Çarpıcı Noktalarıyla
Demokrasi Meydanı

ALKEV Özel
Anadolu
ve Fen Lisesi
Ekim, 2018
“EDİTÖRÜN GÖZÜNDEN”
GÖKÇE NAZ OCAK

22

Ekim

Pazartesi

günü

okulumuzda

ikincisi

gerçekleşen

Demokrasi Meydanı kapsamında seçmen arkadaşlarımız oldukça
hararetli bir açık oturuma tanıklık ettiler! Başkan adayları,
Müdür Yardımcımız Vildan Kocaoğlu ve okulumuz öğrencileri
tarafından kendilerine yöneltilen soruları cevapladılar. Adayları
daha yakından tanımak adına oldukça faydalı bir etkinlik olan
Demokrasi

Meydanı,

ana

hatlarıyla

ve

çarpıcı

noktalarıyla

karşınızda...

Başkan adaylarımız Oğultan Büyükşengün ve Emir Kalyoncu’nun
kendilerini tanıtmalarının ardından gelen ilk soru okulumuzun
vizyon ve misyonuna uyumları ile ilgiliydi. İki aday da şu ana
kadar yaptıkları çalışmaların okul vizyonu ve misyonu ile çift dillilik,
dünya vatandaşlığı gibi konular açısından paralel yürütüldüğünü
söylediler. Emir, kendisinin ve ekibinin bu tür ilkelere uyum
sağlamayı amaçladığını dile getirdi. Oğultan ise Demokrasi
Meydanı etkinliğinin de bu vizyon ve misyona oldukça uygun
olduğunu belirterek kendisinin ve ekibinin projelerinden bahsetti.
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‘’OKUL BAŞKANI KİMDİR?’’
‘’Okul başkanı kimdir?’’ sorusu adaylarımıza yöneltilen ikinci soru
oldu. Bu soru karşısında Emir, okul başkanının resmiyetteki
görevlerinden ve yönetim – öğrenci ilişkisi dahilindeki rolünden
bahsetti. Kişisel olarak da okul içerisinde bir ‘aktivatör’ görevi
görerek okulumuz öğrencilerin çalışmalarında onlara destek olmak
istediğine değindi. Oğultan, başkanın; okul öğrencilerini okul
içinde ve okul dışında en iyi temsil edebilecek kişi olduğunu
söyleyerek kendisinin başarılı ve parlak noktalara ulaşma yolunda
bir merdiven görevi görmek istediğini dillendirdi.

EDİTÖRÜN GÖZÜNDEN
GÖKÇE NAZ OCAK

Başkan adaylarımız nihayetinde bir seçimle karşı karşıyalar ve bu
seçim sonucunda herkesin oyunu toplamış olmayacaklar. Bu
durumda kendilerine oy vermeyecek kesime karşı tutumları
hakkındaki sorumuza adayların ikisinden de birlik mesajı veren
cevaplar geldi. ‘Kardeş olmak’ ve ‘aile’ gibi kavramlara vurgu
yapan adaylarımızdan Emir, hedeflenen ortak amaç çerçevesinde
herkese bir görev düştüğünü; Oğultan ise bu yolda seçilen aday
kim olursa olsun desteklerin esirgenmeyeceğini düşündüğünü dile
getirdi.
Bir önceki soruyla ilişkili olarak adaylarımızın farklılıklara karşı
tutumları da açıklama beklenilen sorular arasındaydı. Emir,
bireysel olarak sürekli değişmeye ve gelişmeye çalıştığını, bu yolda
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da farklılıkların önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Bunun yanı
sıra Emir, ekibini oluştururken okulumuzda yer alan farkı fikirleri
ve farklı alanlarda çalışan öğrencileri bir araya toplamaya çalıştığını
da belirtti. Oğultan, yaptıkları çalışmaların farklılıklara karşı
duruşlarının bir yansıması olduğunu bizlerle paylaşırken önceki
senelerde oluşturulan meclislerde farklı seslerin eksikliğinden
bahsetti.
Farklılıkların
demokratik ortamlarda
yarattığı
çatışmaların sonuçları incelendiği durumda en doğru karara
ulaşılabileceğini de dile getirirken sözlerine bir tablo örneğiyle son
verdi.

‘’SEÇMEN KİMDİR?’’
EDİTÖRÜN GÖZÜNDEN
GÖKÇE NAZ OCAK

Salonun büyük çoğunluğunu oluşturan kesim olan ‘seçmen’lerin
başkan adaylarımız için ne ifade ettiği sorulduğunda; Oğultan,
karar verme yetkisine sahip olan ve toplulukları yüceltecek olan bir
organ olması sebebiyle seçmenleri, ‘uyumlu çalışan patronlar’
olarak nitelendirdi. Emir ise seçmenleri, okulumuzda oy kullanacak
kişiler olmalarının yanı sıra; uygulama yolunda beraber hareket
edecek olan bir topluluk olarak açıkladı.

Ortak çalışmalardan bahsedilirken adaylarımıza yöneltilen bir
soru da öğrencilerin yönetime katılması ile ilgili planlarına
yönelikti. Bu konuyu tartışırken adaylarımız çalışmaları
kapsamında kurdukları komisyonlar/komiteler hakkında detaylı
açıklamalarda bulundular. Emir, bu durumun aslında ütopik
olmaya kaçtığını düşündüğünü belirtirken komisyonlarda yer
alacak, dolayısıyla yönetime katılacak öğrencilerin ilgi ve bilgi
alanlarının dikkate alınmasının taraftarı olduğunu savundu.
Oğultan ise komitelerin kurulmasının ihtiyaçlara yönelik olduğunu
ve son sözün yine meclise ait olduğunu belirtti.
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‘’ADAYLARIMIZIN HEDEFLERİ’’
EDİTÖRÜN GÖZÜNDEN
GÖKÇE NAZ OCAK

Bu yıl okul ile ilgili olan hedefleri konusunda birer cümle
kurmaları istenen adaylarımız, kısa bir düşünme süresinin
ardından cümlelerini bizlerle paylaştırdılar. Emir’in hedefleri
‘hepimizin ait olduğu ve her yerde bunu vurgulayarak
söyleyebileceği bir okul yaratmak’ şeklindeyken; Oğultan,
hedeflerini ‘ALKEV’in bize sunduğu imkanları kullanarak
okulumuzu hak ettiği yere ulaştırmak’ olarak açıkladı.
Propaganda haftası çerçevesinde çeşitli okulların öğrenci meclisi
başkanları ve öğrencileriyle görüşmelerde bulunan başkan
adaylarımız, bu okullardan kendilerini desteklediklerine dair
videolar alarak bunları sosyal medya hesapları üzerinden
paylaşmışlardı. Bu uygulamanın amacı ve arkasında yatan
sebeplere dair iki başkan adayı da bu yolla yaptıkları çalışmaları
seçmenlerle somut bir şekilde paylaştıklarını söylediler. İki aday da
başta bu tür videolar alıp paylaşmak niyetinde olmadıklarını da
belirtirken; Emir, diğer okullarla iletişim içinde bulunmanın
önemine de değindi. Oğultan ise yoğun programından dolayı bu
iletişimi yüz yüze kuramadığını, bunu sosyal medya üzerinden
yürüttüğünü bizlerle paylaştı.
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‘’ADAYLARIN BİRBİRLERİNE YÖNELİK
ELEŞTİRİLERİ’’
Demokrasi Meydanının en hararetli bölümlerinden biri de
adaylara ‘’Diğer adayın takdir ettiğiniz veya eleştirdiğiniz yönleri
var mı?’’ sorusunun yöneltildiği bölümdü. Bu soru karşısında iki
aday da karşı tarafın propaganda haftasını verimli yönden
kullandığını düşündüğünü belirtti. Eleştiri açısından ise Emir,
Oğultan’ın vaatlerinin bir kısmının gerçekçi olmadığını ve bu
düşüncesinin gerekçelerini bizlerle paylaştı. Eleştirdiği bir diğer
durum ise Oğultan’ın başkanlık alanındaki hazırlıklarına geç
başlamış olmasıydı. Oğultan ise Emir’in hitabetini ve
propagandalar çerçevesindeki çalışmalarını takdir ettiğini bizlerle
paylaştı ve ‘gerçekçi çalışmalar’ bağlamındaki yorumları ve
çalışmalarını eleştirdi. Bunun ardından adaylarımız karşılıklı olarak
eleştirdikleri yönleri konusunda yorumlarda bulundular.
‘’KENDİNİZİ BİR ÜLKEYE BENZETECEK
OLSAYDINIZ?’’
EDİTÖRÜN GÖZÜNDEN
GÖKÇE NAZ OCAK

Seçmen soruları alınmaya başlanmadan önceki son soru olarak
adaylarımızın kendilerini ve ekiplerini hangi ülkeye benzettikleri
soruldu. Bu soruya Emir, ‘inişli çıkışlı yollardan geçen ve potansiyel
barındıran’ bir topluluk olmaları sebebiyle “Türkiye” olarak cevap
verdi. Oğultan da ‘devrimci ve demokratik’ olmaları sebebiyle
Fransız İhtilali’ne değinerek kendisini ve ekibini Fransa’ya benzetti.
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Adaylarımızın da karşılıklı konuşmalarda bulunduğu bu oldukça
bilgilendirici açık oturumu sonlandırmadan önce seçmenlerimiz
arasından iki arkadaşımıza soru sormak üzere söz verildi. Bu sene
okulumuzun 12.sınıf öğrencilerinden olan ve daha önce meclis
çalışmalarında yer almış olan Roni Bağatır, adaylarımıza deneylimli
bir üst dönem gözünden yapıcı eleştirilerde bulundu. Hemen
ardından Demokrasi Meydanı etkinliğimiz son buldu.

ALKEV’de, demokrasinin bir ilke olarak öğrencilere
öğretilmesi
çalışmalardan

ve
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sadece bir gün kala gerçekleşen bu açık oturumda
umarız ki seçmenlerimizin akıllarındaki sorular cevap
bulmuştur. 23 Ekim Salı günü ilk defa yeni seçim
sistemi

kapsamında

oylamaya

çıkacak

olan

başkan

adaylarımıza ve meclis adaylarımıza başarılar dileriz!..

