bir kardeşiniz, bir abiniz, bir hocanız olarak şunu söyleyeyim; belki siz
Bağcılar’da bunları göremiyor veya hissedemiyorsunuzdur ama ben uzun yıllar farklı şehirlerde de görev yaptım. Hakikaten Sayın Başkanımızın takdire
şayan hizmetleri var. Ben bu vesileyle kendisine şükranlarımı arz ediyorum.
Yani dışarıdan gelen ve yakın zamanda özellikle gençlerimiz üzerine burada
yapılan çalışmalar, hakikaten her tür takdirin üzerindedir. Yani, dışarıda farklı illerde görev yapmış bir kardeşiniz olarak bunu söylemek isterim. Biz de
inşallah camilerimizde, cami merkezli gençlik merkezleri oluşturmak düşüncesindeyiz. Camilerimizin altını sizlerin gelip oturabileceğiniz, çay içebileceğiniz, sosyal ve kültürel etkinlikler yapabileceğiniz mekanlar haline getirmeyi düşünüyoruz. Camilerimizin gençlik kolları var. Bu gençlik kollarında
da aktif rol almanızı istiyoruz. Ve böylece inşallah az önce de ifade ettiğim
gibi Hz. Peygamber Efendimiz (SAV)’in örnekliğinde, hem kendimizi geliştireceğiz, hem de içinde yaşadığımız toplumun sosyal, kültürel, ahlaki konularına da katkı sağlama hususunda bir gayret içerisinde olduğumuzu ortaya
koymuş olacağız diyorum ve tekrar bu şuranın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. Genç kardeşlerimize sunumlarında başarılar
diliyorum. Rabbim sizleri her türlü zararlı alışkanlıklardan muhafaza eylesin
inşallah. Gününüz bereketli olsun, Allah’a emanet olun.

Sunucu
Sayın Müftümüze teşekkür ediyoruz. Efendim, gençler varsa ben de varım
diyerek, 18. Gençlik Şuramızda bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Bağcılar
İlçe Başkanımız, Sayın İsmet Öztürk beyefendiyi mikrofona davet ediyoruz.
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İsmet Öztürk
AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı
Çok kıymetli Belediye Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz, saygıdeğer Müftümüz, okul müdürlerimiz, saygıdeğer öğretmenlerimiz ve siz çok
kıymetli gençler, ben de öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Tabi konuşmalar uzadı, ders saatleri bile 40 dakika mıdır hocam? 40
dakikadan sonra teneffüs veriyorlar ama burada teneffüse veya molaya çıkma
imkanı olmadığı için de, böyle çok fazla da uzatmadan, sabrınızı da tüketmeden, birkaç kelam ederek de inşallah konuşmamı bitirmiş olacağım.
Öncelikle tebrik ediyorum. 18. yıl ve 18. Şura, 18’in bir anlamı vardır. 18
yaşına geldiğiniz anda hukuken de artık o sorumlulukları taşıma konusunda
da, o yaşın gereği ortaya çıkmış oluyor. Gençlik şuramız da 18. yaşına girmiş
oldu. 18 yıl önce doğan çocuklar, bu programların başladığı tarihe göre bugün aramızda oturuyor. 2001-2002 doğumlu olanlar vardır herhalde aranızda.
Varsa da işte 18. yılında o gün doğanlar, bugün bu programa bu tarihte ulaşmış oldu. Dolayısıyla bu seneki gençlik şuramız da bu anlamda, anlamlı bir
yılında da kutlanmış, programlanmış oluyor. Onu da ben tebrik ediyorum.
Sunum yapacak genç kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum. Konular gerçekten güzel seçilmiş, güncel, aktüel konular. Belki bazen problem alanı ola-
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rak gördüğümüz, bazen de çözümü orada aramamız gereken konular üzerinde
burada tebliğler, sunumlar yapılmış olacak. Bu sunumu gerçekleştirecek genç
kardeşlerimizi de şimdiden tebrik ediyorum.
Evet değerli arkadaşlar burada belediye Başkanımız ifade ettiler. Milli Eğitim Müdürümüz, Müftümüz burada söylenmesi gereken şeyleri ifade ettiler.
Burada sadece nasihat etmenin ötesinde aslında bir umudu sizlerle paylaştılar.
Geleceğimize dair umutlarımız var, bu ülkemizin içinde bulunduğu süreçte,
içinden geçtiği süreçler itibariyle endişelerimiz var. Bunların giderilmesi, umduklarımızın gerçekleşmesi konusunda aslında sizlere bir emaneti tevdi etmiş
oldular. Güven anlamında, gelecek anlamında, istikbal anlamında bu görevleri yerine getirebilecek güç ve kuvveti sizde görmeleri anlamında da bir görevi
de sizlerle paylaşmış oldular.
Ben sadece şunu ifade etmek istiyorum; bir sürü şey söylenebilir ama genç
kardeşlerimiz özellikle lise ve dengi, bu çağdaki kardeşlerimize; iddia sahibi
olun. İddianız olursa bugünkü Türkiye’de artık bu iddianızı gerçekleştirmeniz
konusunda size ciddi manada imkanlar hazırlanıyor, zeminler hazırlanıyor.
Belediyelerimizin buradaki yaptıklarını görüyoruz. Başkanımız bunu söyledi.
Kendi sorumluluğu olmasa da Bağcılar Belediyesinin bu anlamda eğitimle
ilgili yaptığı hizmetler açısından da sizler şanslı bir ilçede bulunuyorsunuz.
Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Müftülüğümüzle, devletimizin diğer kurumlarıyla kendi arasındaki uyum, uyumun ana parametresi; gençler varsa, gençlerin geleceğiyle ilgili bir şeyler yapılması gerekiyorsa ben varım demesindeki
bakış açısı, sizlerin işlerini kolaylaştıran bir bakış açısıdır. Bağcılar’da bunun
ziyadesiyle olduğunu da ifade etmek istiyorum. İddia sahibi olun, projeniz
olsun, projenizi destekleme konusunda bilin ki; devletimizin, hükümetimizin
bu anlamdaki imkanları sizlerin emrine amadedir.
Bakın, biraz önce de lafı geçti, bir İHA’lardan SİHA’lardan bahsettik değil
mi? Duyduk değil mi bunu? Şu an, bir hafta, 10 gündür, belki iki haftadır efsane hizmetler yapan, savunma sanayimizin önemli güçlerinden biri. Hava gücü
itibariyle, bu anlamdaki hedeflerine odaklanma ve imha etme gücü itibariyle
bir savaş ortamı içerisinde, bunun nasıl efsane hizmetler yaptığını da bu geçtiğimiz süre içerisinde gördük. Bu proje değerli arkadaşlar 24 yaşındaki genç
bir mühendisin 15 yıl önceki hayaliydi. Adı; biliyoruz değil mi arkadaşlar?
Selçuk Bayraktar diye bir genç. Şu an tabi yaşı 23’lerde değil ama Bu sosyal
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medyada konu olunca orada da görmüştük, 23 yaşında, bugün Türk Silahlı
Kuvvetlerinin, ordumuzun bu anlamda emrimize amade kıldığı o İHA’ların, o
insansız hava araçlarının geliştirilmesi, keşfedilmesi, desteklenmesi konusunda bir talebi var. Değerli bu işe destek oldu, 23 yaşındaki bir mühendisin hayali gerçek oldu. Hayalinin gerçek olmasının ötesinde, bu ülkenin istiklalini,
bu ülkenin geleceğine, bu anlamda buna kastetmek isteyenlerin husumetlerine karşı ülke savunmasında bu mühendisin hayalinin ürüne döndüğünü, ürüne
döndüğü noktada ordumuzun emrinde bu hizmeti yaptığını da görmüş olduk.
Projeniz varsa bu tür destek imkanlarının her zaman hazır olduğunu bilmeniz
lazım. Yerel yönetimlerin bakışı öyle, Hükümetin gençlerle alakalı, AR-GE
ile alakalı, bu anlamda geliştirilecek projeleriniz varsa bunlara destek anlamında her zaman bu imkanların sizlerin emrinde olduğunu bilmeniz gerekir.
Ki bu anlamda da işte umutlarımız sizin üzerindedir. Bu geleceğin imarı ve
inşasında bu görevler mutlaka sizlerin üzerinde olacaktır. Donanımlı, bilgili,
kültürlü ve inançlı olan geçmişten geleceğe doğru irtibatı kurabilen, kendi
medeniyetleriyle ev sahibi olabilen gençlik bu geleceğin, bu ülkenin istikbalidir, bu ülkenin geleceğidir. Sizlere de bu anlamda güveniyoruz.
Tekrar Gençlik Şuramızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sunum yapacak değerli kardeşlerime de şimdiden başarılar diliyor, bu programın ilçe
gençliğimize, ülkemize hayırlı olmasını tekrar temenni ediyor, hepinizi saygı,
sevgi, hürmetle selamlıyorum.

Sunucu
Sayın AK Parti Bağcılar İlçe Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Efendim
şimdi sevgili gençlerin tebliğlerine geçeceğiz. Sonrasında da Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağırıcı Beyefendinin siz gençlere yemek ikramı var.
Öğle yemeğinin ardından da programımızı sonlandıracağız.
İlk okulumuz; Özel Güneşli Sınav Anadolu Lisesi, “Gençlerin Gözünde 2023-2053 ve 2071 Hedefleri” Öğrencilerimiz: İlknur Cimitoğlu, Betül
Yılmaz ve rejide değerli danışmanları Berat Aladağlı, alkışlarınızla buyurun
efendim. Söz artık sizde.
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Okul
Özel Güneşli Sınav Anadolu Lisesi
Konu
Gençlerin Gözünde
2023-2053 ve 2071 Hedefleri
Sunum Yapacak Öğrenciler
İlknur Cimitoğlu
Betül Yılmaz
Berat Aladağlı

İlknur Cimitoğlu
Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, İlçe Milli Eğitim Müdürüm,
öğretmenlerim ve sevgili öğrenci arkadaşlarım, her sene düzenlenen ve bu
sene de 18. düzenlenen Gençlik Şurasına hepiniz hoş geldiniz. Ben Güneşli
Sınav Kolejinden İlknur Cimitoğlu. Arkadaşım Betül Yılmaz ve Teknik ekipten Berat Aladağlı. Biz bugün burada bulunduğumuz için çok heyecanlı ve
çok mutluyuz. Bize bu imkanları sağladığı için Bağcılar Belediyesine çok
teşekkür ederiz.
Bizim bugün sizlerin huzurunda konuşacağımız konu; Gençlerin Gözünden 2023, 2053 ve 2071 vizyonudur. Rakamlar sizce de çok manidar değil
mi? 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü, 2053 İstanbul’un
fethinin 600. yıl dönümü, 2071 ise Anadolu’nun Malazgirt zaferi ile biz Türklere vatan oluşunun 1000. yıl dönümü. Her biri milletimiz için birer dönüm
noktası.
Hedefimiz ne?
Her açıdan tam bağımsız, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve bunları yaşatan bir Türkiye.
Gelecek nasıl inşa edilir?
Bunu düşündük. Bir söz vardır; “Akıllı insan; yaralarından yararlanan insandır” Bunu, “Akıllı toplum yaralarından yararlanan toplumdur” sloganına
çevirdik. Toplumları bireyler yaratır. Bu yüzden öncelikli olarak ele aldığımız konu; yaratılanlar içerisinde en üstün olan insan olacaktır. Günümüzdeki
problemler üzerinde yoğunlaşıp gelecekte bunları en aza indirgemek hedeflerimizden bir tanesidir. İncitmeden, kırmadan, öz eleştiri yaparak, 2023’ü,
2053’ü, 2071’i inşa edeceğiz. Bu yüzden ilk hedefimiz; fiziksel ve ruhsal ama
özellikle ruhsal açıdan sapasağlam bir nesil yetiştirmek. Yaratılanları şiddetin,
istismarın olmadığı, ekolojik dengeye zararın verilmediği, her bireyin yaşama
hakkının bilincinde olan bir nesil.
Bir platformun sayısal değerlerine göre; 2019 yılında ülkemizde 474 kadın
öldürüldü. Evladı önünde katledilen Emine Bulut, Ordu’da evine giderken
katledilen genç kız Ceren Özdemir ve asitle saldırıya uğrayan Berkin Özek
ve yüzlercesi. Patileri kesilerek ölü bulunan kediler. Bekle dediğinde beklemediği için şiddet gören atlar. Sigara izmariti söndürülmediği için kül olan
binlerce hektar orman, dünyanın akciğerleri yani. Trafikte yol vermedi diye
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edilen kavgalar. İyi olmanın, iyi kalmanın, iyi örneğin imkansız olmadığı bir
dünyada nasıl yaşarız? Tabi ki; insanlardan başlayarak. Anneler ve babalara
zorunlu olarak çocuk gelişim dersi verilebilir. Böylece anne babalar çocuklarının hangi yaş aralığında nasıl davrandıklarına dair bilgiler edinirler ve çocuklarını bu doğrultuda yetiştirirler.
Sağlık ocaklarında her birimizin aile hekimi var. Bu, ülkemizdeki çok
kıymetli uygulamalardan biri. İnsanın fiziksel sağlığı kadar ruhsal sağlığı da
önemlidir. Bu yüzden aile hekimlerimiz gibi aile psikoterapistlerimiz de olabilir. Düzenli bir yasamayla bir bebeğin aşılarının takip altına alınması gibi
düzenli ve zorunlu bir hale getirilebilir. Okullarda branş derslerimiz arasına yerleştirilen değerler eğitimleri kazanımlarımız var. Bunların farkındayız.
Değerler eğitimi adı altında zorunlu bir dersimiz olsa, etkinliklerle bu dersler
pekiştirilse harika olmaz mıydı? Her öğrenci liseden ayrılmadan önce en az
bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek zorunda olsa mesela. Vicdan,
merhamet, sevgi, saygı, adalet biliyoruz ki; kelimelerle öğretilmez. Ancak
hissedilir. Her insanda ufacık bir kıvılcım bile olsa bu kıymetli duygular bulunur. Kaliteli bir müfredat ile bu kıvılcımlar alev bile alabilir.
Televizyonlarda saygısı olan çokça kamu spotunu seyrediyoruz. Her biri
çok anlamlı. İnsani değerlerle alakalı resimler, yazılar, sözler, kısa filmler sokakta da olmalı. Mesela bilbordlarda belli markaların ürünleri tanıtılırken, bununla birlikte neden insani değerlerimizle alakalı şeyleri daha sık görmeyelim
ki?
Peki, tüm bunlara rağmen insanlık öldü mü? Elbette hayır. İnsan ölümlüdür, fakat insanlık ölümsüz. Memleketimizden birkaç merhamet manzarası
görselleri paylaşalım sizinle. İzmir’de engelli öğrencisini her gün özel aracıyla okula götüren öğretmen; Birol Danışman. Gözleri görmeyen bir oğul ve
onun için 90 dakika boyunca maç anlatan bir baba. Sınır ötesi operasyonlarda
maç yapan çocukları koruyan bir asker.

..................................................
Video gösterimi
................................................
Ümit var!..
Gelelim teknoloji, Kültür başlığımıza. Teknolojik olarak büyük gelişmeler
gösterebilmenin yolu; bir ülkenin bilime ve araştırmaya verdiği önemden ge24

çer. Türk milleti geride bıraktığı her çağda bilime ve araştırmaya önem veren
bir millet olmuştur. Araştırma imkanlarının günümüzdeki gibi klavye altında
olmadığı zamanlarda bile, Ali Kuşçu, Cezeri, Katip Çelebi, İbn-i Sina, Uluğ
Bey gibi birçok bilim insanının bıraktığı neslin devamıyız. Onların bıraktığı meşaleyi devralanlar, onları tanıyorsunuz. Moleküler biyo-fizikçi ve biyo-kimyager olan Türkiye’deki akademik çalışmalarıyla olduğu kadar Türk
diline de vurgu yapan 26 yaşında profesörlük unvanını alan Oktay Sinanoğlu,
Türkiye’den Harvard Üniversitesi Genç Akademili üyeliğine seçilen, giyilebilir kalp pilini icat ederek, Harvard’ın 30’un altındaki bilim insanları listesine de ismini yazdırmayı başaran Canan Dağdeviren, DNA alanındaki çalışmalarıyla nobel kimya ödülünü alan Aziz Sancar ve niceleri.
Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Buradan itibaren arkadaşım Betül
Yılmaz devam edecek.

25

Betül Yılmaz
Tekrardan hoş geldiniz. Teknoloji bilimin, bilim de teknolojinin gelişmesine katkıda bulunur. Peki, bizler teknolojiyi nasıl algılıyoruz? Teknolojiyi
telefon ve internetle sınırlıyoruz. Sokakta, metroda, evde, işte, her yerde
ellerimizde akıllı telefonlarımızla, internet imkanıyla sanal alem üzerinden
sosyalleşiyoruz. İnternet harika bir şey. Birkaç tuşa basarak bütün dünyadan
haberdar olabiliyoruz. Binlerce bilgiyi bir tıkla küçücük bir ekranın içerisine
sığdırabiliyoruz. Özlediklerimizi saniyeler içerisinde görüntüleyebiliyoruz.
Gönderdiğimiz bir mektubun sahibine ulaşmasını aylarca beklememize gerek
kalmıyor. “Gönder” tuşuna basmamız yeterli oluyor. İnternet hepimiz için büyük bir fayda iken, bizler internet okyanusunda sörf yaparken boğuluyor, kayboluyoruz. Kanıtı mı? 82.4 milyon nüfusa sahip ülkemizde nüfusun %72’sini
oluşturan 59.36 milyon internet kullanıcısı, nüfusun %63’ünü oluşturan 52
milyon aktif sosyal medya kullanıcısı, nüfusun %53’ünü oluşturan 44 milyon
aktif mobil sosyal medya kullanıcısı var. Günde ortalama 7 saat internette
vakit geçiriyoruz.
Sosyal medya kullanalım derken asoyalleşiyoruz, sanallaşıyoruz. Hayal
dünyamızın sınırlarını daraltıyoruz. Kaliteli yaşamak yerine göstermek için
yaşıyoruz. Faydası olmayan onlarca uygulama, kanal, bilgi, web sitesi yüzünden beynimizi faydasız bilgilerle dolduruyoruz. Mahremiyet duygumuzu
yitirmeyle karşı karşıya kalıyoruz. En kötüsü de kitap okumaya ihtiyaç bile
duymuyoruz. Kitap okumaktan bahsetmişken kitap okuma alışkanlığı üzerine
DESAM’ın yaptığı araştırmanın verilerini sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye
kitap okuyan ülkeler arasında %01 oranla 86. sırada yer alıyor. Türkiye’de
kitap okuyanların %45’i aşk, %43’ü din, %12’si ise masal, fıkra, siyaset, kişisel gelişim kitapları okuyor. Kitaba yılda 5.5 lira ayrılıyor. Rapora göre;
ayda cep telefonu ve iletişim masraflarına 173 lira ayıran 4 kişilik bir Türk
ailesi, kitaba ise yılda sadece 5.5 lira para ayırıyor. Üniversite hayali kurmak
yerine youtuber olmak istiyoruz. Zararın neresinden dönebiliriz? Gelecekte
internet kullanımına nasıl bir çözüm getirilebilir? İnternetin faydalı bir uğraş
olması noktasında çalışmalar yapılmalı, bunlarla ilgili örnekler gösterilmeli.
Bilgi birikimini artıracak sosyal medya hesapları, ya da siteleri teşvik edilmeli. Büyükler küçüklere, küçükler daha küçüklere rol model olmalı. İnternetten
uzaklaşabilmek için bilim, sanat, spor, ya da kültürel alanda keyif verici etkinlikler yapılmalı. İnsana, kendine belli bir sınır belirleyerek, o sınırı aşmaması
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için neler yapılabileceği öğretilmeli. Hepimizin eğlenmeye, gülmeye, müzik
dinlemeye ihtiyacı var elbet. Youtuber olmak gibi yeni bir meslek revaçta. İnsanlar videolar üzerinden ciddi paralar kazanıyorlar. Makyaj videoları, oyun
videoları, şaka videoları gibi. Bu tarz videoların başka bir telafisi olmayan
ömrümüze katkısı ne? Kocaman bir hiç. Kaliteli bir yaşam için paraya ihtiyaç
duyabiliriz. Ama para bize her zaman kaliteli bir yaşam sunmaz. İlla youtuber
olacaksak, neden daha yararlı işlerle uğraşmıyoruz?
İnternet ne zaman faydalı olur? Sesini duyurmak isteyenlerin seslerini geniş kitlelere duyurdukları zaman. Umutsuz insanlara umut olabilmek için harekete geçildiği zaman. İnsanlara, dünyayı gezemeseler de oralardan kesitler
sunulduğu zaman. Bir kelimenin yazımını veya anlamını merak ettiğimizde
klavye başına geçtiğimiz zaman. Bir bilim insanının, sanatçının, yahut sporcunun hayatını merak ettiğimiz zaman. Ve ihtiyacımız olmadığı zamanlarda
oyalanma aracı olarak görmediğimiz zaman.
Gelelim teknolojik ve bilimsel gelişmelerimize; Türkiye’de son yıllarda
birçok büyük projeye imza atıldı. Hayal denilebilecek projelerin kimileri gerçek oldu, kimileri ise bahsettiğimiz yakın ve uzak hedefler doğrultusunda yapım, yahut çalışma aşamasında. Bunlara pek de yabancı değiliz. Proje sayısı
çok fazla. Ancak vaktimiz dar olduğundan burada birkaçına yer vereceğiz.
Onlar neler mi? Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan
150 yıllık rüya Marmaray, biliyorsunuz ki hizmette. Deniz tabanının altından
Avrupa ve Asya’ya geçişe imkan sağlayan Avrasya tüneli. Yüksek teknolojili “Bor”un işlenmeye başlanması. Bu ham maddenin işlenmesiyle otomobil,
inşaat, bilgisayar sistemleri, askeri ekipman gibi alanlarda dışa bağımlılığımız bitecek. Enerjide dışa bağımlılığımızı bitirecek Güneş YEKA projesinin
faaliyete geçecek olması. İzmir’e Teknoloji Üssü inşa edilecek. 2023 yılına
kadar ülkemizde Türk Uzay Kurumu kurulacak. Geçtiğimiz günlerde herkesi
heyecanlandıran, büyük yankılar uyandıran ilk yerli otomobilimizin tanıtımı
yapıldı. 1961 yılında üretilen, fakat başarısız yerli otomobil girişimi olarak
yerini alan Devrim’den 58 yıl sonra başarılı bir çalışmanın ürünü olan yerli
otomobilimiz “TOGG” tanıtıldı. TOGG 2021’de yollarda olacak. Ümitvarız.
Türk gençleri olarak geleceği geleceğe bırakmayacağız. Sağlam temellere dayanan mazimizi her açıdan güçlü bir ati yapacağız. Rengini şehitlerimizin
kanından alan şanlı bayrağımız dalgalanırken yılmadan çalışacağız.
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Sunucu
Hiç bitmesin istedim. Vallahi helal olsun. Buyurun sorusu olan var mı
arkadaşlara? Yok. Öyle güzel anlattılar ki; benim bile sorum çıkmadı yahu.
Buradan soru var mı? Yok. Bakın, sorarsanız kitapçıkta isminiz çıkacak ha.
Yok. Soru sormak için sorun. Buradan var mı? Yok. O zaman iyi bir alkışı hak
ettiniz vallahi.
Söyledim Başkanım, başlamadan önce, bakın iyi dinleyin, kitapçıkta isminiz çıkacak diye. Siz içerideyken biz formatı anlattık. Buyurun.
Kenan Gültürk
Belediye Başkan Danışmanı
Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Harikaydınız. Sunumunuz ve sunum biçiminiz. Hem sunum, hem de biçimi. Tebrik ediyorum.
Ben şöyle bir soru soracağım; Biz Bağcılar gençliği olarak, okuyan, eğitim gören gençler olarak ve Bağcılar halkı olarak Gençlerin gözünden, 2023,
2053 ve 2071 hedefleri için biz neler yapabiliriz? Daha yerel anlamda, daha
yerel ölçekte, Bağcılar ölçeğinde bizler neler yapabiliriz? Bunu bizimle paylaşabilir misiniz? Bu noktada önerileriniz varsa paylaşabilirsiniz? Biraz önce
Sayın Başkanımız açış konuşmasında bizimle paylaşmıştı; “Buradaki yöneticiler olarak biz sizin emrinize amadeyiz...” dedi. Başkanlarımızın veya
yöneticilerimizin emrimize amade olduğu bir ortamda veya böyle bir sözün
arkasından, biz, bizi yönetenlerden neler talep edebiliriz? Teşekkür ediyorum.
İlknur Cimitoğlu
Betül Yılmaz
Berat Aladağlı
(Betül Yılmaz) Ben teşekkür ederim. Bence hani, gencin dilinden genç anlıyor. O yüzden gençlerin sıkıntılarını, sorunlarını daha fazla duyurabilmek
için daha böyle geniş mecralar gerekiyor. Yani sesimizi duyurmak için, daha
geniş kitlelere ulaşabilmemiz için, sorunlarımızı, toplumumuza önerilerimizi
sunmak için daha böyle etkili bir araç gerekiyor bence. Bu şekilde düşünüyorum. Ama hani, sizin de ilk başta saydığınız gibi kütüphaneler olsun, araştırma imkanlarımız olsun, yani bu tür şeyler elimizde imkan olarak var. Ama
ben dediğim gibi, daha fazla bizi dinlemenizi istiyorum.
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Sunucu
Evet soruyu soran bu arada Belediye Başkan Danışmanımız Sayın Kenan
Gültürk beyefendiydi. Ben diğer arkadaşınızı da buraya alayım, bir görsünler.
Berat Aladağlı.
Evet Berat Aladağlı, İlknur Cimitoğlu ve Betül Yılmaz’a kocaman bir alkış gönderelim. Harika bir sunumdu. Teşekkür ederiz. Mutfağın ana elemanı
sendin yani, öyle diyelim.
Evet, hemen hızlı bir şekilde ikinci okulumuza geçiyoruz. Okulumuz Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Konumuz; “Yurt dışındaki ve
ülkemizdeki Eğitim Fırsatları” Öğrencilerimiz; Kudret Kara, Gülcan Gün ve
rejide Şahin Ateşoğlu. Buyurun efendim.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Okul
Aydın Doğan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Konu
Yurt Dışındaki ve Ülkemizdeki
Eğitim Fırsatları
Sunum Yapacak Öğrenciler
Kudret Kara
Gülcan Gül
Şahin Ateşoğlu

Kudret Kara
Merhaba sevgili protokolüm, öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Kudret Kara. Aydın Doğan
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden geliyorum. Arkadaşım Gülcan Gül ve
teknik ekipten Şahin Ateşoğlu ile beraber sizlere ülkemizdeki ve yurt dışındaki eğitim fırsatlarından bahsedeceğiz. Fakat, bu fırsatlara geçmeden önce
sizlere, konunun ana hatlarıyla ilgili hazırladığımız bir video var. Önce bu
videoyu izlesek daha sağlıklı olur.
..................................................
Video gösterimi
.................................................
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 2. Kısım, 3. Bölüm, Madde: 42; “Kimse
eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı
kanunla tespit edilir ve düzenlenir.”
“....İsmek; İstanbullulara ücretsiz sanat ve meslek eğitimi veren bir hayat
boyu öğrenme kurumu. İsmek, kurulduğu 1996 yılından bugüne kadar 3 milyona yakın kişiye eğitim hizmeti sundu.”
“....Üniversiteleri ve ailelerini ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz.
Gençlerin talebi karşılık buldu, Hükümet KYK borçlarıyla ilgili yeni düzen-
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leme üzerine çalışmaya başladı. Borcun sahibinin silinmesi, ya da borcun
yeniden yapılandırılması seçenekleri masada”
“...Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Teklif; ilköğretim ve eğitim
kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapıyor. Teklif; zorunlu eğitimin 4+4+4
şeklinde uygulanmasını içeriyor”
“...Ülkenizdeki en iyi kişi, ya da kurumdan almak istemez miydiniz? Üstelik
hiçbir yere gitmenize gerek kalmadan...... Uzaktan eğitim yeni bir icat değil.
Dünyada ve ülkemizde birçok eğitim kurumunda yıllardır kullanılıyor..... Gelişen teknoloji sayesinde, internet erişimin olduğu her yerde, bilgisayarınızdan, tabletinizden, hatta akıllı telefonunuzdan eğitiminizi almanız mümkün.”
“....engeli bulunan 343 öğrenci eğitim görüyor. Bugünlerde hepsi farklı bir
heyecan içinde. Engelsiz eğitim.
“...Ölüm var ölüm. Sana da ölüm var ama...”
“...Erasmus Plus programı Avrupa Birliği’nin 2014-2020 döneminde uyguladığı, eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe destek programıdır. Eğitim, gençlik ve spor programlarını tek çatı altında toplayan programa toplam
14.7 milyar Avro bütçe ayrılmıştır. Erasmus Plus programı, gençlerin mesleki
becerilerini ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi eğitim, öğretim ve gençlik
çalışmalarını modernize etmeyi ve kurumlar arası işbirliklerini teşvik etmeyi
amaçlamaktadır. Bu program, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında
faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlara açıktır.”
“....Okul ortaklıları projeleri, kültürler arası iletişim yoluyla yabancılara
karşı ön yargı ve ötekileştirme ile mücadele düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.
Dünya üzerindeki tüm çocukların sosyo-ekonomik durum, din, dil ve cinsiyet
farketmeksizin yaşadıkları dünyayı ve farklı medeniyetleri anlayabilmeleri,
kabul etmelerinin yolu, sosyal ve kültürel paylaşımdan geçmektedir. Bu amaçla Okul Ortaklıkları Programını yürüten Türk Ulusal Ajansının kültürler arası iletişime açık, aktif dünya vatandaşları yetiştirme yönünde öğrenciler ve
eğitim personellerine yönelik bir..........”
Şimdi sizlere ülkemizdeki eğitim fırsatlarından bahsedebilirim. Ama eğitim fırsatlarından bahsetmeden önce, eğitimin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Eğitimin ne olduğunu anlarsak, eğitim fırsatlarının neler olduğunu
anlamamız bir o kadar kolaylaşacaktır.
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Eğitim; belli bir bilim dalında veyahut belli bir konuda bilgi birimi kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işidir. Peki, ülkemiz Türkiye bu yetiştirme ve
geliştirme hususunda biz öğrencilerine ne gibi fırsatlar sunmakta? Öncelikle
ülkemizde ücretsiz eğitim vardır. Ücretsiz eğitim fırsatıyla beraber her vatandaş eğitimden din, dil, ırk farketmeksizin yararlanabilir. Bununla beraber
devletimiz bu eğitimi anayasada koruyor. Anayasanın 24 ve 42. maddelerinde
bunlar korunma altındadır. Eğitim, sağlık ve insanca yaşama hakkı devletin
garantisi altında olmalıdır ilkesiyle beraber ücretsiz eğitim yürütülmektedir.
Bununla kalmayan devletimiz ücretsiz hafta sonu kurslarıyla, İsmek, Gençlik Merkezleri gibi kuruluşlarla öğrencilerine, sadece kültür dersleriyle kısıtlı
kalmayarak dersler vermektedir. Bunu bir örnekle somutlaştıralım. Bir öğrenci düşünelim, bu enstrüman çalmak istiyor. Bunun için Gençlik Merkezine
başvurduğu zaman, enstrüman çalmanın kursunu alır ve enstrüman çalmayı
öğrenir.
Yine digital ortama baktığımızda, “EBA” adlı siteyle ilköğretim düzeyindeki öğrencilere internet üzerinden dersler verildiğini görüyoruz. Benim
bahsetmek istediğim diğer bir fırsat ise; maddi imkanlardan yoksun başarılı
öğrencilere verilen burs ve krediler. Devletimiz, ilköğretim düzeyindeki öğrencileri, PYBS, Parasız Yatılılık Bursluluk Sınavına tabi tutar. Bu sınavdan
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başarılı not alan öğrenciler devletten aylık olarak belli ücretler alır. Bununla
beraber okutan ailelerin biraz daha rahat nefes almalarını sağlar. Bununla beraber yüksek öğretim düzeyine geçen öğrencilere KYK denen burs ve kredi
hizmeti sunulur. KYK iki şekilde gerçekleşir; geri ödemeli veya hibe edilen.
Eğer yine KYK’ya başvurduysanız ve KYK’yı kazandıysanız aylık ücretler
alırsınız. Bu ücretler her yıl asgari ücret bazında artar. Bahsetmek istediğimiz
bir diğer konu ise okul öncesi eğitim. Okul öncesindeki eğitime baktığımızda
ana okullarından bahsediyoruz. Ana okullarına baktığımızda görüyoruz ki;
kültür dersleri yerine daha hafif dersler veriliyor ve öğrencinin ilkokula adaptasyon sürecinin daha kolay olmasını sağlıyor. Mesela, yine yeteneklerini keşfetmeleri için dersler veriliyor. El becerileri, grup oyunları, dans etmek, resim
çizmek, şarkı söylemek gibi etkinliklerle öğrencinin yeteneklerini keşfetmesi,
bu yetenekleriyle beraber daha farklı etkinliklere katılmasını sağlıyoruz. Böylelikle ana okulunda öğrencinin daha iyi bir birey olmasını öngörüyoruz.
Yine baktığımızda, eğitimin 12 yıl zorunlu olması fırsatını görüyoruz. Eğitimin zorunlu olması kimi çevrelerce eleştirilse de, bizce doğru bir tutumdur.
Çünkü; burada fotoğrafını gördüğünüz kız 15 yaşına geldiğinde evlendirilebilir. Özellikle doğu ve Güneydoğu bölgelerimize baktığımızda, 15 yaşındaki
kız çocuklarının süt parası denilen para için erken yaşta evlendirilmesi teşvik
ediliyor. Devlet ise 12 yıl eğitimi zorunlu kılarak bunun önüne geçiyor. 18 yaşına gelmiş, eğitim almış olgun bir birey düşünelim. Bu, evlenip evlenmemesine kendi karar verebilecek düzeye gelmiştir. Bununla beraber kendi kararını
kendisi aldığı için, kimse ona evlenmesi gerektiğini dayatamaz.
Şimdi size ben yine bir soru sormak istiyorum; Buradaki kız eğitim hayatına devam mı etsin, yoksa 15 yaşına geldiğinde evlendirilsin mi? Diğer bir
fırsattan da bahsetmek istiyorum.

Sunucu
Soruyu sormuşken, buradaki kız eğitim hayatına devam etsin derken haydi
bakalım, soruyu sorduk.
Kudret Kara
Cevap vermek isteyen varsa dinleyelim, yoksa diğer fırsata geçelim.
Uzaktan eğitim uygulaması; uzaktan eğitim uygulaması, zamandan ve me34

kandan tamamen bağımsız olarak işler. Böylelikle öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu ortadan kalkar. Diyelim ki; çalışıyorsunuz,
çocuk sahibisiniz, bunun için üniversiteye gidecek vaktiniz yok. Üniversiteye fiziki olarak gitmek, devam etmek yerine uzaktan olarak canlı, görüntülü,
sesli olarak derslerinizi alabilirsiniz. Hatta uzaktan bir şekilde sınavlarınıza
bile girebilirsiniz. Böylelikle üniversite hayatınızı daha rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Uzaktan eğitimin ilk adımı 1950’li yıllarda yanında fotoğrafını gördüğünüz Ankara Hukuk Fakültesiyle başlıyor. Ankara Hukuk Fakültesi banka çalışanlarına hizmet içi kapsamında küçük mektuplar yolluyor.
Bu uzaktan eğitimin ilk adımı olarak kabul edilir. Yine baktığımızda, 1980’li
yıllarda yanımda fotoğrafını gördüğünüz Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim uygulamasını tamamen ülkemizde başlatmış oluyor. Yine yanımda fotoğrafını gördüğünüz Bilgi Üniversitesi 2000’li yıllarda, “Bilgi e-mba” denilen
internet sitesiyle beraber öğrencilerine uzaktan olarak eğitim veriyor.
Yine bir fırsattan bahsedelim; eğitim alanındaki çeşitlilik. Az önce burada
konuşmalar yapıldı ve öğrencilerin çoğunun farklı okullardan geldiğini gördük. Ve yine buradaki konuya değineceğiz. Burada meslek lisesinden, Anadolu lisesinden bir çok arkadaşımız var. Yine burada bir çeşitlilik görüyoruz.
Eğitim alanındaki çeşitliliğe baktığımızda, liselerde; meslek liseleri, fen liseleri, spor liseleri gibi bir sürü lise çeşidimiz var. Bunlar öğrencinin kendisini
erken yaşta tanımasını sağlar. Yine bir örnekle somutlaştıralım. Bir öğrenci
düşünelim ki, bu kişi aşçı olmak istiyor. Bunun için Bolu’daki “Mengen Aşçılık Lisesi”ne gidebilir. Yahut da buradaki okullardan birinde Gastronomi
bölümünde okuyabilir. Böylelikle öğrencinin kendisini erken yaşta keşfedip,
mesleğine bir adım daha yaklaşmasını sağlayabiliriz. Hatta bir örnek daha
verelim. Bu öğrencinin de fen dersleri ve sayısal dersleri gayet iyi. Öğrenciyi
de fen lisesine soktuğumuz zaman sayısaldaki becerilerini artırmasında, fen
lisesindeki aldığı derslerle beraber fen bilgi yeteneklerinin artmasına ve üniversite hayatını daha rahat geçirmesini sağlarız.
Diğer bir maddeye baktığımızda, eğitim ortamında etkileşimli tahta kullanımını görüyoruz. Akıllı tahta, ya da diğer adıyla; etkileşimli tahta, öğretmenin ve öğrencinin ihtiyaç duyduğu tüm materyali sınıfa getirir. Böylelikle ders
daha rahat işlenir, öğrenci daha kolay anlar.
Yine bu konu hakkında size örnek vermek istiyorum. Coğrafya öğretme-
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niniz Google Earth’le beraber sizlere dağları anlatacak diyelim. Size dağların
etrafını gezdirebilir, bunu size gösterebilir ve anlatımı daha kolay olur. Öğretmeniniz fotoğraftan gösterdiği için daha kolay anlatacaktır. Siz de fotoğrafını
görüp, etrafını gezdiğiniz için anlamanız daha kolay olacaktır. Çünkü; görsel
hafıza, işitsel hafıza oranına göre çok daha kalıcıdır.
Yine başka bir örnekten bahsetmek istiyorum. Özel eğitim ve korunmaya
muhtaç çocuklara verilen eğitim fırsatları. Türkiye’de 81 ilin 81’inde de özel
eğitim okulları vardır. Özel eğitim okullarıyla, rehabilitasyon merkezleriyle,
gerekse normal okullardaki kaynaştırma öğrencileriyle de devlet özel insanlara özel bir eğitim biçimi uyguluyor. Böylelikle öğrenciler özel eğitim alarak
topluma daha kolay adaptasyon süreci gerçekleştiriliyor ve topluma kazandırılıyor.
İŞKUR, öğrencilere, daha doğrusu engelli öğrencilere meslek dersleri veriyorlar. Burada meslek dersleri alanlar özel firmalarda çok rahat bir şekilde
çalışarak kazandığı paranın hakkını alabiliyor. Topluma kazandırılıyor.
Benim yurt içi konusuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sözü Gülcan
Gün’e bırakıyorum.

Gülcan Gün
Merhaba. Saygıdeğer protokol ve sevgili arkadaşlarım. Arkadaşımın konusu yurt içi eğitimdi. Benim konum ise yurt dışı eğitim.
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Yurt dışı eğitim; yabancı dil öğrenmek için en iyi yollardan biridir. Özellikle IETS, TOEF, ya da PTE gibi sınavlara girmeyi düşünen öğrenciler için
yabancı dili akıcı bir şekilde konuşmanız sizin için çok önemlidir. Yurt dışında orta öğretim, lise, üniversite ve work and travel ve yüksek lisans gibi
sertifika programları ve staj konularında önemli hizmetler vermektedir.
Ben size ilk olarak ERASMUS’dan bahsetmek istiyorum. ERASMUS’un
açılımı; “European Region Action Scheme For The Mobility Of University
Students”dır. Ülkelerin öğrencilerine sağladıkları en güzel imkanlardan biridir. Özellikle üniversite öğrencilerinin hareketlilikleri üzerine kurumların
ve akademisyenlerin işbirliğiyle, öğrencilerin üniversitelerde ve ülkelerde
deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa Birliği
Projesidir. Erasmus Plus’ın asıl amacı; öğrencilere uluslararası bir eğitim verebilmekle, yurt dışındaki kariyer odaklarına imkan sağlamaktır. Sizin kendinize olan öz güveniniz artarken aynı zamanda kariyer açısından da önemli
hizmetler vermektedir.
Başka bir programdan bahsedecek olursak, COMENIUS. Okul eğitimiyle
yakından ilgili olan Comenius, Lizbon hedeflerine (Avrupa Birliği tarafından
23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da gerçekleştirilen Lizbon Zirvesi’nde
koyulan hedeflerdir.) ulaşabilmek için öğrenciler ve eğitim personelleri arasında sorumlulukları altında kültürel çeşitlilik ve dil çeşitliliği dikkate alınarak oluşturulmuş bir Avrupa Birliği Projesidir.
Comenıus’a benzer başka bir programdan bahsedecek olursak, LEONARDO DA VINCI programı. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hala uygulanmakta olan LEONARDO DA VINCI programı sorumlulukları altında kültürel
çeşitlilik ve dil çeşitliliği dikkate alınarak yapılan proje kapsamlarına destek
vermektedir.
Tabi bu programlar sadece yurt dışında değil, aynı zamanda ülkemizde
de uygulanmaktadır. Mesela: Mevlana Programları. Mevlana Değişim Programları, yurt içinde eğitim veren Yüksek öğretim kurumlarıyla, yurt dışında
eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında önemli hizmetler vermektedir. 23 Ağustos 2011 tarihinde 28034 sayılı resmi gazeteye göre kesin olarak
yürürlüğe girmekle beraber, ülkelerin çoğunda uygulanmaktadır. Tabi, öğrencilerin tercih yaparken sadece ülkelerin verdiği eğitimler değil, aynı zamanda
o ülkenin kendisine sunduğu imkanlar da göz önünde bulundurulmaktadır.
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Öğrenciler sadece programlara bakmıyorlar. Sizlere bunları birkaç örnekle
açıklamak isterim.
Avustralya’da eğitim görmek isteyen bir öğrenci iseniz, 6 yaşında başlamakta ve 15 yaşına kadar eğitim zorunluluğu bulunmaktadır. Okul öncesi eğitim zorunlu değil, 18 yaşında da üniversite sınavına tabi tutuluyorsunuz.
Başka bir ülkeden bahsedecek olursak, Kanada; Lise açısından en çok tercih edilen ülkeler arasında. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) onaylı olduğu için
öğrencilerin tercihinde daha çok bulundurulmaktadır. Üniversite açısından da
bitirdiğiniz takdirde üniversitenizi 1 yıl veya 2 yıl okuduğunuz takdirde 3 yıl
part time çalışma hakkına sahipsinizdir.
Bir başka ülkeden bahsedecek olursak; Almanya; master açısından çok
önemli hizmetler vermektedir ve eğitiminizi bitirdikten sonra orada 1.5 yıl
part time çalışma hakkına sahipsinizdir.
Ve gelelim, dünyanın en prestijli okullarına sahip olan İngiltere. Şu an arkamda gördüğünüz Oxford Üniversitesi 1096 yılında yapılmış ve 5 Nobel
ödülü almıştır. Öğrencilerin tercihinin de en çok bulunduğu ülkeler arasındadır İngiltere.
Ve son olarak bahsedeceğimiz ülke Amerika Birleşik Devletleri. 37.000
lise bulunmakta ve Türkiye’deki eğitim gibi 4 yıl lise eğitimi zorunlu olarak verilmektedir. Lisenizi bitirdikten sonra, Üniversitenize, hangisi ailenizin
maddi durumu açısından yeterli ise, özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri
olarak iki açıklama göz önünde bulundurulmaktadır.
Bizim size anlatacaklarımız bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Sunucu
Mikrofon sizde kalsın. Sağ taraftan başlayarak soru-cevap yapalım. Soru
var mı? Bu arada şunu da diyeyim; biliyorsunuz meclislerimiz çok bizim.
Çocuk Meclisimiz, Gençlik Meclisimiz, Kadın Meclisimiz. Bir anne olarak
Kadın Meclisi Başkanımız da ekibiyle aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Sizleri
izliyorlar, alkışlıyoruz. Evet sağ taraftan soru yoksa hemen orta tarafa geçiyoruz. Buyurun. Siz herhalde çok güzel anlatıyorsunuz. Orta taraftan da soru
yok. Hocalar bir şey mi dedi yoksa; soru sorarsanız kafalarımız karışır gibi....
Şimdi her gencin hayali; sanırsam yurt dışında üniversite okumak, değil mi?
Ücretsiz yolları var mı, yok mu? Şuradan bir soru var. Bu bizim mehterbaşı,
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bilgi evlerinden liseye geçti maşallah. İsminizi, soy isminizi ve okulunuzu da
söylerseniz, reklam yapacağız kitapta.

Muhammed Emin Yurt
Fatih Mesl. Tek. Anadolu Lisesi
Ben, Fatih Mesleki Anadolu Lisesinden geliyorum. Çocuk Gelişimi bölümü okuyorum. Okul öncesi öğretmenliği yani.
Şunu sormak istiyorum size; Biz TEOG öğrencileri mezunlarıyız. Birçoğumuz puanımıza göre yerleştik. Bir çoğumuz da, bizden sonraki nesil, adrese
göre yerleşti ve birçoğu Anadolu liselerine girdi. Bizim çabalayarak giremediğimiz liselere girdi. Ben şu anda kültür derslerimden çok bölüm derslerimi
görüyorum. Hani, üniversiteye yönelik hiçbir dersim, seneye mesela; 5 saatlik
gördüğüm matematik dersim 2 saate inecek. Edebiyat keza öyle. Hani beni
üniversiteye hazırlayacak kültür derslerim, bölüm derslerim değil. Birçoğumuz bölüm derslerini, bölümlere isteyerek değil, bizim puanımız oraya yettiği
için yerleştik. Hedefimiz üniversite ise neden kültür derslerimiz az ve bölüm
derslerimiz daha çok? Bunu sormak istedim.
Sunucu
Milli Eğitim Bakanına sorar gibi sordun. Hocam, yani, Allah yardım etsin.
Başka var mı buradan? Siz notunuzu aldınız değil mi? Başka soru? Kapatıyorum. Evet şurada var bir tane. Lütfen ayağa kalkarsan, adını, soyadını ve
okulunu da söylersen.
Berivan Kaya
Aydın Doğan Mesl. ve Tek. Anadolu Lisesi
Sorum; Herkesin yabancı bir ülkede okumak hayalidir ama herkes bu hayalini gerçekleştiremez. Herkes burada (Türkiye’de) sıklıkla yeterli İngilizce
konuşamıyor arkadaşlar. Çünkü; çok İngilizce (Yabancı dil) bilinmiyor. Peki,
yabancı ülkede herkes İngilizce (veya o ülkenin dilini) konuştuğu için sıklıkla
akılda kalıcı (kolay öğrenilebilen) bir dil oluyor. Burada (Türkiye’de) nasıl bir
şey yapabiliriz İngilizcenin (veya başka bir yabancı dilin) akılda kalması (iyi
bir şekilde öğrenilebilmesi) için?
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Sunucu
Ben İngilizce öğretmeniyim ama size (sunum yapanlara) sordular. Başka
soru var mı? Son bir soru daha alabiliriz. Adınız, soyadınız lütfen.
Tünitane Aslan
Aydın Doğan Mesl. Teknik And. Lisesi
Aydın Doğan MTA Lisesinde, Gazetecilik öğrencisiyim. Size bir sorum
olacak; Erasmus’ta ve Mevlana değişim sistemlerinde nasıl, hangi şartlarda
yurt dışında kalabiliyoruz? diye soracaktım.
Sunucu
Teşekkür ediyoruz. Son soru da, burada bir kardeşimiz var. İsim, soy isim?
Senanur Doğan
Bağcılar Anadolu Lisesi
Neden sürekli yurt dışındaki eğitim hayatları konuşuluyor da, ülkemizdeki
eğitim hayatı, fırsatları konuşulmuyor?.... Neden sürekli öğrenciler yurt dışına gönderilmeye (yönlendirilmeye) çalışılıyor da ülkemizdeki eğitim fırsatları kullanılmaya çalışılmıyor?....
Sunucu
Buyurun efendim, mikrofon sizde.
Kudret Kara
Öncelikle Fatih Mesleki ve Teknik Lisesi değil mi? Bu konuyu ele almamız
için bizim bir yetkimizin olması gerekiyor. Fakat bu konuyu ele aldığımızda
sizin haklı olduğunuzu görüyorum. Çünkü; keza ben de öyleyim, meslek lisesinde okuyorum. Seneye benim göreceğim matematik dersi de azalacak, daha
çok meslek dersleri göreceğim. Fakat, zaten meslek liselerinin vizyonu budur.
Ara eleman yetiştirir. Gerçekten üniversite hedefiniz varsa Anadolu liselerine
veya fen liselerine başvurabilirdiniz. Hani, meslek lisesinin dezavantajı budur. Fakat size TYT de vereceği puan ise avantajıdır.
Çok doğru, fakat, ....yine haklısınız, fakat, benim burada yapabilecek bir
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şeyim yok. Bana verilen konu yurt içindeki eğitim fırsatları. Eğer bu konuyu
bir gün eleştirmem gerekirse, ben yine eleştiririm. Çünkü bu durumdan ben
de muztaribim. Geldiğim LGS ile beraber, bilmediğim bir sistemde ilk biz
mezun olduk zaten. 1 sınıfta ilk LGS’ye biz girdik. Bilmediğimiz sisteme
girdik, bilmediğimiz okullara yerleştik. Bundan biz de muzdaribiz. Eğer bir
gün bu konu da masaya yatırılırsa ben burada onu da konuşurum. Bana verilen konunun başlığıyla çok ilgili bir soru olmadığı için bu kadarıyla yetinmek
istiyorum.

Sunucu
Haklı, gerçekten MEB’lik bir problem. Şube Müdürlerimiz buradan gelirse en sonunda bir değerlendirme yapabilirler.
Kudret Kara
Bağcılar Anadolu, değil mi? Şimdi sorunuza baktığım zaman şunu görüyorum; Neden yurt dışına daha çok önem verdik? Böyle bir şey olmadı aslında. Konuşmamız 15 dakikalık süreyle kısıtlı, Bunun 5 dakikası videodu. 13
dakikayı da aramızda bölüştük genel anlamda. İkimizin de konuşma süreleri
birbirimize çok yakın. Verilen konuşmada yine yurt içi ve yurt dışı fırsatlarının değerlendirilmesi istendi. Ben yurt içini anlatırken, daha az anlatayım
demedim. Gülcan arkadaşım yurt dışını anlatırken ben daha çok konuşayım
demedi. İkimiz de eşit gözle baktık. İkimiz de süremizi yarı yarıya kullanmaya çalıştık. Bu yüzden böyle problem geçti. Hani size nasıl yansıdı bilmiyorum ama biz bunu amaç olarak yaptık.
Sunucu
Hem yurt içini anlattınız, hem yurt dışını. Arkadaşınız algıyı soruyor, diyor ki; Türkiye’de şu algı var; eğer yurt dışına çıkarsam, daha kaliteli eğitim
alacağım mantığı var, buna ne diyorsunuz diyor.
Kudret Kara
Bu yine Milli Eğitim Bakanlığının ve aynı zamanda gençlerin kendi konusudur. Benim yapabileceğim yine bir şey yok. Fakat, fikrimi soruyorsanız;
Yurt dışında okumanız bazen, belirli uzmanlık alanlarında daha yararlı olabi41

lir. Çünkü; bazı nitelikli ve daha özel uzmanlık alanlarında yurt dışında daha
fazla olanağı karşılayabilirsiniz. Belki ülkemiz bu özel konularda bir tık geri
kalmış olabilir. Ya da İngilizceyi dışarıda öğrenmek daha mantıklı olabilir.
Çünkü; İngilizce koşularak öğrenilir. Yani, farklı dil hedefleriniz varsa yine
yurt dışında çok daha fazla yararlanabilirsiniz bundan.

Sunucu
Gençlik Meclisi Başkanımız diyor ki; yurt dışındaki eğitime genel olarak
dil olarak bakıldığı için gençler ondan tercih ediyorlar. Eğitim fırsatı değil de
dil fırsatı olarak. Katılıyor musunuz?
-Doğrudur.
Gülcan Gül
Arkadaşımızın sorusuna gelecek olursak; Yurt dışı eğitim dedi. Yurt dışında eğitim görmek istiyorsan, özel olarak sınavlara girerek yurt dışında eğitim
alabiliyorsun. Hem senin orada eğitim alman, yurt dışında yabancı dilini geliştirirken, part time çalışma haklarını da vermektedir. Ama şunuda unutmamak gerekiyor. Genelde yurt dışındaki eğitimler paralıdır. Bunu mutlaka göz
önünde bulundurmak gerek.
Sunucu
Başka var mıydı cevaplamadığınız? Yok. Güzel bir alkışı hak ettiler. Ekibinizdeki diğer arkadaşınızı da buraya davet edelim. Şahin kardeşim sende
şöyle ekibin yanına geç bu ekibe bir alkış alalım bakalım. Alkışlarla Aydın
Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini yerlerine gönderiyoruz efendim.
Teşekkür ediyoruz.
Evet Bağcılar Anadolu İmam-Hatip Lisesi. Kocaman alkışlar gelsin efendim. Bağcılar Anadolu İmam-Hatip Lisesi; “Sosyal Medya Kavramları ve
Gençlik” diyecekler. Ahmet Göğtepe, Savaş Aksın ve rejide Mücahit Erdoğan
Taşkın bizlerle olacak. Şöyle bir kendimize gelelim. Rica ediyorum son iki
okulumuz kaldı ardından yemek yiyeceğiz. Siz biraz daha sessiz olursanız,
onlar daha hızlı ilerler. Sorular buradan bence çok güzel gelecek. Başlasınlar
alkışlarınızla.
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Okul
Bağcılar Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Konu
Sosyal Medya Kavramları ve
Gençlik
Sunum Yapacak Öğrenciler
Ahmet Göğtepe
Savaş Aksın
Mücahit Erdoğan Taşkın

Ahmet Göğtepe
Teşekkür ediyorum.
Saygıdeğer devlet büyüklerim ve sevgili arkadaşlarım, Belediyemizin düzenlemiş olduğu 18. Gençlik Şurasına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bağcılar Anadolu İmam-Hatip Lisesi okulumuz adına bendeniz Ahmet Göğtepe,
Arkadaşım Savaş Aksın ve rejide görevli Mücahit Taşkın arkadaşımızla birlikte bahsedeceğimiz konular Sosyal medya nedir? Sosyal medyanın kavramları nelerdir? Ve sosyal medyanın dili.
Evet arkadaşlar, dönemimiz; yalanla doğrunun, anlamlıyla anlamsızın,
gerçeklik ile sanal dünyanın birbirine karıştığı ve hakikatin buharlaştığı bir
dönemdir. İletişim ve sosyal paylaşım siteleri ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da gerçek yaşamda çoğulculuk, çok seslilik oluşturmaya, yaratmaya çalışırken bir kaosa sebebiyet vermiştir. Var olduğumuz bu dünyayı tanımak kişinin kendisinin değerlerini koruması açısından daha fazla önem taşımaktadır.
Descartes’in şu sözünü hepimiz çok iyi şekilde duymuşuzdur; “Düşünüyorum, öyleyse varım” Bu söz bu şekilde doğmuştur ama ilerleyen süreçte, yaşadığımız bu postmodern döneme yumruk gibi girip, kendisini “Görüyorum,
öyleyse varım”a dönüştürmüştür. Bulunduğumuz bu çağ bir bakıma modernizmin aşırı kuralcılığının yıkılışı ve umursanmayıp, terk edilişi olarak görülebilir. Neden mi arkadaşlarım? Çünkü: Modernizm sosyal alanda bir kurallar
yığınını bizlerin hayatına sokmuş ve bizi bunaltmıştır. Bu çağ görsel bir kültür
üzerine inşa edilmiştir. Bazılarına göre; yaşadığımız veya algıladığımız ya da
sandığımız dünya bir similasyon dünyasıdır. Hayatta hiçbir şeyin aslı yoktur.
Her şey, gibiler dünyasında vardır. Burada sizleri yaşadığımız bu dönemden
haberdar etmek istedim. Şimdi asıl mevzuya geçelim.
Sosyal medya nedir? Hepimiz bunu merak ediyoruz. Sosyal medya; dünya
genelinde kişilerin etkileşim ve iletişim içinde olduğu web tabanlı digital ortamlardır. Sosyal medyanın 5 tane özelliği vardır.
-Katılım,
-açıklık,
-karşılıklı diyalog,
-topluluk
-bağlantılı olmak.
Arkadaşlar, günde genellikle 150 kez telefonlarımızın ekranlarına tıklıyo44

ruz. Ve tek tıkla 50 dakikadan fazla bir süreyi sosyal medyada geçiriyoruz.
Sosyal medya ilk olarak bizlerin uzaktaki yakınlarıyla, arkadaşlarıyla konuşabilmesi, iletişim kurabilmesi için doğmuş bir iletişim aracıydı. Ardından
insanların hareketlerini, nerede olduklarını, ne yediklerini paylaştığı, sergilediği bir platform haline geldi. Ve insanlar bu platformlarda saatler harcamaya başladı. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre; günlük kullanımlarda
2 saat 46 dakikayı aşan sonuçlar elde edildi. Artık işlerimizi aksattığı, konsantrasyonumuzu bozduğu ve dikkatimizi büyük derecede etkilediği bilimsel
araştırmalar tarafından da kanıtlandı. Yani, bu durum bizleri kötü bir şekilde
etkilemeye başladı. An trafo morfoloji dediğimiz sinir biliminin şöyle bir sözü
vardır; Eğer bir davranış şekli insanlar arasında bu kadar sıklıkla görülüyorsa
bakılması gereken yer bundan 6 milyon yıl öncesidir. Ve tam da söylenen gibi
oldu. Normalde insanlar 50 kişilik gruplar halinde, kavimler halindeyken,
teknolojik hastalıklara bulunan tedavilerle bunu 50 milyona, 90 milyona kadar çıkartabildi. Facebook gibi. Facebook da kendi sosyal medya topluluğunu
sıfırdan 1.8 milyara kadar çıkartabildi.
Şimdi gelin hep birlikte sosyal medya kullanımının ülkemiz üzerindeki
2019 istatistiklerine bakalım. Evet, ülkemiz genelinde kullanılan ilk 3 platforma bakalım. %92 oranıyla ilk sırayı youtube alıyor. Ardından %84 ile
instagram ve %83 ile whatsApp kullanılıyor. Ardından facebook, twitter ve
diğer bazı platformlar yer alıyor. Şimdi bu platformların 18-24 yaş arası kız
ve erkek istatistiklerine bakalım. Kullanım oranlarında kızlarda %9’u, erkeklerde ise %15’i gösteriyor. Genel duruma bakacak olursak, ülke nüfusumuz
82 milyon. Telefon kullananlarımızın nüfusu 76 milyon. Sadece internette
Google’da arama yapanlarımız 59 milyon. Aktif sosyal medya kullanıcısı 52
milyon. Ve mobil telefon üzerinden sosyal medya kullanıcısı 44 milyon.
Şimdide sosyal medyanın kavramlarına bakalım. Sosyal medyanın kavramları nelerdir? Youtube, twitter, facebook, instagram ve tik tok.
İlk olarak youtube ile başlayalım: Hepimizin de sıkça kullandığı, içerisinde bir çok videoyu barındıran, insanlara müzik, bilgi, oyun, belgesel ve
benzeri içerikleri sunan bir sosyal sitedir.
Twitter; genelde gündem konularını ele alan, daha çok siyasilerin ve devlet büyüklerinin kullandığı, fikir, eleştiri ve yorum platformudur. Facebook;
günümüzde artık eski popülerliğini yitirmiş, daha çok gençler dışında yetişkin
kişilerin kullandığı, fotoğraf, video paylaşımı ve sohbet platformudur.
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İnstagram; instagram ise son yıllarda ciddi anlamda insanları kendisine
çekmiş ve ciddi anlamda popülerleşmiştir. Bir fotoğraf paylaşım aracıdır.
Yani aramızda şu an telefonu olup da instagramı olmayan, kullanmayan yoktur herhalde.
Tik tok ise son zamanlarda popülerleşmiş kısa video düzenleme ve yayınlama aracıdır.
Ve gelelim sosyal medyanın diline. Sosyal medyanın doğuşuyla, Türkçe’de yer almayan sözcükler literatüre girmiştir. 2000’li yılların sonrasında
doğan neslin, kelimeleri kısaltarak, yani, selam yerine slm diyerek, ne haber
yerine nbr diyerek, merhaba yerine mrb diyerek, layflamak, havlamak, dow,
hastag gibi yabancı kelimeler kullanarak hem teknoloji ile doğmamış kuşağın
bilmediği jargonlarla nesiller arası çatışmaya sebep olmuş ve dilimizi yozlaştırmıştır. Ve emojiler; emojiler de hissettiğimiz ya da hissetmediğimiz duyguları belirtmek amacıyla kullanılan maskelerdir deyip, sözü zararlarını ve faydalarını söylemesi için Savaş Aksın arkadaşıma devrediyorum. Teşekkürler.

Savaş Aksın
Arkadaşlar bende sizlere sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönlerini
anlatacağım. Şöyle bir soru ile başlamak istiyorum. Truman Show filmini
izleyen var mı diye sormak istiyorum. Aranızda seyreden var mı? Mutlaka
vardır. Bakın bayağı sayımız varmış. Truman Show filminden örnek vermek
istiyorum sosyal medyayı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Truman Show filmi bir
simülatörün içinde bir film. Kişi doğduğundan ölümüne kadar bir simülatörün
içinde ve gerçek olmayan bir şeydir. İnsanlarımız da o kişiyi izliyorlar. Ben
burada demek istiyorum ki; o karakterin orada yaptığı hayat bambaşka bir hayat. Ben bunu konumuza getirmek istiyorum ki, sosyal medyada 20 platform
ve Batı’nın bizlere getirdiği similatör dünyası ve bizler o sosyal medyanın
içinde farklı bir dünya yaşıyoruz ve gerçek hayatta ise daha farklı bir dünya
yaşıyoruz. Bunu biraz sonra sizlere daha iyi anlatacağım.
İkinci kavram ise arkadaşlar; mağara istiaresi. Büyük ihtimalle felsefe dersinde görmüşsünüzdür bu mağara istiaresini arkadaşlar. Üç kişinin sırtı dönük şekilde kelepçelenmiş halde. Bayağı bayağı uzun bir yıl kalıyorlar orada.
Ömür boyu bayağı uzun bir şekilde kalıyorlar. Fakat gölgelerin gerçek olduğunu zannediyorlar. Ve bir kişi nasıl oluyor bilmiyorum ama özgür kalıyor ve
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dışarı çıkıyor ve karşılaştığı gerçek dünyayı fark ediyor ve gölgelerin sahte
olduğunu zannediyor. Ve demek istiyorum ki; sosyal medya da işte bizlerin
bir gölgesidir arkadaşlar. Bizler sanki öyle o mağara içinde kalmışız ve gölgeyi, yani sosyal medyayı gerçek buluyoruz. Gerçek olan dünyayı da sanki
sanal bir dünya olarak sanki algılıyoruz. Eğer böyle ilerlersek sonumuzun pek
iyi olacağını düşünmüyorum.
Şimdi de asıl konuya girmek istiyorum.
Sosyal medyanın olumsuz yönleri:
1-Kimlik oluşumuna olumsuz etkisi:
A) arkadaşlar biliyorsunuz ki; sosyal medyayı kullanan arkadaşlarımız bir
karaktere sahiptir. Nasıl mı? Mesela okulda arkadaşlarımız millete hava atmak için, fakir ama instagrama starbucks gönderisi açıyor ve insanlara starbucks film gibi bir şeyler paylaştırıyor. Ve insanların bunu, “vay be!.. bayağı
iyiymiş ya” diyorlar ama bu sosyal medyanın bizlere bir olumsuz etkisidir.
2-Mahremiyet duygusunun gelişimini engellemek:
Biliyorsunuz son zamanlarda sosyal medyada yetişkinler, çocukları ve
yaşlıları kullanıyorlar. Erkek ve kadınların yaptığı şeyleri artık sosyal medyada görüyoruz. Bu olmamalı ve inanılmaz derecede çirkin bir şey arkadaşlar.
3-Kandırılma, suiistimal: Buna çok basit bir örnek vermek istiyorum ki;
son dönemlerde Arif Özdemir’i bilmeyen yoktur. Kendisi reklam olarak kandırılmıştı ve fakat aramızdan ayrılmıştı. Ve buna en basit örnek bu olabilir.
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4- yasal sorunlar içeriyor sosyal medyamız. Gençler arasında popüler olma
isteği bayağı yüksek. Kişi farklı kişiliğe giriyor, farklı yanlışlar yapıyor sırf
fazla beğeni almak için. Fazla kendisini yüksek görmesi için. Bu da sosyal
medyanın olumsuz bir etkisidir. Paylaşılan fotoğraflar, biliyorsunuz ki kişi o
kadar çok fotoğraf özentisi oluyor ki; bir güzel fotoğraf çektirmek için bayağı
bayağı epey yol uzun ilerliyor. Bu olmamalı. Bazı insanlar sırf daha fazla like
almak için bir tarafları açmak zorunda kalıyorlar. Daha fazla yorum, daha
fazla beğeni. Bu da sosyal medyanın bir olumsuz etkisidir. Bu olmamalı kişi
istediği yerde ve istediği kadar fotoğraf çektirebilir.
5- Toplumdan uzaklaştırma ve yalnızlaştırma arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Çünkü kişi artık sosyal medya bağımlısı olmuştur ve artık evden dışarı
çıkmıyordur. Ve sürekli sosyal medya, sürekli oyunlar bulurlar. Arkadaşımı
daha geçen çağırdım. Gel dışarı çıkalım takılalım dedim. Bana dedi; “Ya kanka çıkıp ne yapacağız evden konuşuruz ya sosyal medya falan filan. Bu olmamalı ya, artık insanı bıktırır yani.
6- Sağlık problemi Kilo alımı, hareketsizlik; biliyorsunuz ki arkadaşlar,
sosyal medyada alışveriş yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz, yemek
siparişi verebiliyorsunuz. Bu demek oluyor ki; artık dışarı çıkmaya da gerek
kalmıyor. Artık alışveriş merkezlerimiz bile boşaldı yani. Çünkü: Bir kişi artık sosyal medyadan alışveriş yapabilir, yemek siparişi verebilir. Bu demek
oluyor ki; artık evden de dışarı çıkmayacak. Bu, kişiyi hareketsiz kılar ve kilo
alımına sebep olur ve olumsuz bir etki yapar.
7- Konuşamayan ama kıs yoldan yazan bir gençlik: Genç o kadar iyi yazıyor ki; benden bayağı bayağı güzel yazıyor. Fakat konuşmaya geldiğimiz
zaman, kendisiyle karşılıklı konuşmak istediğin zaman bir çift laf edemiyor.
Hani arkadaşımın da dediği gibi. Slm. Mrb. gibi kelimeleri artık o kadar çok
kullanıyorlar ki, normal hayatta artık konuşamaz duruma geliyorlar. Bu da
yanlış bir şey arkadaşlar. Olmaması gerekir.
8- Gelişmelerden ve gerçek hayattan geri kalma: Kişi o kadar çok sosyal
medya bağımlısı olmuş ki; artık çevresindeki insanları takmıyor. Ailesi evde
kavga ediyor mu? Kardeşi ne durumda? Hasta mı? Hiç bilmiyor. Tek derdi
sosyal medya. Acaba bu fotoğraf nasıl? Acaba bu beğeni alır mı? Falan gibi
şeyler konuşuyorlar. Bunun da olmaması gerekiyor.
Şimdi siz bana şunu diyeceksiniz; Kardeşim ya sen bizi sosyal medyadan
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resmen soğuttun ya olumsuzluk olarak. Sosyal medyayı sakın öyle düşünmeyin. Sosyal medyanın bize ne kadar olumsuz yönleri varsa bir o kadar da
olumlu yönleri vardır.

Sosyal Medyanın Olumlu Yönleri
1- Dünyada olup biteni görmek: Biliyorsunuz ki, sosyal medyayla haberdar olabiliyoruz. Dünyada neler olup bittiğini öğrenebiliyoruz. Çevre İnsan
Hakları İhlalleri tecavüz olayları olsun, cinayet haberleri olsun, bunları görerek artık dikkatli bir şekilde davranıyoruz dünyaya. Bu bize olumlu yönden
bir şeydir.
2- Kendi gibi hobileri be beğenileri olan insanlarla karşılaşmak: Biliyorsunuz ki, son dönemlerde tarzlarımızı yansıtıyoruz ve sosyal medyada tarzımıza
yakın birini gördüğümüz zaman onunla daha rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz,
kaynaşabiliyoruz ve takılabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey.
3- Arkadaşlarıyla daha fazla çabuk iletişim kurmak: Biliyorsunuz ki; ben
artık dedemle köyden buraya görüntülü konuşabiliyorum. Bu inanılmaz bir
şey. Arkadaşlarımla sohbet edebiliyorum. Biliyorsunuz ki, büyük ihtimalle
herkes sabahleyin okula geç kalabiliyordur ve arkadaşlarını arayıp, yoklama
defterini saklasana ya beraber yok yazılmak istemiyorum gibi iletişim kurabiliyorlar. Bu da olumlu bir davranıştır. Anladığınız dilden konuşuyorum,
kusura bakmayın.
5- Dersler, ödevler hakkında bilgi sahibi olmak: Biliyorsunuz ki; en popüler olan tek şey; whatsApp grubu. WhatsApp grubu kullanmayan da yoktur
bir ihtimalle arkadaşlar. Ödevlerimiz, performanslarımız veya ders programları filan her yer WhatsApp grubunda oluyordur.
6- İş olanakları: Biliyorsunuz ki; son dönemlerde iş sayısı bayağı artıyor.
Artık kapı kapı dolaşmaya gerek kalmıyor. Sosyal medya ve internet üzerinden artık kolaylıkla iş bulabiliriz arkadaşlar. Bu da sosyal medyanın bize
kıldığı bir olumlu davranıştır.
7- Bilgiye kolay ulaşma: Biliyorsunuz ki artık her bir şeyi gördüğümüz zaman internetten veya sosyal medyadan o bilgiye kolaylıkla, rahatlıkla ulaşabiliriz. Bu da olumlu bir imgedir. Kolay ulaşım, öğretmenlerimizin bize verdiği
mevsim ödevi olsun, normal ödev olsun, artık, sosyal medya gibi, internetler
gibi yerlerden kolaylıkla ulaşabiliriz.
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8- Kendini ifade etmek: Sosyal medyada biliyorsunuz ki biyografi butonu
vardır. İnsanlara kendimizi nasıl ifade etmek istiyorsak oraya açıklama kısmına yazıyoruz ve insanlara kendi dilimizden ne olduğumuzu öğretiyoruz. Bu
da bizi bayağı olumlu bir yönde etkiliyordur.
Konuyla alakalı kısa bir videom var. Müsaadenizle onu izletmek istiyorum. İyi seyirler.

...................................................
Video gösterimi
..................................................
Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar insanlarımız o kadar tuhaf ki, yani iki
karakterleri var. Bu inanılmaz farklı bir şey. Böyle bir şey olmaması gerekiyor. İnsanların mutlu oldukları şeyleri paylaşması gerekiyor. İnsanları görüyorsunuz değil mi? Sırf millete hava atmak için nelere katlanıyorlar, ne
zorluklar çekiyorlar. Bu çok tuhaf bir şey. Ben bunu hiç iyi bulmuyorum.
Yani insan istediği şeyleri yapmalı ve bunları insanlara göstermeli. Yani kişi
o kadar doğal olmalı ki, o doğallığıyla zaten istediği kadar dikkat çekebiliyor.
Doğal olun arkadaşlar.
Sevgili arkadaşlarım Sonuç olarak; Yaşadığımız bu çağ o kadar farklı bir
dünya ki; her şey sanal aleme dönüşmüş, yani, görüntüde yaşatıp, tüketme
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kültürüdür arkadaşlar. Bireye sınırsız özgürlük vererek her şeyin yitirilmiş
olmasına sebep olmaktadır. Asıl hakikatin buharlaştığı bu dünyada insan
oğlunun yok olmamak için yeniden kutsallarına, din, ahlak, erdem, maneviyat, vatan ve millet sevgisi ve mücadele azmi tutulması gerekiyor.
Çünkü; Eğer böyle bir şey olmazsa, dünya, Batı’nın sanal dünyada birleştiği ve tezgahladığı oyunların kurbanı olmaya devam edecektir. Ve buna
kanmayalım ve biz yeni nesiller olarak bunların üstesinden gelebiliriz.
Yoksa, hepimizin sonunun pek iyi olacağını düşünmüyorum arkadaşlar.
Teşekkür ederim çok sağolun.

Sunucu
Evet, buyurun soruları alalım. İsminiz, soy isminiz ve okulunuz. Ayağa
kalkarsanız da çok güzel bir resim çekiyoruz biz.
Arya Rümeysa
Güneşli Sınav Okulları
Şimdi arkadaş olumsuz yönlerinden bahsetti ama buradakiler biz hepimiz
zaten bunları biliyoruz. Olay aslında bunları bilmek değil, olay; bunları biz
nasıl uygulamaya geçireceğiz. Ya da biz bu kötü şeyleri nasıl önleyebiliriz?
Yani herkes bunu açıp okur. Bir yönlendirme falan olması gerekiyor. Nasıl
bunlardan uzak durabilir, nasıl bunları önleyebiliriz?
Sunucu
Soruları not alalım, toplayalım, en sonunda cevaplayalım.
Sunucu
Evet, savaş soruyu farklı türlü yaparak değiştirdi herhalde. Değil mi müdürüm. Şube müdürümüz burada. Dedi ki; “Manipülasyon yaptı Savaş” Bu
arada Savaş da müdürüm biliyor musunuz; youtuber. O özelliği var. Onu da
diyeyim yani. Sır vermeyecektim ama verelim, takip etsinler kanalını en azından. Başka soru var mı? Buyurun. Adınız, soy adınız, okulunuz?
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Tuana..............
Aydın Doğan MTAL Lisesi
Aydın Doğan Lisesindeyim. Gazetecilik öğrencisiyim. Medyadaki bu yalancılar, yani, karakterdeki maskelerini takıyorlar ve sosyal medyaya çıkıyorlar. Yani, biz bunlardan nasıl kaçınabiliriz? Biz bunların gerçek yüzlerini
maskelerini taktıkları için o fotoğraflarda görmüyoruz. Ya da emojiler mesela.
İnsanlar duygularını emojilerle, mesela; sinirli olduklarında artık emojileri
kullanarak yapıyorlar.
Sunucu
Herhalde iki gün önce emojiler de katıldı aranıza, değil mi? Öyle bir haber
çıktı. Teşekkür ederim. Başka soru var mı? Buyurun.
Hüseyin Aygüner
Aydın Doğan Mesl. ve Tekn. And. Lisesi
Sağlık Bölümü
Sunumunuz için teşekkür ederim. Sizi dinlerken kaçırmamak için not aldım. Sorumu öyle soracağım. İlk başta “Çoğunluk ve çoğulculuk bir kaos
ortamında söyleminiz tamamen tek taraflılık anlayışıyla oluşturmaktadır. Ben
öyle düşünüyorum. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize sunduğu hür ve Bağımsız Cumhuriyetin, hür ve vicdanı hür gençler olarak bize
her türlü koşulda düşüncelerimizi belli etmemizi istiyor. Bunları hiçe sayarak
herkesi tek bir ağızdan bilgi almaya sürükleyen haber ve medya oluşumlarını
nasıl desteklediğini düşünüyorum. Herkesin kendi fikrinin hürce ve özgürce
söylemesinin bize nasıl bir kaos ortamı yarattığını ve bunu nasıl gördüğünüzü
sormak istiyorum ilk başta.
İkinci soruma geçiyorum; Gelişmeleri ve hayattan geri kalmayı olumsuz
olarak gösterdiniz. Neredeyse medyamızın tam ikilik altında olduğu bu dönemde çoğunlukla bilgilerin hepsini sosyal medyadan alıyoruz. Bunları hazırlarken siz bilgileri o medya şirketlerinden mi aldınız? Ya da nereden aldınız
bunları öğrenmek istiyorum.
Savaş Aksın
Tabi ki.
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Sunucu
İsmin neydi?
Hüseyin Aygüner
Hüseyin Aygüner.
Sunucu
Hüseyin, öyle bir ses var ki, tok, güçlü çıkıyor. Ama arkadaşlarınız şuradan
gittiler.
Savaş Aksın
Yo!.. ben cevap vereceğim, teşekkür ederim.
Sunucu
Tamam. Bu instagram emojileri var ya, onlara değindiler, oraya değinmediler. Buradan soru var mı? İsim Soy isim ve okul.
Burak Kutlu
Aydın Doğan
Mesl. ve Tek. And. Lisesi
“Dedemle görüntülü konuşabiliyorum uzaktan” demişti. Fakat dedelerimizin, büyüklerimizin bir sözü var; “Nerede o eski bayramlar, nerede o telefonla
değil de yüz yüze karşılaştığımız, el öpülen bayramlar” sözü vardı. Bence bu
olumlu değil de büyük bir olumsuzluk tarafıydı. Teşekkür ederim.
Sunucu
Son soruyu buradan alıp bitiriyoruz. Yemeğe gecikmeyelim gençler, o yüzden. Buyurun, ad, soy ad, okul.
Yusuf Aksoy
Yunus Emre Mesl. ve Tek. And. Lisesi
Yani, şimdi burada faydasızları konuşacağız da faydalı yönleri de var mesela.
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Sunucu
Nedir o kardeş? Söyle.
Mustafa Aksoy
Mesela; diyelim ki, bir kişilerden (paylaşımlarından) hoşlanmıyoruz. Gidiyoruz engelliyoruz. Yani dedeni, şimdi bazı insanların parası yoktur, (Corona
virüs vardır, yasak vardır) gidemiyorsun ama telefonla konuşabiliyorsun.
Savaş Aksın
Neden insanlar bunu yapmıyor, neden engel olmuyor Aryacığım? Evet, insanlarımız biraz üşengeçtir. Türkiye adına konuşmak istiyorum. İnsanlarımız
biraz üşengeçtir. Bazı şeyleri kendileri, yapmıyordur. Ve bizler sanki şeyi düşünüyoruz, ya biz değil de başkası yapsa, başka birimiz yapsa. Mesela; ünlü
fenomenler bunu duyursa daha çok basit olurdu. Fakat bizlerimizin duyurması biraz tuhaflaştırıyor insanı. Bizler kimiz ki? Yani, benim sesimi burada kim
duyabilir ki? Diye düşünmek istiyorum. Fakat, buna işte biz engel olamıyoruz. Fakat biz bir halk olarak, bir vatan olarak birlikte yürürsek eğer, bunun
üstesinden gelebiliriz yani. Bunları da sesimizi duyabilirsek çok iyi olur.
Sunucu
Sorunuzu sordunuz. Karşılıklı ikili tartışma olmasın. Cevabı dinleyelim
bence. Buyurun .
Savaş Aksın
Süre kısıtlığından dolayı ben bunu sizinle kişisel olarak karşılıklı konuşmak istiyorum.
Sunucu
Savaş, biz toplumsal olarak duymak istiyoruz. Kimse kişisel almıyor buradaki sunumları. Bilginiz olsun. Bunu cevapladık. Oradaki bir soru, sonra
şuradaki bir soru.
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Savaş Aksın
Şu tek hesap demiştin değil mi? Biliyorsun ki; fake hesapla ben, bundan
bir sene kadar önce büyük ihtimalle ben de bir fake ile çıkmıştım bir hafta.
Böyle bir çaresizliğe de mağlup olmuştum. Hepimizin başına gelmiştir. Çok
kötü bir şeydir bu. Bunu ayırt etmemiz zor gibi geliyor bana. Çünkü; ama neden böyle bir şey var? Onu ben de bilmiyorum. Çok tuhaf bir duygu olduğunu
düşünüyorum. Fakat bunu ayırt etmek biraz zor gibi geliyor bana. Ben bunun
için bilmiyorum. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. O kadar profesyonelleşmişler ki fake hesap kullanmak konusunda, artık ayırt etmemiz bile zor oluyor.
Sunucu
Biz yaşlılar anlamıyoruz “Fake (hesap)” ne kardeş?
Savaş Aksın
Fake olmak hocam; sahte bir hesap kullanmak
Sunucu
Ama o başka bir şey dedi sana. Sahte hesapları mı dedi?
Savaş Aksın
Evet, fake hesap.
............................
Aydın Doğan Lisesi
İnsanlar yalandan gülüyorlar, ağlıyorlar, mesela orada arabayla geliyor
ama bisiklete biniyormuş gibi davranıyor. Biz bunları nasıl anlayacağız. Yani
bir yemek yiyor, ya da çok uzak bir “starbucks”a gidiyor. Biz bu insanların
zengin oldukları, ya da fakir olduklarını nasıl anlayacağız. Sosyal medya bir
yalan. Evet, biz bunu biliyoruz.
Sunucu
Sosyal medyada herkes ikili oynuyor. Özde farklılar, sanalda farklılar ama
arkadaşların anlattı onu. Zaten sunumları onun üzerineydi. Ona dikkat çektiler, asıl olun dediler, kopya olmayın dediler bence. Evet, devam edelim.
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Savaş Aksın
Gelişmelerden geri kalma soru sormuştunuz değil mi? Gelişmelerden ve
hayattan geri kalma. Kişi, sosyal medya iki kullanıma ayrılıyor. Birisi genelde
sosyal medyayı farklı amaçla kullanıyor, birisi de doğru bir amaçla kullanıyor. Mesela hayattan bir şeyler öğrenmek isteyen bir insan hayat ile alakalı
şeyleri takip ederler, paylaşırlar. Fakat bazı insanlarımız ise bir tek arkadaşlarını paylaşıyorlar, bir tek arkadaşlarını takip ediyorlar. Bilgi aldıkları tek
şey; arkadaşlarından bilgi almak. Ben bunu şöyle düşünüyorum; İşte olumlu,
olumsuz yönü de işte budur. Aslında şimdi, sosyal medyayı olumlu kullanmak
ve olumsuz kullanmak şöyle ayrılıyor; şimdi bir boş kullanmak vardır, bir de
dolu kullanmak vardır sosyal medyayı. Dolu kullanırsan, tabi bilgilerden haberdar olursun. Haberleri takip edersen tabi ki de haberlerden haberdar olabilirsin. Fakat ben tek arkadaşlarımı takip ettiğim zaman ben nasıl haberlerden
haberdar olacağım ki? İşte bu demek oluyor ki, ben galiba boş kullanıyorum.
Arkadaşlarım için kullanıyorum. Ben bunun üzerinde daha çok baskılı baskılı
ilerlersem eğer, dünyadan haberdar olamayacağım. Fakat, hep olumlu bir şekilde kullanırsam, haberleri takip edersem, haberlerden bilgi almaya yönelik
çalışırsam tabi ki de haberden dolu bir başlangıç olacak
Sunucu
Gençlere farklı şeyleri söylediniz. Gençler farklı şeylerle ilgileniyor. Ben
de onu diyecektim.
Savaş Aksın
Bir de siz bir şey sormuştunuz; “Dedemle görüntülü konuşmak değil de
yüz yüze konuşmak istiyorum” demiştiniz. Çok güzel bir soruydu. Fakat işte
insanlar, herkes zengin değildir, herkesin arabası yoktur, herkesin maddi durumu iyi değildir. Buna ben bir şey diyemem. Bu benim sorunum değil ama
insanlarımız bazen gidemiyor, yapamıyor, çaresiz kalıyor, maddi, durumları
kötüdür. O yüzden mecburen sosyal medya da bize böyle bir katkı sağladı. Ve
fakir arkadaşlarımızı düşünerek bunu sağladı. Dedi ki; maddi durumu olmayan insanlar da sosyal medya aracılığıyla görüntülü konuşabiliyorlar. Bence
gayet iyi bir şey. Yani, sonuçta herkes zengin değildir.
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Sunucu
Evet, teşekkür ediyoruz. Hızlı olacağız. Çünkü 15 dakika sonra yemeğe
çıkacağız. Son okulumuz kaldı. İkiniz de çok şıksınız bu arada, hepiniz gibi.
Teşekkür ederiz.
Evet, Bağcılar Anadolu Lisesi. Alkışlarınızla, Emirhan Çetin, Ruken Çanakçı ve rejide Ahmet Burak İşleyen, bu arada özür dilerim. Herkesi gösterdik,
onu demesek ayıp olur. Mücahit Erdoğan Taşkın öne bir gelsin, bir görelim.
Mücahit Erdoğan Taşkın Bağcılar Anadolu İmam-Hatip Lisesinin rejisiydi.
Kıymetli kardeşimize bizler teşekkür ediyoruz. Kardeş Allah razı olsun.
Evet alkışlarınız Bağcılar Anadolu Lisesine gelsin.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Okul
Bağcılar Anadolu Lisesi
Konu
Gençlerin Sosyo-kültürel talep ve
Beklentileri
Sunum Yapacak Öğrenciler
Emirhan Çetin
Ruken Çanakçı
Ahmet Burak İşleyen

Ruken Çanakçı
Değerli büyüklerimiz ve sevgili misafirler hepiniz hoş geldiniz. Biz Bağcılar Anadolu Lisesi öğrencileriyiz. Ben Ruken Çanakçı, arkadaşım Emirhan
Çetin ve Ahmet Burak İşleyen, bugün, 18. Gençlik Şurasında bizlere ayrılan
süre boyunca “Gençlerin Sosyo-Kültürel Talep ve Beklentileri” hakkında konuşacağız.
Genel olarak başlıklarımız şunlardır: “Global Dünya ve Kültür Karmaşası”, “ Girişimciliğe Verilen Destek”, “Gençlerin Anlaşılmaması” , “Gençlerin Hayallerine Set Çekilmesi”, “Teknoloji Bağımlılığı” ve “Düşünce Özgürlüğü”

Emirhan Çetin
İlk alt başlığımız “Gençlerin Anlaşılmaması”
Yıllar geçtikçe yalnızca nesiller değil düşünceler ve fikirler de değişir sonuçta ne demiş T. Lowell’ın da dediği gibi; “Düşüncelerini değiştirmeyenler
yalnızca deliler ve ölülerdir” Bizler de her nesilde olduğu gibi büyüklerimizden farklı fikirlere ve düşüncelere sahibiz. Bu farklılıklar günlük hayatta aramızda bazı sorunlara neden olmaktadır. Hepinizin bildiği gibi, bizler,
yetişkinlere göre saygısız bir nesiliz. Benden farklı düşünen var mı? Tahmin
ettiğim gibi. Bundan 20 asır önce Aristotales gençleri şu şekilde tabir ediyor;
“Bugünlerde gençler kontrolden çıkmış bir durumda, kaba bir şekilde yemek
yiyorlar, yetişkinlere saygısızlar, ebeveynlerine karşı çıkıyorlar ve öğretmenlerini sinirlendiriyorlar” Aynen bizlerin büyüklerimizden duyduğu sözler gibi.
Bu gibi tabirleri yalnızca Aristotales değil, Hesiodes gibi filozoflar ve Sümer
tabletlerinde de yer almaktadır. Yeni nesli beğenmeme hastalığı yetişkinlerde
tarihten gelen bir alışkanlık mı? Peki, biz bu alışkanlığı nasıl çözümleyeceğiz? Tabi ki, yalnızca anlayışla. Yetişkinlerin, büyüklerimizin bize karşı daha
fazla anlayışa sahip olması gerekiyor. Çünkü; onlar da bizim gibi genç oldular
ve nasıl tecrübelere sahip olduklarımızı, nasıl düşünce ve fikirlere sahip olduklarımızı az çok bilebilmektedirler. Ancak, bizler daha yetişkinlik evresine
varmadık ve onların nasıl düşünce ve fikirlere sahip olduklarını tahmin edememekteyiz.
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Ruken Çanakçı
İkinci alt başlığımız “Teknoloji”. Teknoloji; kullanımına bağlı olarak çok
iyi veya çok kötü sonuçlara yol açabilir. İyi etkilerinden bahsedecek olursak,
insan gücünün makine gücüne dönüştüğünü, aynı anda yapılabilecek iş sayısının artırıldığını, dünyanın her yerine kolayca ulaşılabileceğini söyleyebiliriz. Bir yandan da teknoloji aşırı kullanıma ve bağımlı olmaya dayalı olarak
bir sorun haline gelebilmektedir. Çağa ayak uydurmak için koştuğumuz bu
probleme tek çözüm yolu; teknolojiyi ölçülü ve dengeli kullanmaktır.
Teknolojinin getirilerinden biri olan interneti ölçüsüz ve dengesiz kullanan
çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimi bozulur. İnternet bağımlılığı
dünyada hızla yayılan bir hastalıktır. Özellikle bu hastalık beraberinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, sosyal fobi gibi
rahatsızlıkları da beraberinde getirir. Elbette teknolojiyi tamamen hayattan
soyutlama veya yok etme ve bu yolla köklü çözüme ulaşma fikri kulağa pek
mantıklı gelmiyor. Bildiğimiz gibi her şeyin fazlası zarardır. Teknoloji zarara
dönüşmeden ve hayat kalitesini düşürmeden gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekir. Şimdi bu konuyla ilgili videomuzu izleyelim.

.............................................
Video gösterimi
.............................................
-Oğlum, yemek hazır.
-Ben maç yapacağım anne.
-Oğlum yemek hazır.
-Ben maç yapacağım anne.
-Oğlum sana ekmek arası köfte yaptım.
-Tamam ben bunu alayım arkadaşlarımın yanında.....
-Oğlum dışarıda yeme, arkadaşlarının canı çeker. Burada ye.
-Afiyet olsun oğlum, şu telefonu bırakıp yemeğini yer misin lütfen?
-Dur, bir dakika, internete atıyorum, öyle yerim.
-Ali gel haydi top oynamaya gidiyoruz.
-Tamam, geliyorum
- Hayır gidemezsin!.., Ders çalışman lazım.
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- Ya anneee.
-Ya 5 dakika gelsin, lütfen teyze.
-Oğlum bütün gün ne yapıyorsun? Bilgisayar oynuyorsun. Boyun fıtığı
olacaksın. Hadi kalk arkadaşların dışarıda oynuyor, sen de oyna.
-Anne tamam.
-İyi ki doğdun,
-Teşekkür ederim.
-İyi ki doğdun..
-Teşekkür ederim.
- Aaa!.. bana hediye yollamış. Ya beni çok seviyorlar ya.
-Sobe!..
-Haydi saklambaç oynayalım.
-Oynayalım.
-Harika bir oyun olmuş bu ya, yeni çıkmış, bak ...... saklanabildiğin kadar
saklanabiliyorsun.....
-Oğlum bak, sana oyuncak aldım.
-Haydi,..... tiyatroyu açın da izleyelim.
-İzlemiyorsanız televizyonu kapatayım.
-Yok yok, ses olsun.

..................................”
Evet, Bizler gençler olarak bu şekilde olmak istemiyoruz yoksa sonuç telefona ve internete mahkum olmuş bir hayat.
Üçüncü alt başlığımız “Global Dünya ve Kültür Karmaşası”. Öncelikle
bir kültür karmaşası olması için iletişim sorununu tam aşmışken, kolaylıkların büyüsüne doğru kırdığımız direksiyonla, her şeyi tekrar sorunsal hale
getirmiş olmamız gerek. Bugün herkes, her yere kolayca sesini duyurabiliyor.
Artan nüfus, ilerleme kaydeden teknoloji, globalleşen dünya ve dünya medyasını yansıtan sanal alem bunda etkilidir.
Bu başlık altında küreselleşme kavramına değinirsek fena olmaz. Uzak
ile yakın arasındaki zıtlığın kaldırıldığı, sınırlar ötesi etkileşimin boyutlarının
geliştiği küreselleşmede asıl olay, küreselleşmenin kendine sağladığı avantaj
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ve dezavantajları doğru algılayarak sadece bu süreçten etkilenen bir ülke konumunda olmayıp, aynı zamanda sürece katkı sağlayabilen bir ülke olmak ve
ona göre stratejileri oluşturmaktır. Bu sağlanmadığı zaman ise engellenmesi
epey zor olan kültür karmaşasına davetiye çıkarmış oluyoruz.
Farklı bir kültüre meylederken kendi kültürümüzün değerler alanını daraltmadan, kendi kültürümüze uygun hale getirip hayata geçirmeliyiz. Böyle
olduğu zaman kültür karmaşası değil, kültür zenginliği sağlamış oluruz.
Gelelim geleneklerine bağlı kalmayı seven biz Türklerin de hoşnut olduğumuz durum olan glokalleşmeye. Glokalleşmenin sloganı “Küresel düşün yerel hareket et” şeklindedir . Bir örnekle somutlaştıracak olursak eğer,
dünyaca ünlü bir popstar olan Lady Gaga’nın Joanne adlı albümünün kapağı
dünyada böyle (Resimde görüldüğü gibi) yayınlanırken, muhafazakar bir ülke
olan İran’da (Resimde görüldüğü gibi) bu şekildedir.
Kısacası Glokalleşme; dünyaca bilinen bir şeyin farklı kültürlere ulaşırken, o bölgenin kültürüne göre dizayn edilmesidir.

Emirhan Çetin
Gelelim düşünce özgürlüğüne. Öncelikle, düşünce özgürlüğü nedir? Bunu
idrak etmemiz lazım. Düşünce özgürlüğü: Kişinin inançlarını, kanılarını ve
düşündüklerini hiçbir baskıya uğramadan açıklayabilmesi hakkıdır. Bakın,
yapabilmesi değil, açıklayabilmesi hakkıdır. Her insan düşüncelerini korkmadan dile getirebilmelidir. Ancak bizim toplumumuzu örnek verecek olursak,
aramızda da bulunan birçok genç düşüncelerini ve fikirlerini, toplumdan görecekleri tepkilerden dolayı açıklamaktan korkmaktadırlar. İşte tam olarak bu
sebepten dolayı, toplum tabularının bir şekilde yıkılmasına olanak sağlamalıyız. Unutmayın ki; bir bölgede bir kesim, başka bir kesimi düşünceleri ve fikirleri yüzünden dışlıyor ya da ön yargı besliyor ise orada düşünce özgürlüğü
yoktur. Bunların yanı sıra aynı zamanda insanların fikirlerini küçümsemek de
bir zorbalıktır. “Sen ne anlarsın, bu iş seni aşar, sen yapamazsın” gibi cümleler yalnızca gençlerin değil, hiç kimsenin duymak istemediği cümlelerdendir. Gençlerle konuşurken onların önüne bir engel değil, onları daha yükseğe
çıkartacak destekler olmalısınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği
gibi “Ancak hür fikirlere sahip olan insanlar vatanlarına faydalı olabilirler ve
onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etmek kudretine malik olurlar.”
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Ruken Çanakçı
Beşinci alt başlığımız ise; “Girişimciliğe Verilen Destek” tir. Türkiye iş
yapma kolaylığı sırasında 190 ülke arasında 33. sıradadır. Peki neden? Tarihte meydana gelen olaylara bakarsanız hepsinin sebepleri küçük şeylerdir.
Ancak, insanoğlu hala küçük kıvılcımların büyük yangınlar doğurduğunu anlamamıştır. Peki, bizim konumuzun küçük kıvılcımı nedir? Yatırımcıların işin
kalitesine değil, ucuzluğuna bakmasıdır. Oysaki önemli olan işin kalitesidir.
Neyse ki son yıllarda devlet teşviklerinin artmasıyla daha iyi noktalara gelebildik. Aslında 33. sıralama kötü bir sıralama değil. Çünkü; bundan 2 yıl önce
60. sırada idik. Teşviklerin biraz artmasıyla 27 sıralama yükseldik. Bizlerin
istediği ise daha fazla teşvik, daha fazla reklam ki daha fazla genç kitlesine
ulaşılabilsin. Bizler gençler olarak daha iyi noktalara gelebileceğimize inanmaktayız.
Emirhan Çetin
Gelelim gençlerimizin geleceğini baz alan yaptığımız bir anketin sonuçlarına. Anketlerin sebeplerini ve sonuçlarını hepiniz slayttan izleyebilirsiniz.
Öncelikle 1. ve 5. sorularımızı karşı karşıya değerlendirdiğimiz zaman şu
sonuca varmaktayız; Gençler kendilerinin gelecekte başarılı olacaklarına inanıyorlar. Ancak, bulundukları bölüme veya istedikleri mesleği başaramama
gibi korkuları bulunmaktadır. İşte tam olarak burada bizlerin, yani yetkililerimizin ve büyüklerimizin üzerine düşen sorumluluk ise şudur ki; gençlere, gelecekte var olacak meslekler hangileridir? Günümüzdeki mesleklerden
hangileri gelecekte yok olacaktır? Bunlar hakkında bir bilgilendirici seminer düzenlenmelidir. Bunun yanı sıra gençlerin kişilik özelliklerine en yatkın
meslekler hangileridir? Bu tarz bilgiler hakkında özellikle rehber öğretmenlerinden bilgiler alınmalıdır.
2. ve 3. sorularımızı karşılaştırdığımızda ise şöyle bir sonuca varmaktayız: Gençler ailelerini, seçemezler. Doğuştan sahiptirler. Ancak arkadaşlarını,
kendi fikir ve düşüncelerine benzer oldukları için arkadaş görürler.
Peki bizim burada varmamız gereken sonuç nedir? Gençler, kendi düşünce
ve fikirlerine sahip olan insanları, kendilerinden farklı fikir ve düşüncelere
sahip olan insanlara oranla daha çok destekliyor. Çünkü; gençler aileleriyle
aynı fikirlere sahip olmayabiliyor. Birçoğumuzun da olduğu gibi.
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Peki yetkililerimize ve büyüklerimize burada düşen görev nedir? Gençlerle konuşurken onların büyükleri değil de, onların yakın arkadaşları gibi
davranırsanız verdiğiniz tavsiyeler çok daha etkili sonuçlara sebep olacaktır.
4. sorumuz ise daha önce sosyal etkinlikte bulundunuz mu?
%63 civarında bir evet oyu vardır. Bu da demek oluyor ki, gençler sosyalleşmek istiyorlar. Günümüzde gençlerimizin sosyalleşebileceği alanlar fazla.
Özellikle Bağcılar Gençlik Merkezi gibi alanları örnek verebiliriz buna. Ancak, gün geçtikçe gençlerimizin Bilim Merkezi Bağcılar dahi müzeler sayısı
artmaktadır ve bu gibi alanların kapasiteleri yetmemektedir. Belediye Başkanımızın dediği gibi, kütüphane gibi alanların sürekli arttığını da hepimiz biliyoruz. Bu gibi alanlarda gençlerimizin daha fazla sosyalleşebileceğini sizlere
sunuyoruz.
Diğer konu ise ve bizim için en önemli konu; aynı zamanda sizin için de
en önemli olması gereken konu; gençlerin hayallerine set çekilmesidir. Bir
genç gelir ve aile büyüklerinin olduğu bir ortamda şöyle bir cümle kurar;
“Benim şöyle bir projem var ne düşünüyorsunuz?” Savaş arkadaşım gibi
özellikle youtuberlarda bu tarz sorular çok çıkmaktaydı. Zaten ülkemizde bu
gibi mesleklere sahip olmak isteyenlerse ailelerinden şu tarz tepki almaktadır;
“Git oku sigortalı iş bul, git oku devlet memuru ol, o işten para çıkmaz gibi
yanıtlar alıyor. Zaten elimizde az sayıda girişimci genç var. Onları da kaybetmememiz gerekiyor. Girişimci genç demişken, size şundan bahsetmek istiyorum; ülkemizde ki üniversitelerin 82 tanesinde tıp bölümü var, 72 tanesinde
hukuk bölümü var, 122 tanesinde ise mimarlık bölümü var. Bunlar hepinizin
de bildiği gibi en popüler meslekler. Peki girişimcilik bölümü olan kaç tane
üniversite var? Sadece 2, evet yalnızca 2 tane. Bizlerin bahsetmek istediği
konu nedir burada? Bizler sizlere şunu anlatmak istiyoruz; bizler insanları
girişimci olarak eğitmiyoruz, başkaları bizi girişimci olarak eğitince de buna
önem vermiyoruz.
Peki, buna nasıl bir çözüm sağlanmalı? Özellikle lise çağlarındayken,
yani, bizim neslimizde, okullarda gençlere zorunlu olarak girişimcilik dersi
verilmelidir. Peki, bunun sebebi ne? Gençler hayata farklı açılardan bakabilmelidir.
Gelelim diğer bir talebimiz olan gelecek ile ilgili kararlarımıza destek çıkmanızdır. Gençlerin hayallerine sahip çıkınız. Ve bu hayallere gidiş yolunda
gençlere destek olunuz.
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Bakın insanda 7 çeşit zeka türü vardır. Buna da örnek verecek olursak;
sözel zeka, mantıksal zeka, sosyal zeka, müziksel zeka ve benzeri örnekler
artmaktadır. Bu zeka türleri doğrultusunda insanlar, derslerden örnekler verecek olursak, coğrafya, matematik, fizik, tarih ve bunların yanı sıra insan ilişkilerinde dernekler, siyaset örneklerini verebiliriz buna, ilgi ve yetenekleri olur.
Ancak, toplumumuza baktığımız zaman, özetle burada büyüklerimize görev
düşüyor. Gençlerde mantıksal, yani, matematik, fizik gibi zekaları olmayan
gençlerimize aptal gözüyle bakılmaktadır. Bu ülke yalnızca mimarlara, doktorlara, ihtiyaç duymuyor. Bu ülke oyunculara, youtuberlara, itfaiyecilere,
e-sporculara özellikle, günümüzdeki gençlerin bugün en çok muztarip oldukları konu budur. Bunlara da ihtiyacı vardır. İşte tam da burada büyüklerimize
düşen sorumluluk ise, gençlerin gelecek ile ilgili kararlarında onlara köstek
değil, tam tersine destek olmaları gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de
dediği gibi “Gençlere eğer yeterli destek verilirse, Türk gençliği amaca, bizim
yüksek ülkümüze, durmadan yorulmadan yürüyecektir.”
Şimdi özellikle bu konumuzla ilgili, ve bizim sosyal ve kültürel alandaki,
taleplerimizle ilgili bir video var. Onu izleyelim izninizle.

..........................................................
Video gösterimi
.........................................................
“-Sosyo-kültürel alanda sorunlarınız nelerdir?
-Sosyo-kültürel alanda bence en büyük sorun; aile ve toplum baskısı. Meslek seçimi yapılacak bir gence ne meslek yapmak istediği sorulmuyor. Sadece
önüne iş garantisi olan meslekler seçmeli olarak sunuluyor. Bu kişinin yetenekleri, ilgi alanları, ulaşmak istediği şeyler hiç önemsiz. Bence en büyük
sorun baskı, aile baskısı. Meslek seçimi yapacak olan bir gence ne meslek
istediği sorulmuyor. Sadece iş garantisi, olan ve iyi para kazanılan meslekler
sunuluyor. O kişinin ilgi ve yetenekleri önemsenmiyor. Mesela sanatla uğraşan birisi müzik yapabilir, heykel, resim, ya da oyunculuk. Bunlar hiç önemsenmiyor. Mesela ben tiyatrocu olmak istiyorum. Bunu aileme söylediğimde
hiç de hoş tepkilerle karşılaşmıyorum. Bir de bizim toplumumuzda şu var;
hobi olarak yap. Ben yeteneğim olan bir şeyi neden hobi olarak yapayım?
Neden ben öğretmen olmak istemiyorken öğretmenlik yapayım. O öğrenciler
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için de hani çok iyi olmaz. Bir kişi sevmediği, yapmak istemediği bir mesleği
yaparsa hiç güzel yapamaz. İnsan yapmak istediği mesleği yapmalı.
Toplu taşıma ücretlerinin azaltılması, betonlaşmanın azaltılması ve gençlerin oynayabileceği yeşilliklerin çoğaltılması, sınıf mevcutlarının daha aza
indirilerek daha verimli bir eğitim sisteminin olması, yeteneklerini geliştirmesi mümkün olan alanların bulunmamasıyla birlikte gençler yetenekten uzaklaşıp, daha çok böyle bir meslek edineyim alanında ilerliyorlar. Ve ileride
bu konuda çok sıkıntı çekiyorlar ve diyorlar ki; ben neden bu meslekteyim?
Neden bu işi yapıyorum? Ve her gün resmen eziyet çekiyorlar.
Bununla birlikte yeteneklerimizi geliştirip, bir alana gelirsek ki, keyifli
bir hale getirebiliriz bunu. Ve insanlara daha çok faydalı oluruz. Bunu geliştirmek için yeterli kütüphanelerin, müzelerin ve tiyatro alanlarının gençlere
uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte, teknolojik alanlarda insanları daha faydalı hale getirmek gerekiyor. Teknolojiye biraz el atmaları
gerekiyor diye düşünüyorum. Avrupalılaşmayla birlikte, gelenek ve göreneklerimizden uzaklaşıyoruz. Bu konuda hem aileye, hem de gençlere bilgi verilmesi gerekiyor.”
Teşekkür ederiz.
Bu programa katılan yetkililerimiz ve davetlilerimiz var. Onlar mutlaka
sosyo-kültürel alandaki taleplerimizi ve beklentilerimizi dikkate alacaklardır.
Özetle; hat safhada biz gençlerin büyüklerimizden ve yetkililerimizden talep
ettiklerimiz şunlardır:
Kültürel anlamda, sosyalleşmemize olanak sağlayan ortamların arttırılması, yani, örnek verecek olursak; Gençlik Merkezinde bulunan, gençlik merkezi gibi alanların, binaların, kamu kurumlarının arttırılması gerekiyor.
Sportif faaliyetlerde bulunabileceğimiz ortamların artırılması, yani, yine
aynı şekilde spor salonları, yüzme havuzları gibi alanların kullanım kapasitelerinin artırılması. Dediğim gibi genç sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kapasiteler azalıyor.
Kütüphaneler dışında, gençlere mahsus kitap okuma salonları, sosyalleşmesine olanak sağlayan alanların tahsis edilmesi, bir nevi millet kıraathanelerinin yalnızca gençlere yönelik versiyonu gibi düşünebilirsiniz bunu.
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Yaşadığımız çevrede kendimizi güvende hissetmek, okul çevrelerinde ve
özellikle parklarda alınan güvenlik önlemleri artırılmalı. Nasıl artırılmalı?
Günümüzde en çok gündemde olan mahalle bekçiliği yaygınlaştırılarak, bekçilerin aldığı eğitim daha sıkı olmalıdır.
Tatil günleri, gençlere yönelik geziler, piknikler ve dağ yürüyüşlerinin düzenlenmesi. Belediye Başkanımızın örnek verdiği gibi, izcilik kampları buna
güzel bir örnektir.
Ve bizim için, geleceğimiz için en önemli olan; iş, meslek, eğitim üzerine
rehberlik ve danışmanlık hizmeti alarak doğru alanlara yönlendirilmeyi sizlerden talep ediyoruz.

Ruken Çanakçı
Değerli büyüklerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz ile bizi buluşturan bu
program, sorunlar ve çözümler için fikirler oluşturacaktır. Ve son olarak,
sunumumuzda emeği geçen Senanur Doğan, Muhammet Emin Yurt, Ahmet
Fırat İşleyen, Emirhan Çetin ve (Emirhan Çetin:) Ruken Çanakçı’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Sunucu
Ruken kendine teşekkür edemedin ya, Ahmet Burak İşleyen’i alalım buraya. Muhammed Emin nerede? Yazmamışlar. Siz de varsınız, ekibinizin yanına
buyurun. Muhammet Emin sizmiydiniz? Allah razı olsun sizden.
Evet, güzel bir alkış alalım bu ekibe. Teşekkür ederiz, oturabilirsiniz. Sağdan soruları hızlı bir şekilde almaya başlayalım. Buyurun. Adın, soyadın,
okulun. Güzel bir çekim yapacağız.
Zehra Yılmaz
Hızır Reis İmam-Hatip Lisesi
Öncelikle böyle özel bir mekanda toplanmışız ve karşımızda özel insanlar
var. Bu yüzden ben de birkaç sorunu dile getirmek istiyorum.
Biz 40 dakikalık derslere giriyoruz. Ve hocalar müfredatı sadece yazarak,
bir şekilde uyuyakalıyor öğrenciler. Yani amaçlarını bilmiyorlar. Ben mesela
tarih dersine giriyorum. Çok hoşuma gidiyor tarihimi öğrenmek, bir şeyler
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hakkında bilgi sahibi olmak. Ama hoca konunun dışında bir yerlere gidince
hemen, işte müfredat bu kadar, bununla sınırlandırmamız gerekiyor diyor. Ve
böyle paragraf paragraf cümleler. Hani özetlemeler yok, maddeleştirmeler,
eğlenceli hale getirmeler yok. Öğrenciler uyuyakalıyor. İlgili olduğu için değil de dinlemek zorunda olduğu için dinliyor. Mesela kimya dersleri, ya da fen
derslerinde, hani hiç birimiz gidip de, yılda iki kere bile bir laboratuvarlara
gidip bir deneyler yapamıyoruz. Direk işte bu kadar gram bir şeyler var, şu
kadar değişim oluştu. Ama ben diyorum ki kimya hocama; lütfen birazcık
laboratuvara girelim, bir şeyler yapalım, hani ellerimizi sadece yazmak için
kullanmak yerine bir şeyler yapmak için de kullanalım.

Sunucu
Okulda laboratuvarınız var mı?
Zehra Yılmaz
Var hocam. Hayır, bu sadece kendi okulum için değil de, genel olarak birçok
okulda hani az bir şekilde laboratuvara giriyoruz belki de. Ya da girdiğimizde
yazı yazıyoruz. Hani, belki müfredatların değişmesini, kitapların daha güzel,
daha etkileyici bir hale gelmesini istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum.
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Sunucu
Evet, Alalım Muhammet kardeşim, siz notunuzu alın, en son cevaplayacaksınız. Başka var mı? Burada. Maşallah be kardeşim, senin ismin kitapta
bayağı yer alacak. Konuştuklarınızın hepsi kitapta yer alacak. Bir tek Savaş
belki bu noktaları senin aldırmayacak haberin olsun.
Tuana ............
Aydın Doğan M. T. A. Lisesi
Gazetecilik öğrencisiyim. Gençler tabi istedikleri meslekleri seçmeli ama
ülkede işsizlik kaygısı var. Bu yüzden insanlar avukat olmak istiyor, doktor
olmak istiyor, atıyorum, mimar olmak istiyor. Yani bunlar nasıl çözüme kavuşturulabilir işsizlik yönünden?
Sunucu
Niye? O işsiz insanların tercihi mi avukatlık, doktorluk? Benim hanım
duymasın, vallahi sonra. Burada var mı? Böyle Savaş gibi yapayım ben de
artık.
Yemek yiyecekler daha Hacı abi, siz okul servisi misiniz? Tamam siz dışarıda bekleyin, gençlerle bitsin, okul müdürünüze söyleyin.
Buyurun. Adın, soyadın ve okulun.
Emre Peker
Edip İplik Anadolu Lisesi
Girişimci olurken, teknolojiye nasıl bağımlı olmamamız gerekiyor?
Sunucu
Teşekkür ediyoruz. Mikrofon sizde buyurun efendim.
Emirhan Çetin
İlk soruyu Aydın Doğan’dan gelen arkadaş için cevaplayacağım. İşsizlik
sorunu doğru, bulunan meslek, dediğim gibi var olan meslekler gelecekte yavaş yavaş yok olacaklar, günümüzde var olmasa da gelecekte var olacak meslekler var. Bunlara teknoloji, nükleer enerji mühendisi gibi örnekler
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verebiliriz. Günümüzde de yavaş yavaş yok olmaya başlayacak mesleklere
örnek vermek gerekirse avukatlık bunlardan bir tanesidir. Çünkü; Belediye
Başkanımızın da dediği gibi bizler inanan ve üzerimizde bir ümit baskısı olan
gençleriz. Gelecekteki annemizi savunmamız için avukatlara gerek yok, bizzat kendimizi savunabilecek kadar kendimizi, geliştirmiş insanlar olacağız.
İşsizlik sorunu için ise, İşkur verilerine bakarsanız, gençlerimizin bir çoğu
aslında bu mesleklere sahip olmamak için kabul etmiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki; 16 yıl dirsek çürütmüş bir öğrenci neden işkur’daki gibi asgari ücretle çalışmak zorunda olsun? Çok haklısınız ancak, ünlü bir düşünürün dediği
gibi; “Kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde çıkmamıştır.” İnsanlar avukat olurken bir yandan üniversiteden mezun olurken, birden avukat, savcı, ya
da hakim olmuyorlar, yavaş yavaş hayatın acı gerçeklerini tatmak zorundalar.
Edip İplik’ten gelen arkadaşımız; “Girişimci olurken nasıl teknolojiye bağımlı olmamamız gerekiyor” Bu neredeyse imkansız bir durum. Çünkü; girişimcilik bir bakıma teknolojiyi geliştirmek adınadır. Fakat baktığın zaman,
buradaki sorun ise aslında teknolojinin ta kendisidir. Teknolojinin ve bilimin
gelişmesinin amacı insanları mutlu etmektir. Peki, bundan 20 yıl önce, 30 yıl
önce annesine anne salçalı ekmek ver diye bağıran bizlerin büyükleri mi daha
mutlu, yoksa evde oturup oynayan bizler mi daha mutluyuz?

Sunucu
Evet, teşekkür ediyoruz. Kocaman alkış ekibimize gelsin. 4 okulumuz da
muhteşemdi. İki dakikanızı daha alacağım. Çünkü; sunum yapan ekibimize
hediye takdimimiz olacak. Sırasıyla Özel Güneşli Anadolu Lisesi, hem en ön
tarafa, İlknur, Betül ve Berat’ı buraya davet edelim. Hemen yanında Aydın
Doğan M.T.A. Lisesinden, Kudret, Gülcan ve Şahin’i buraya davet edelim.
Hemen ardından Bağcılar Anadolu İ. H. Lisesinden Ahmet, Savaş ve Mücahit’i buraya davet edelim. Ve son okulumuz harika sunumuyla Bağcılar
Anadolu Lisesinden, Emirhan, Ruken ve Ahmet Burak’ı buraya davet edelim.
Teşekkür ediyoruz. 3’lü arkadaşlarımıza Belediye Başkan Yardımcımız Sayın
Mehmet Şirin beyefendiyi ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Nihat
Altıntaş beyefendiyi ve Belediye Başkan Danışmanımız sayın Kenan Gültürk
beyefendiyi hediye takdimi için buraya davet edelim efendim.
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Tabi kıymetli başkanlarımız, değerli Müdürlerimiz hediyeleri takdim ederken ben güzel alkışı kime istiyorum. Muhammet gel yanıma. Muhammet, benim bilgi evlerinden de öğrencim. Şimdi liseli. Çok üzerinden prim yaptık.
Alkışlıyoruz Muhammet’i de bize destek olduğu için. Ve Kadın Meclisi Başkanımız Gönül Hanım, Gençlik Meclisi Başkanımız İsa kardeşimizi de hediye takdim töreni için buraya davet ediyoruz.
Bu sene de 18.’sini gerçekleştirdiğimiz Gençlik Şuramızda, gençler bir kusur olduysa affola diyoruz ama harikaydınız. Tebrik ederim sizi. Kendinizi
bir alkışlayın. Helal olsun. Aile fotoğrafıyla devam edeceğiz, gençlerimizi ön
tarafa alalım. Evet, Okul müdürlerimizi de bu güzel tabloya davet ediyoruz.
Kıymetli okul müdürlerimiz alkışlarınızla ve sunumda emeği geçen öğretmenlerimiz, Muhammet siz de gelin, sizin de emeğiniz var. Sunumda emeği
geçen öğrencilerimizi, de alıyoruz. İşte bu tablo 18. Gençlik Şurasının güzelliği. Rabbim birliğimizi dirliğimizi, bozmasın. Hemen üst katta, demin de
söyledik. Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağırıcı Beyefendinin yemek
ikramı var.
Bir hususu bir daha hatırlatalım dağılırken; Bağcılar’ın gelişimi, değişimi
ile ilgili soru, eleştiri ve önerilerinizi Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağırıcı’ya facebook, twitter ve instagramdan da aktarabilirsiniz. Sizleri Allah’a
emanet ediyoruz.
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