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Sorun Alanı Yargı 

Sivil toplum kavramı Sivil toplum kuruluşları devletten maaş alabilir 

Çalışma yaşamı 

Özel sektör adamın canına okur 

Pazartesi sendromu 

Milletin işi bitmez, boş ver. 

Devlet malı deniz. 

Torpil devlette olur, özel sektörde olmaz. 

Özel sektör adamın canına okur 

Sık tekrarlanan kazalar "Felaketin eşiğinden dönüldü" tıklayın   

Düşük Sorun Çözme Kabiliyeti "Ucuz atlatılan felaketler" 

Eğitimin amacını anlamamak "Kar tatilleri" tıklayın 

Övünme hastalığı 

“Balkanlar ve Orta Doğu’nun en büyük ………” 

"Cumhuriyet tarihinde ilk defa" 

"Avrupanın en büyük....(otogarı, küçük sanayi sitesi vb)" 

“Seni şimdi ……. dedim, …… oldu” 

“Bilirsin ben her zaman doğruyu söylerim, kimseden çekinmem” 
“Amcamın oğlu / yeğenim / bizim hanım / bizim bey / küçük oğlum / 
torunum / bizim ailede herkes çok zekidir / bilgilidir / yaratıcıdır / sıra 
dışıdır. 

Kültürel yozlaşma Çevremden, toplumdan farklı düşünürsem saygısızlık etmiş olurum. 

inovasyon 
icat çıkarma 

eski köye yeni adet getirme 

ilerlemecilik geri kalmışlığın nedeni tembelliktir 
Eğitimde "öğrenciye rağmen" 
öğretme Bu bilgiler sizin için gereklidir; itirazsız öğrenmeniz gerekir 

Demokrasi 
Gerçek ve gelişmiş demokrasiler 

Halkın halkça ve halk için 

Üniversite Özgür ve özerkl üniversiteyi tanımlayalım 

Kurumlar (Yeni bir) anayasanın yapılamayacağı,. YÖK’ün kaldırılamayacağı, 
şiddetin, terörün,, rüşvetin, kayıt dışılığın, azalmayacağı anlaşıldı 

Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen Bizde var 

Şiddet, cinsellik Eğitim eksikliği 

Bakanlıkların bilgisiz ve eksikliği Yeraltı zenginliklerimizin peşkeş çekilmesi 
Kültür Sarayı kaç yıl daha kapalı 
kalacak - kültürümüz nereye gidiyor 

Her boşluk ve alana ticaret destekli cami yapımı mevcutlar 
dolmuyor 

ARGE' ye bütçede bu yıl ne % ve 
tutar ayırdık Diyanet'e ayrılan % ve tutar bütçe nedir? 

Özelleştirme mi? özerkleştime mi yapılmalı? 

Tüketim toplumu 
Ne kadar çok tüketirsen / çoğuna sahip olursan o kadar mutlu 
olursun! 

Tüket ki ekonomi canlansın! 

Zihniyet 

Bizde olmaz abi! 
Gemisini kurtaran kaptan 
Birileri nasıl olsa bunu yapar/ Bir tek sen misin? Sana mı kaldı? 

Hangi biriyle uğraşacaksın? 



Sorun Alanı Yargı 

Türkiye'nin gelişme sorunları 

1. Türkiye –ve diğer mazlum ülkelerin- temel sorunu, Batı’nın 
sömürüsüdür 
2. Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) yüksek ve düşük toplumlar 
arasındaki ilişki, işin doğası gereği daima SÇK düşük toplumlar 
aleyhine sonuçlanır. Başkalarını suçlamak yerine SÇK'mizi 
artırmalıyız. tıklayın 

Kadın'ın ekonomik yetersizliği 

3. Para karşılığında bedenini satmak ayıptır. 
4. Yaşam sürdürme, canlıların en temel güdüsüdür. Bu amaçla 
başka yollar bulabilmek ise ancak eğitimle mümkündür. Eğitim ise 
uygun ortam sağlamakla olabilir. Bu ortam yoksa kişi zorunlu olarak 
başka yollara sapabilir. 

1915 Ermeni olayları 

1. Ermenilere soykırım uygulanmıştır. 
2. Osmanlı İmp.'nun dağılması sürecinde Rusların desteğiyle 
ayaklanan Ermeniler nedeniyle oluşan ortamda iki taraf da kayıplar 
vermiş, fakat soykırım uygulanmamıştır. 

İstanbul'da kedi nüfusunun üssel 
olarak artması 

Sokaklarda her köşede kedileri kedi mamasi ile beslemek iyi 
insanliktir. 

Bilimsel görüntüsü verilerek 
yozlaşma 

Yapılan bir/çok araştırmada bulguları "şüpheci" gruplamak yerine 
"taraflı" seçme ve genelleme 

	  


