
 

                                                                                                  

                   
   

ÇAĞRI 
“Eğitim” bireyden devlete devletten medeniyete ilerleyen bir süreçte insanla ilgilenen tüm 

disiplinlerin tartıştığı önemli konulardan biridir. Bu sürecin asıl aktörü olan gençler belki de 

düşüncelerine en az başvurulan kişilerdir. Aynı zamanda bireyi, aileyi, yaşadığımız toplumu ve 

dünyayı tehdit eden risk ve sorunların çözümünde olduğu kadar, toplumsal hayatımızın 

şekillenmesinde de en önemli referans kaynağımız hiç şüphesiz ki eğitimdir. Gençlere yönelik 

düzenlediğimiz Türkiye Gençleri İstişare Meclisi (TÜRGİM) programı bizzat gençleri ilgilendiren 

meselelerin, ilmi bir zeminde ve akademik bir disiplin içerisinde müzakerelere fırsat verecek, 

onların dünyalarını eğitim planlayıcılarına açacak önemli bir fırsat olacaktır.    

Lise düzeyindeki gençliğin, ülkesinin ve dünyanın sorunlarına duyarlı olmasına; düşünme, 

müzakere etme, çözüm üretme ve etkili karar verme yeterliklerinin gelişmesine katkı sağlamak ve 

onları donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak amacıyla Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam 

Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu) ülke çapında, gençlerin organize edeceği ve eğitim 

ile alakalı meselelerin konuşulacağı bir program planlamaktadır. 

Gerçekleştirilecek olan Türkiye Gençleri İstişare Meclisi (TÜRGİM) programının amacı 

okuyan, araştıran ve düşünceler geliştiren gençlerimize bilgi, beceri, tutum ve davranış 

kazandırmanın yanında onların akıl yürütme, müzakere etme, çözüm üretme, etkili karar verebilme 

yeteneklerinin gelişmesini ve yaklaşımlarını akademik çevreler-kamuoyu ile paylaşmalarına imkân 

tanımaktır. Gençler toplumsal farkındalık kazanmalarıyla sosyal sorunlara çözüm üretmede söz 

sahibi olmaları programın amacına ulaşmasını sağlayacaktır. Ülkemizde gençler ve eğitim üzerine 

yapılan düzenlemeler, kurumların gençleştirilmeye çalışılması, siyasi idarenin de gençleri bu 

noktada görme isteğini ortaya koymaktadır. 

Düzenlenecek Türkiye Gençleri İstişare Meclisi (TÜRGİM) programı, konusu eğitim olan 

bütün alan ve çalışmalara açıktır. Bu önüyle program eğitimde yeni yaklaşımlara kadar hemen her 

alanı kapamaktadır. Türkiye Gençleri İstişare Meclisi (TÜRGİM) programına ülke genelindeki her 

türden lisede eğitim gören öğrenciler davetlidir. Bildiriler bilim kurulunca değerlendirilip 

onaylandıktan sonra katılımcı okullar okul sitemizden bildirilecektir. 

(http://www.sehitadilbcaihl.meb.k12.tr) 

15-18 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan programın yeri ve detayları 

aşağıdaki gibidir.   



 

                                                                                                  

 

 

 

 

1. ETKİNLİĞİN ADI  

“Türkiye Gençleri İstişare Meclisi (2019)” 

2. ETKİNLİĞİN AMACI 

Türkiye Gençleri İstişare Meclisi (TÜRGİM) programının amacı okuyan, araştıran ve düşünceler 

geliştiren lise düzeyinde eğitim gören gençlerimize bilgi, beceri, tutum ve davranış 

kazandırmanın yanında onların akıl yürütme, müzakere etme, çözüm üretme, etkili karar 

verebilme yeteneklerinin gelişmesini ve yaklaşımlarını akademik çevreler-kamuoyu ile 

paylaşmalarına imkân tanımaktır. 

3. ETKİNLİĞİN KAPSAMI  

Etkinlik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim öğrencilerini kapsamaktadır. 

4. KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU 

➢ Katılımcılar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı; örgün ortaöğretim kurumlarında öğrenim 

görüyor olmalıdır. 

➢ Programa her kurumdan en fazla 4 öğrenci ve bir danışman öğretmen katılabilir. 

➢ Programa katılacak 4 öğrencinin (ortaklaşa) komitelerden herhangi biri ile  ilgili en az 250 

en fazla 500 kelimelik bir komite metni bulunmaları gerekmektedir. 

➢ Öneri metni ve öğrenci bilgileri en geç 25.01.2019 tarihine kadar rehber öğretmenler eşliğinde 

yapılmalı ve okul sitemizdeki TÜRGİM başlığı altındaki forma işlenmelidir. 

(http://sehitadilbcaihl.meb.k12.tr/icerikler/icerikler/listele_2184538_TC39CRGC4B0M )  
 

5. DEĞERLENDİRME  

 Her okuldan 4 öğrencinin ortaklaşa hazırlayıp gönderdiği komite metni, kurulumuz 

tarafından değerlendirilip 05 Şubat 2019 tarihinde okul web sitemizden 

(http://sehitadilbcaihl.meb.k12.tr) ilan edilecektir. 

Komite Metni Değerlendirme Kriterleri  

 Konu metinlerinin 4 kişilik öğrenci grupları tarafından hazırlanması gerekmektedir. 

 Metinler bir bilimsel yayının bölümlerini (sorun, amaç, yöntem ve sonuç/çözüm) 

içermelidir. 

 Komite metinleri en az 250 en fazla 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.  

 Microsoft Word programında hazırlanan metin, başvuru formundaki ilgili bölüme 

eklenmelidir.  

 Güncellik 

 Özgünlük  

 Komite ve başlıklarla ilgisi  

 Çözümlerin açıklayıcılığı ve sürdürülebilirliği 

 Anlatım bozukluğuna ve yazım kuralları 

 

Türkiye Gençleri İstişare Meclisi                                   

(TÜRGİM) 

http://sehitadilbcaihl.meb.k12.tr/icerikler/icerikler/listele_2184538_TC39CRGC4B0M


 

                                                                                                  

 

 

6. KONAKLAMA VE YOL  

 Etkinliğe katılım ücretsizdir. 

 Katılımcıların konaklaması ve iaşeleri Pendik Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam 

Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından karşılanacaktır.1 

 Marmara Bölgesi’nden katılacaklara yol masrafı için en fazla 150 (yüz elli) TL,  diğer 

bölgelerden katılacaklara yol masrafları için en fazla 300 (üç yüz) TL tarafımızdan 

ödenecektir.2 

 

7. ETKİNLİĞİN TEMALARI (Komiteler) 

Gençlerin Gözünden Eğitim Meseleleri 
 

 Eğitimin niteliklerini güçlendirecek yaklaşımlar ve uygulamalar. 
Öğretmenlerin yeterliliği ve okul yöneticilerinin liyakati açısından 

Parasal kaynakların ve tesislerin verimli kullanılması açısından 

Öğretim programları (müfredat) ve materyaller açısından 

Okula devamlılık ve derslere ilgiyi sağlamak açısından 

 

 Beyin göçünün nedenleri ve önlenebilirliği. 

Beyin göçü ve iş istihdamı arasında ki ilişki 

Ülke ekonomisinin beyin göçün etkileri 

Bilimsel ve akademik eğitim düzeyindeki yetersizliğinin beyin göçüne yansıması 

Beyin göçünü tersine çevirmeye yönelik neler yapılabilir? 

 

 Avrupa ülkeleri ve Türk eğitim sisteminin karşılaştırılması 

Müfredatta yerlilik ve eğitim de dışa bağımlılıktan kurtulma 

Türk eğitim sisteminin temel sorunları 

Eğitimde başarılı olan Avrupa ülkeleri neleri doğru yapıyor? 

Avrupa ülkeleri eğitim düzeyi ve Türk eğitim düzeyinin karşılaştırılması 

 

 Eğitimde fırsat eşitsizliği 

Kırsal bölgelerde ki eğitim sorunları 

Eğitimde kız öğrencilerin nüfusunun artırılmasına yönelik çalışmalar 

Okullar arasında ki eşitsizliğin doğurduğu sorunlar 

           Özel ve devlet okullarının imkânlar ve akademik başarı açısından karşılaştırılması 

  

 

  
                                                           
1 Kız öğrenciler Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesinde erkek öğrenciler  
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonlarında konaklayacaklardır. 
 
2 İstanbul İlinden katılan katılımcılara her hangi bir yol ücreti ödenmeyecektir. 



 

                                                                                                  

8. ÖNEMLİ TARİHLER 

 Öğrenci Başvuruları İçin Son Tarih   : 25.01.2019 Cuma 

 Öneri Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih  : 25.01.2019 Cuma 

 Başvuru Kabulü İlan Tarihi    : 05.02.2019 Salı 

 Türkiye Gençleri İstişare Meclisi Program Tarihi : 15.03.19 Cuma-18.03.19 Pazartesi 

 

10. KURULLAR 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU:  

Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN - Öğretim Görevlisi 

Prof. Dr. Halil EKŞİ – Öğretim Görevlisi 

Prof. Dr. Ali AYTEN – Öğretim Görevlisi 

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ - Öğretim Görevlisi 

Dr. Mustafa ÖZGENEL - Öğretim Görevlisi 

Muhammet YILMAZ -  Eğitimci Yazar 

Hulusi YİĞİT – Değerler Eğitimi Merkezi  

Gökhan ERENOĞLU - Öncü Eğitimciler Derneği Başkanı 

Eyyup BOSTANCI – İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

DÜZENLEME KURULU: 

Abdulkadir IŞIK (Şehit Adil Büyükcengiz AİHL – Okul Müdürü)  

Ahmet BİLGİN (Şehit Adil Büyükcengiz AİHL – Müdür Başyardımcısı) 

KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER: 

Betül KAHRİMAN (İHL Meslek Dersleri Öğretmeni) 

Bilgen KOCAKUŞAK (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni) 

Büşra ÇIRAK (İHL Meslek Dersleri Öğretmeni) 

Fatma Ekinci KIVRAK (DKAB Öğretmeni) 

Hacer TUNÇ ÖZKAN (İHL Meslek Dersleri Öğretmeni) 

Hasret İlhan UZUN (Coğrafya Öğretmeni) 

İbrahim KAYA (Tarih Öğretmeni) 

Mustafa YILDIRIM (DKAB Öğretmeni) 

Mustafa BALCI (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni) 

Necati YAŞA (Rehber Öğretmen) 

Rukiye KULOĞLU (İHL Meslek Dersleri Öğretmeni) 

Sedat KOÇ (Felsefe Öğretmeni) 

Tuba ÇAKIR (DKAB Öğretmeni) 

KOORDİNATÖR ÖĞRENCİLER: 

Rumeysa YILMAZ (Şehit Adil Büyükcengiz AİHL) 

Rüveyda Suğra DEMİR (Şehit Adil Büyükcengiz AİHL) 

Mahmud Hüdayi UYSAL (Ömer Çam AİHL) 

Abdullah DELİBAŞ (Ömer Çam AİHL) 

 

 



 

                                                                                                  

 

 

KOMİTE GÖREVLİLERİ: 

Nihal BAYINDIR (Şehit Adil Büyükcengiz AİHL – Müdür Yardımcısı) 

Aynur ÖZTÜRK 

Hayrunnisa SARIKAYA 

Huriye ÖZTÜRK 

İrem Nur KATMAN 

Kübranur AYAZ 

Melike ÖZYAZICI  

Elif Nur GÜL 

Nursena BAYRAKTEPE 

Selmin Şeyma ÜZER 

Sevde Nur ŞEHİR 

Zehra TANŞU 

Zeynep AVCI 

Züleyha ULAŞ 

Elif Esma İLHAN 

Elif Su IŞIK 

Beyzanur OĞUZ 

Zeynep Sude GÜRBÜZ 

Zeynep Azra OLMUŞTUR 

Hacer YILMAZ 

Buse DEMİR 

Kevser Merve ŞİMŞEK 

Beyzanur VAROL 

Zeynep AKSAKAL 

Zeynep MİKDAN 

SOSYAL MEDYA (WEB) 

Emine Çınar ŞALCI (Şehit Adil Büyükcengiz AİHL- Müdür Yardımcısı) 

Beyzanur BAYBURTLU 

Fatma Betül GÜLER 

Öznur BOSTANOĞLU 

İrem Nur KATMAN 

 

 11. İLETİŞİM (Düzenleme Kurulu; ) 

 Öğrenci; Rumeysa YILMAZ          (TEL: 544 669 24 69) 

 Öğrenci; Rüveyda Suğra DEMİR (TEL: 541 253 25 11) 

 Danışman Öğretmen; Mustafa YILDIRIM (TEL: 532 175 36 47) 

 Müdür Yardımcısı; Nihal BAYINDIR (TEL: 543 886 40 23) 

 Okul Müdürü; Abdülkadir IŞIK (TEL: 505 627 06 23) 



 

                                                                                                  

 

ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

(FEN ve SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU)  

TÜRGİM HAZIRLIK SÜRECİ 

 

No 

 

TAKVİM 

 

     Tarih  

1 
Genel oturumda tartışılacak konuların belirlenmesi ve 

konu içeriklerinin hazırlanması. 
01.11.2018 

2 
Öğrenci başvuruları ve komite metinlerinin son 

gönderim tarihi 
25.01.2019 

3 Kabul edilen önerilerin ilan edilmesi 05.02.2019 

4 Katılımcıların yaka kartı ve davetiyelerinin çıkartılması 16.02.2019 

5 Geniş içerikli temsilci el kitabının hazırlanması 19.02.2019 

7 Ana konferans için katılımcıların konaklama yerine girişi 15.03.2019 

8 Türkiye Gençleri İstişare Meclisi Gerçekleştirilmesi 

15.03.2019 

(Açılış) 

18.03.2019 

(Kapanış) 
 

PROGRAM 

15.03.2019 (Cuma) 

09.00-13.00 Konaklama/  pansiyon giriş  

14.00-15.30 Açılış 

15.30-16.00 Serbest zaman. 

16.00-17.30 2023 Eğitim Vizyonuna Doğru Konferansı 

18.00-19.00 Yemek 

19.00-20.30       Tanıtım toplantısı 

20.30-21.30       Çay molası ve tanışma  

22.00  Pansiyon giriş. 



 

                                                                                                  

 

16.03.2019 (Cumartesi)  

 

 

 

17.03.2019 (Pazar)  

08.30-09.30 Kahvaltı. 

09.30-12.00 Eğitim-1 Komitesi Genel Oturumu. 

12.00-13.30 Öğle yemeği ve serbest zaman 

13.30-16.00 Eğitim-2 Komitesi Genel Oturumu. 

16.00-16.30 Çay ve serbest zaman  

17.00-18.00  Kapanış programı 

18.00-22.00 Pendik Kamp Alanı kamp ateşi ve etkinlikler 

22.30               Pansiyon giriş. 
 

18.03.2019 (Pazartesi) 

09.00-10.00 Kahvaltı ve pansiyondan çıkış 

  

08.30-09.30     Kahvaltı  

Temalar 

ve saatler 
A Salonu B Salonu C Salonu D salonu 

09.30-10.45 

1. oturum 

Eğitimin niteliklerini 

güçlendirecek 

yaklaşımlar ve 

uygulamalar. 

Beyin göçünün 

nedenleri ve 

önlenebilirliği. 

Avrupa ülkeleri ve Türk 

eğitim sisteminin 

karşılaştırılması. 

 

Eğitimde fırsat 

eşitsizliği. 

 

10.45-11.00 Çay molası 

11.00-12.15 

2. oturum 

 

Eğitimde fırsat 

eşitsizliği. 

 

Eğitimin niteliklerini 

güçlendirecek 

yaklaşımlar ve 

uygulamalar. 

Beyin göçünün 

nedenleri ve 

önlenebilirliği. 

Avrupa ülkeleri ve Türk 

eğitim sisteminin 

karşılaştırılması. 

12.15-13.15 Öğle yemeği 

13.15-14.30 

3. oturum 

Avrupa ülkeleri ve Türk 

eğitim sisteminin 

karşılaştırılması. 

 

Eğitimde fırsat 

eşitsizliği. 

 

Eğitimin niteliklerini 

güçlendirecek 

yaklaşımlar ve 

uygulamalar. 

Beyin göçünün 

nedenleri ve 

önlenebilirliği. 

14.30-14.45 Çay molası 

14.45-16.00 

4. oturum 

Beyin göçünün 

nedenleri ve 

önlenebilirliği. 

Avrupa ülkeleri ve 

Türk eğitim sisteminin 

karşılaştırılması. 

Eğitimde fırsat 

eşitsizliği. 

Eğitimin niteliklerini 

güçlendirecek yaklaşımlar 

ve uygulamalar. 

16.15-17.00 

Açık Oturum 
Yapılan oturumlarda yapılan müzakereler sonucu grup kararlarının alınması. 

17.30-20.30     Boğaz Turu    

22.00      Yurda Giriş  



 

                                                                                                  

ÖRNEKTİR 

Eğitim Niteliklerini Güçlendirecek Yaklaşımlar ve uygulamalar Komite Metni 

İnsan doğduğu andan itibaren eğitimin içindedir ve hayatının her evresinde bu eğitim devam eder. 

Eğitim öncelikli olarak ailede başlar. Çocuğun hayatı boyunca öğreneceği bilgiyi işleyecek, 

bilgiden bilgi üretecek değerlerin çocuğa aktarıldığı, bilginin kıymetinin öğretileceği ve öğrenmeyi 

yaşam standardı haline getirecek ilk eğitim, ailede verilmektedir.  

Aile ne kadar kültürlü olursa yetişen bireyler de o kadar ideal sahibi ve duyarlı olacaktır. Yani 

öğrenci başarısındaki en önemli faktörlerden biri nitelikli öğretmen olduğu gibi, eğitim sisteminin 

de en önemli faktörlerinden birisi nitelikli ve bilinçli ailedir.  

Bu nitelik kazanıldıktan sonra, önemsememiz gereken nokta ailenin çocuğa nitelikli bir eğitim 

aldırmasıdır. Bunun için ise çocuğun öğrenim göreceği kurumların nitelikli olması gerekmektedir. 

Bu niteliği etkileyen birden çok neden olmakla beraber, en önemlileri şu şekilde sıralanabilir:  

Öğretmenlerin yeterliliği ve okul yöneticilerinin liyakati 

Parasal kaynakların ve tesislerin verimli kullanılması 

Öğretim programlarının (materyalleri) yeterliliği ve doğru kullanılması 

Okul ve derslerin devamı ile ilginin sağlanması 

Parasal kaynak ve tesislerin verimliliği günümüzde diğerlerine kıyasla pek de bir sorun teşkil 

etmese de öğretmenlerin yeterliliği ve derslere devamın-ilginin sağlanması, önemli 

problemlerimizin başında gelmektedir.  

Öğretmenlerimizin yeniliklere kapalı olması veya edindiği bilgileri ve yeniliklerin çoğunu 

uygulama aşamasına geçirememesi, eğitimi kötü anlamda etkileyecek en temel noktalardan 

birisidir. Nitelikli öğretmen için ülkenin en zeki öğrencileri öğretmen olmaya teşvik edilebilir. 

Bununla beraber üniversitelerin puanı yükselecek ve ulaşılması zor noktalardan birisi olması 

hasebiyle hem değeri hem de maddi anlamda imkanı artacaktır.  

Derslere ilgi ve devamın sağlanması hususunda ise, dıştaki bütün etkenler yerli yerinde olsa dahi 

öğrenci isteksizse hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bunun için de öğrencilerin ilgi alanlarının tespit 

edilmesi ve öğrenciden ilgili olduğu alanda başarı elde etmesi beklenmelidir. 


