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Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
“GELECEK İÇİN BİR FİKRİM VAR” Destek Platformu
GİRİŞ
Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik Projeleri Destek Platformu kapsamında “Gelecek İçin Bir
Fikrim Var” sloganıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılında Başakşehir’de resmi ve özel ortaöğretim
kurumlarında öğrenim gören gençlerimizin “Kültür ve Sanat”, “Spor ve Sağlıklı Yaşam” “Bilim ve
Teknoloji” “Toplumsal, Kültürel ve Ahlaki Değerlerimiz”, “Yenilikçi Fikirler” “Sosyal Sorumluluk” ve
“Çevre” başlığı altındaki fikir, proje ve çalışmalarına destek olunması planlanmaktadır.
2021- 2022 eğitim öğretim yılında Kasım 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında “Gelecek İçin Bir
Fikrim Var” sloganıyla yürütülecek olan platform üzerinden liseli gençlerimizin fikirleri, projeleri ve
çalışmalarında gençlerimizin pek çok alanda kendilerini geliştirmelerine, kendilerini ifade
edebilmelerine milli ve manevi değerlerimizi koruyup gelecek nesillere aktarmalarına katkı sunacak
ortamlar hazırlayacakları projeler geliştirmelerine imkân sunmak gelişen teknoloji ve yenilenen
olanaklar dâhilinde "BEN DE VARIM!” diyebilecekleri sosyal sorunlara çözüm için bir araya geldikleri
proje, etkinlik ya da çalışmaları desteklenecektir.
Programın odağında gençlerin olması, tasarlama ve uygulama aşamalarında gençlerin yer alması
müdürlüğümüz için önem arz etmektedir. Gençlerimizin başvuruları elektronik ortamda alınacak ve
değerlendirme sonucu öne çıkan fikir, proje ve çalışmalar gençlerimizin liderliğinde müdürlüğümüz,
okullarımız iş birliği ile gerçekleştirilecektir. Fikirleri, Projeleri ve yapacakları tüm çalışmalar ile ülkemizi
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak 2023 hedefleri ve 2053, 2071 vizyonuyla
buluşturacak; milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirerek gelecek nesillere
sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter olarak aktaracak ilim, irfan ve ahlâk sahibi bireyler olarak
ülkemizin geleceğine yapacakları ilham verici katkılar için gençlerimize şimdiden çok teşekkür ederiz.

AMAÇ
Program ile gençlerimizin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye
saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, aktif, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, hak ve
hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan bireyler olarak, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri
imkânı ve zemini oluşturarak yeni fırsatlar sunmak ve gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerini
gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamaktır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
• Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi

• Gençlerin bilgi, beceri, sportif ve sanatsal yetenek gibi özelliklerini, proje çalışmaları için kullanması
suretiyle gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması duyarlılıklarının artırılması
• Gençlerin bilimsel ve teknolojik yenilikler konusunda bilgilendirilmesi, kişisel ve sosyal gelişimlerine
katkı sağlamak üzere kullanımının desteklenmesi
• Gençlerin yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi; bu alanda tasarım, üretim ve uygulama süreçlerinde
aktif rol almaları sağlanması

• Bilişsel yeterliliklerinin geliştirilmesi, proje tasarlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimi
edinmeleri
• Ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilik ve özgüvene sahip olmaları
• Araştırma, problem çözme becerilerini geliştirmeleri, bilimsel düşünme yeteneği kazanmaları
• Ekip hâlinde çalışma deneyimi kazanmaları, bilgi teknolojilerini kullanmaları, Kalite ve verimlilik
bilincini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
• Gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarına devam ederken diğer alanlarda da aktif rol almalarını sağlayarak
nitelikli gençliğin yetiştirilmesine katkı sağlamak,
• Gençlerin karar verici, tasarlayıcı ve uygulayıcı rolleri de üstlenmelerine imkân sağlayarak kişisel
gelişimlerine destek vermek,
• Gençleri sosyal yapının bir parçası haline getirmek,
• Gençlerin işbirliği içinde çalışma kapasitelerini güçlendirmektir.

KAPSAM
Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda eğitim gören gençler, hayata geçirilmesini
istedikleri projelerini “Gelecek İçin Bir Fikrim Var” Platformuna katılarak müdürlüğümüz ile paylaşarak
sorumluluk alıp, fikirlerini söyleyebilecek.

KATILIM VE BAŞVURU
1 – Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında eğitim
gören liseli gençlerimiz başvuru yapabilirler
2 - Başvurular www.basaksehir.meb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan başvuru forumu ile yapılacak,
ayrıca elden dosya teslimi yapılmayacaktır.
3-2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca “GELECEK İÇİN BİR FİKRİM VAR” Platformu başvuruları
basaksehir.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecektir.
4 - Daha önce herhangi bir alanda uygulanmamış, yarışmalarda ödül kazanmış fikir, proje ve çalışmalarla
başvuru yapılamaz.

HEDEF KİTLE
• Gençler (Müdürlüğümüze Bağlı Resmi ve Özel Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Geren Gençlerimiz)
• Gençlerin; Aileleri, Öğretmenleri, Okul idarecileri, Kamu görevlileri, Gençlere yönelik çalışmalar yapan
gönüllülere de hedef kitle de yer almaktadır.

“GELECEK İÇİN BİR FİKRİM VAR” PLATFORMU YÜRÜTME SÜRECİ
Ülkemizin ilerleyişinin gelecekte gençlerimizin aklı, duygusu, düşüncesi, öngörüsü ve vicdanı ile
mümkün olacağı düşüncesindeyiz. Gençlerimizden ülkemize, geleceğimize, dünyadaki yerimize ve

duruşumuza katkı sağlayacağına inandığımız fikirlerini, proje ve çalışmalarını bizimle paylaşımları
istenmektedir.
“Gelecek İçin Bir Fikrim Var” platformu, yalnızca gerçekleştirilebilecek uygulamalara, çalışmalara ya da
mevcut işleyişlerin geliştirilmesine ilişkin fikirleri kapsayacaktır. Şikâyet ya da bilgi talebi niteliğindeki
başvurular mevcut sistemler üzerinden devam etmektedir, proje kapsamında değildir.
Uygulama, projelerin sunulup kaynak desteği sağlanmasına dönük süreçlerden de ayrılmaktadır.
Buradaki amaç İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda eğitim gören gençlerin herhangi
bir alanda öneri ve fikirlerini müdürlüğümüz tarafından doğrudan değerlendirilebileceği bir kanal
oluşturmaktır.
Gençlerimizin sosyal sorumluluk bilincini teknoloji, bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda
sağlayacak, sorunlara çözüm getirecek projeleri, İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik
ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer
almalıdır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip uygulamaya konulacaktır. Aynı zamanda teknolojik ve
ekonomik açıdan sorunları çözmek, bu kapsamda hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya
koymak teknolojileri özgün ve millî kaynaklar ile hayata geçirmek temel hedefleri olmalıdır.
Proje ile gençlerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve kazanımları
kullanarak girişimcilik, yaratıcı zekâ, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmayla ortaya
koydukları çalışmalar değerlendirilecektir.
Gençlerimiz başvuru formunda ifade alanına özgürce fikir, proje ve çalışmalarını yazılabilir. Kurum ve
kuruluşlar ile gerçekleştirilecek ön değerlendirmeden sonra fikrinize ilişkin daha detaylı bilgi, ilgili
birimimiz tarafından istenilecektir.
2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı boyunca sürecek olacak proje ile gençlerimizin hayat tecrübeleri ve
bilgi birikimleri fikre dönüştürüp bizimle paylaşımları, ilçemiz için gelecekte ülkemiz geleceği için büyük
önem taşımaktadır. Değerlendirme sonucunda gençlerimizin fikirleri, projeleri ve çalışmaları
gençlerimiz liderliğinde İlçe Müdürlüğümüzce hayata geçirilecektir.

