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Saygıdeğer Mensuplarımız,
Yeni bir yıl, yeni planlar demektir ve tabi ki yeni hedefler!

Siyasal Vakfı Bülteni
Yıl: 27, Sayı: 51, Mart 2019

Uzun bir yolculuğa çıkarken yapılan hazırlıklar gibidir her takvim
başı. Alelacele başlayacaksa bu yolculuk, valiz de, yolculuk planı da
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ailemizin her bir ferdinin toplamından oluşan insan kaynağıyla daha
fazla gayret peşindeyiz. Nitekim 2019 takvim yılını da öyle karşıladık.
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Yayın Kurulu
Sabahattin KAPLAN
Dr. Mahmut DEMİRKAN
Taha ÖZDEMİR
Ömer KURU
Fatih BOLCAN
Abdulhamit BATKİTAR
Baskı
Kültür Sanat Basımevi
Tel: 0212 674 00 21
Grafik-Tasarım
A-Z Kültür Sanat Ajansı
Tel: 0212 677 20 80
www.azreklam.com
Adres
Siyasal Vakfı
Kalenderhane Mah. Dede Efendi Cad.No: 8
Vezneciler /İSTANBUL
Tel: (0 212) 511 32 20 - 21
Faks: (0 212) 513 88 38
Ankara
Murat DİNÇ
Hacıbayram Mah. Gülbaba Sok. No:24
Ulus/Ankara
Mail: siyasal@siyasalvakfi.org
Web: www.siyasalvakfi.org.tr

Siyasal Vakfı Bülteni ücretsizdir.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Yayımlanan yazıların sorumluluğu
yazarlarına aittir.

Bu sayımızın “Bizden Haberler” bölümünde zengin çok farklı karelerle sizlerleyiz. Bu bölümde Koordinatörlüklerimizden de kareler
bulacaksınız.
Vakfımızda, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde “Güz Dönemi Seminer ve Dersler” bağlamında her hafta düzenli olarak yapılan “Cumartesi Programları” nın işleyişlerini bulacaksınız.
Bu dönemdeki Konferansımızı Yıldıray Oğur’u Vakfımızda ağırlayarak gerçekleştirdik.
Makaleler bölümünde ise,
Konunun uzmanı olan Faruk Erdem’den “Gazeteciliğin Ekonomisi,
Ekonominin Gazeteciliği” ni okuyacaksınız.
Taha Özdemir’in “Nizâmülmülk’ün Siyasetnamesi ve Yöneticilere 10
Uyarı” makalesiyle yönetimde, geçmişten bugüne konuların aynı,
değişenin ise sadece araçlar olduğunu bulacaksınız.
Mustafa Cerit, “Nuri Demirağ, İHA-SİHA, Teknofest ve Milli Ekonomi”
araştırması ile güncel bir konuyu tarihten bir örnekle irdelemektedir.
Önder Bakan, “Dünyada ve Türkiye’de Göç Üzerine Kısa Bir Durak”
ile yine gündemimizde olan bir konuyu bulacaksınız.
Özlem Yıldız, “Ceza Adalet Sisteminde Suça Sürüklenen Çocuk ve
Mağdur Çocuk” yazısı ile toplumsal bir yaramıza işaret ediyor.
Muharrem Burulday, “Gönül Coğrafyamızın İzinde: Sınırları Aşan
Türkiye” şeklindeki ilgi çeken makalesiyle farkına varmamız gereken
coğrafik zenginlik sunmaktadır.
Öğrencilerimizin Bülten’e olan yoğun ilgilerinden dolayı, bu sayıda
da öğrencilerimizden İsmail Yılmaz Bıyıklı’nın kendine has yazısı
“Mezhepler Arası Ticaret” i yansıma olarak okuyacağız.
Bizi takip ettiğinizi bilmenin heyecanıyla, Bültenimizin bir sonraki
sayısında yeniden buluşmak temennisiyle, tüm öğrenci ve mensuplarımıza sağlık ve esenlikler dileriz.

Taha ÖZDEMİR

Siyasal Vakfı Genel Sekreteri

VAKIFTAN HABERLER

BİZDEN HABERLER
Bayrampaşa Kaymakamımız Sn. Osman
Canbaba’yı Ziyaret Ettik
13 Temmuz 2018 tarihinde, Fakültemiz
1988 Mezunu Bayrampaşa Kaymakamımız Sn. Osman Canbaba’yı makamında
ziyaret ettik. Başkanımız Sn. Ünsal Sözbir
ve bir grup Yönetim Kurulu üyelemiz ile
gerçekleştirdiğimiz ziyarette; Sn. Canbaba ile yerel yönetimlerin halkla diyaloğunun önemi ve gereği, yöneticilerin ulaşılabilir olmaları ve son yıllarda yerel yönetimlerde yaşanan gelişmeler konusunda
çok samimi bir sohbet gerçekleştirdik,
okul yıllarına yönelik anıları tazeledik.
Ümraniye Kaymakamımız Sn. Suat Dervişoğlu’nu Ziyaret Ettik
20. Temmuz 2018 tarihinde, Ümraniye kaymakamımız
Sn. Suat Dervişoğlu’nu Başkanımız Sn. Ünsal Sözbir ve
bir grup Yönetim Kurulu üyemizle makamında ziyaret
ettik. Ziyaretimizde Vakfımızın mevcut faaliyetleri başta
olmak üzere Vakfımızda planlanan etkinlikler konusunda da bilgi alış verişinde bulunduk. Çok keyifli bir sohbet
sonrasında karşılıklı iyi dileklerimizle vedalaştık.
İSTON Genel Müdürü Sn. Deniz Demir’i’ Ziyaret Ettik
27 Temmuz 2018 tarihinde, İSTON Genel Müdürü, 1996 Mezunumuz ve Yönetim Kurulu eski üyemiz Sn. Deniz
Demir’e Başkanımız Sn. Ünsal Sözbir ve bir grup Yönetim Kurulu üyemizle makamında nezaket ziyaretinde
bulunduk. Vakfımızın iyi bir takipçisi olan Sn. Deniz ile Vakfımızda gerçekleşen faaliyet ve etkinlikleri başta
olmak üzere güncel kültürel konuları bir aile ortamında oldukça keyifli olarak konuşma fırsatımız oldu.
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VAKIFTAN HABERLER
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri, Sn. Fahri
Solak’ı Ziyaret Ettik
3 Ağustos 2018 tarihinde, Vakfımızın eski başkanı ve Türk
Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sn. Dr. Fahri
Solak’ı ziyaret ettik. Halef ve selef olarak Vakfımızın hizmet bayrağını taşıyan iki başkanımız; Fahri Solak ve Ünsal
Sözbir’in bir araya gelmesiyle elbette konuşulan en önemli
konu vakıf faaliyetlerimiz oldu. Yönetim Kurulu üyelerimizin de iştiraki ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin tarih
kokan binasında gerçekleşen bu güzel buluşmada kuruluşundan günümüze Vakıf faaliyetlerimizin gelişimi, yürütülen çalışmalar ve gelecek vizyonu hakkında bilgi alışverişinde bulunduk.

Fatih Belediye Başkanı Sn. Hasan Suver’i Ziyaret Ettik
26.10.2018 tarihinde, Vakıf Başkanımız Sn. Ünsal Sözbir ve
bir grup Yönetim Kurulu üyemizle Fatih Belediye Başkanı
Sn. Hasan Suver’e nezaket ziyaretinde bulunduk. Vakfımızı
kendilerine tanıtıp, faaliyetlerimizi ayrıntılı bir şekilde aktarma fırsatı bulduk. Sürmene’den Fatih’e uzanan başkanlık yolculuğunu aktaran Sn. Suver’de ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdiler. Samimi ve sıcak bir ortamda
gerçekleşen ziyaretden sonra iyi dileklerle vedalaşıp Başkanlıktan ayrıldık.

Fatih Kaymakamı Sn. Kaan Peker’i Ziyaret Ettik
9 Kasım 2018 tarihinde, Başkanımız Sn. Ünsal Sözbir ve bir
grup Yönetim Kurulu üyemizle Fatih Kaymakamı Sn. Kaan
Peker’e makamında hoşgeldin ziyaretinde bulunduk. Vakfımız ve faaliyetlerimiz hakkında kendilerini bilgilendirdik.
Uzun yıllar Anadolu’nun bir çok bölgesinde görev yapmasından dolayı Vakıf’tan uzak kaldığını dile getiren Sn. Peker,
bu süreçte yaşadığı bazı anıları, vatandaşlarla ilişkilerini,
onların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için gösterdiği
çabaları özetleyerek heyetimizi bilgilendirdi. Sıcak ve dostane bir ortamda geçen sohbetin sonunda Sn. Peker’i çalışmalarımızı yakından görmesi için Vakfımıza davet ederek
kendileriyle vedalaştık.
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Beşiktaş Kaymakamı Sn. Önder Bakan’ı Ziyaret Ettik
16 Kasım 2018 tarihinde, Başkanımız Sn. Ünsal Sözbir ve bir grup Yönetim Kurulu üyemizle Beşiktaş Kaymakamı Sn. Önder Bakan’ı makamında ziyaret ettik. Vakfımız ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi alış verişinde bulunduk.
Mezuniyetinden sonra yaşadığı deneyimlerini son derece sıcak bir ortamda bizlerle paylaşan Sn. Bakan’ın
özellikle Göç İdaresi’nde yaptığı çalışmaları heyetimizi etkilemiş ve özellikle dikkatlerini çekmiştir.

Bursa Bölge Koordinatörlüğümüzde Toplandık
19 Ekim 2018 tarihinde, Bursa Bölge Koordinatörlüğümüzün daveti üzerine Vakıf Başkanımız Sn. Ünsal
Sözbir ve bir grup Yönetim Kurulu üyemiz Bursa’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik.
Ziyaretimiz, Bursa bölgesinden bir çok mensubumuzun katılımı ve Bölge Koordinatörlüğünün nazik yemek davetiyle başladı. Yemek sonrası Vakıf Başkanımız katılımcılara Türkiye’deki ekonomk gelişmeler ve
geleceğe yönelik projeksiyonlar konulu bir sunum gerçekleştirdi. Yoğun ilgi ile izlenen sunum sonrasında
yine aynı yoğunlukta ilgi gören soru cevap faslına ve akabinde de Vakfımızın Bursa bölgesindeki faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıya geçildi.
Geç vakitlere kadar devam eden toplantımızın akabinde verimli ve katılımcı bir etkinlik gerçekleştirmenin
mutluluğu içerisinde Bursa’daki mensuplarımızla vedalaşarak İstanbul’un yolunu tuttuk.
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VAKIFTAN HABERLER
Fakültemizin Tarihi Binası Yeniden
Hizmet Vermeye Başladı
8 Aralık 2018 günü, Fakültemizin restorasyonu geçtiğimiz yıl tamamlanan
tarihi binası yeniden hizmet vermeye
başladı. Bu dönem yeniden öğretime
başlayan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Sn. Dr. Fuat Oktay’ın teşrifleri ve fakültemiz mezunu bakan, milletvekili, vali,
belediye başkanı, kaymakam ve birçok
bürokratın katılımı ile gerçekleşen tarihi
binamızın açılışı oldukça görkemli bir şekilde gerçekleşti.
Tam kadro Vakf Yönetimimiz ve mensubumuzla katıldığımız tören sonrasında
mezunlarımızı Vakıf merkezimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Rektörü Sn.
Mahmut Ak ile Genel Sekreter Sn. Metin
Küçük de mezunlarımızla birlikte Vakfımızı ziyaret etmişlerdir.
Ülkemizin yönetim ve bürokrasi kadrolarına ve özel sektöre daha nice yönetici
adayları yetiştirmesini dileyerek Fakültemizin yenilenen binasının hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
Mezunlar Derneğini Ziyaret Ettik
20 Ekim 2018 tarihinde, Vakıf Yönetim Kurulu olarak Fakültemiz Mezunlar Derneği’ni Aksaray’daki merkezlerinde ziyaret ettik. Derneğimizin sıcak karşılaması sonrasında, dernek yöneticileriyle farklı gündem
konularında bilgi alışverişinde bulunduk, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Derneğimizin misafirperverliğine gönülden teşekkür ederiz.
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1988 Mezunları Kahvaltıda Buluştu
Vakfımızın tarihi eşsiz mekanı, huzurlu ve samimi ortamı mezunlarımızı gruplar halinde
buluşturmaya devam ediyor. 1988 mezunlarımız da kahvaltıda buluştu. Tüm misafirlerimiz
okul yıllarına dönerek keyifli saatler geçirdiler.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
Sn. Dr. Nureddin Nebati’yi Ziyaret
Başkanımız Sn. Ünsal Sözbir, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Nureddin Nebati’yi hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısına Katıldık
09 Ocak 2019 Tarihinde Yapılan; Siyasal Bilgiler Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısına, Vakfımızı temsilen
Genel Sekreterimiz Sn. Taha Özdemir Danışma Kurulu Üyesi olarak katıldı. İlk kez faaliyete başlayan Danışma Kurulu, fakülte dışındaki paydaşlarla eğitim kalitesini yukarı taşımak için dekanlık tarafından oluşturulmuş bir kurumdur. Başta akademik çalışmaların sahada uygulanabilirliği olmak üzere, öğrenci program ve
faaliyetleri ile bir tüzel kişilik olarak fakültenin yapacağı faaliyet ve etkinliklerin konuşulacağı, tanıtılacağı
ve uygulanabilmesi için yapılacak iş ve işlemleri belirleme amaçlıdır. Bu ilk toplantı, tanışma ve yol haritası
belirleme açısından verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
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1988 Mezunları, Mezuniyetlerinin 30. Yılını Kutladılar
İ.Ü. SBF’li olmak gerçekten bir ayrıcalık. Çünkü; onca yıl geçmesine rağmen fakülte yıllarında kurulan
dostluklar düşman çatlatırcasına hala ilk gün ki gibi tazeliğini koruyor. Bunun en canlı örneğini 1988 mezunlarımızın 30. yıl buluşmasında da gördük: Hocaları, Fakülte Yönetimi, öğrenci işleri, mezunlar, Vakıf ve
Dernek yöneticileri hepsi bir kez daha bir araya geldiler. Özlem ve çoşku içinde restorasyonu geçtiğimiz yıl
tamamlanan tarihi Fakülte binamızda, amfilerde, yeni koridorlarda, okul bahçesinde. Muhtelif etkinliklerle
eskimeyen dostlarını bir kez daha perçinlediler. Birlikte yemek yediler, çay içtiler, koyu sohbetlere daldılar,
acı-tatlı günlerini tazelediler, gezdiler tozdular, hüzünlendiler, coştular, eğlendiler... 1988 mezunlarının 30.
mezuniyet yıldönümleri kutlu olsun.

TGSP 4. Üye Buluşması Toplantısına Katıldık
Vakfımızın da üyesi olduğu Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından düzenlenen “4. Üye Buluşması” İBB Marmaracık Gençlik
Kampında 8-9 Eylül tarihlerinde üye STK’ların katılımı ile gerçekleştirildi. 8 Eylül Cumartesi günü başlayan programda STK’ların
problemleri, Sosyal Girişimcilik Ödülleri, Gençlik ve Sağlık Kongresi, sivil toplum kuruluşlarının iyi uygulama örnekleri gibi pek çok
konuda müzakereler ve toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılara Genel Sekreterimiz Taha Özdemir ve TGSP Gençlik Temsilcimiz Vedat
Üçtaş katıldı.
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TGTV’in Haftalık Toplantılara Katılıyoruz
Vakfımızın da üyesi olduğu ve Yönetim ile icra kurulunda olduğumuz Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nı haftalık toplantılarına düzenli olarak katılıyoruz. Vakfımızı temsilen Yönetim
Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Cerit haftalık toplantıların yanı
sıra genişletilmiş üye toplantılarına da iştirak etmektedir.
TGSP Gençlik Zirvesinde Biz de Vardık
3 Kasım’da gerçekleşen ve Sosyal Girişimcilik Ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği Gençlik Zirvesine TGSP Gençlik Temsilcimiz Vedat Üçtaş, Muhammet Dalkılıç, İkram Can Soysal ve
öğrencilerimiz katıldı.
TGSP Medya Çalıştayına Katıldık
Ekim 2018 tarihinde TGSP tarafından düzenlenen “Medya Çalıştayına” öğrencimiz İsmail Bıyıklı katıldı.

Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar’ı
Ziyaret
Vakfımızın Kocaeli Koordinatörlüğü, fakültemiz 2002 mezunu Sapanca Kaymakamı
Bilgehan Bayar’ı ziyaret etti.
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Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fatih Savaşan’ı Ve Ziraat Bankası Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Aslan’ı Ziyaret
Vakfımızın Kocaeli Koordinatörlüğü, fakültemiz 1993 mezunu Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı ve
1987 mezunumuz Ziraat Bankası Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Aslan’ı ziyaret
etti.

Kocaeli Diriliş-2 Kampındaydık
Öğrenci ve mensuplarımızla birlikte Vakfımızın Kocaeli Koordinatörlüğü’nün organize ettiği Kocaeli Diriliş-2 kampındaydık.
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Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız’ı Ziyaret
8 Ağustos 2018 tarihinde 1991 Mezunumuz Kızılcahamam Kaymakamı Sn. Mehmet Yıldız’ı ziyaret ettik.
Ziyarete Vakfımızın Ankara Koordinatörü Murat
Dinç’e, Ayhan Gürleş, Kutluhan Özdemir ve Muharrem Burulday eşlik etti.

Mamak Kaymakamı Sn. Ziya Polat’ı Ziyaret
7 Ağustos 2018 tarihinde, 1998 Mezunumuz Mamak
Kaymakamı Sn. Ziya POLAT’ı ziyaret ettik. Ziyarete Vakfımızın Ankara Koordinatörü Murat Dinç’e,
Ayhan Gürleş, Muhammet E. Carti, Ahmet Vanlı ve
Kutluhan Özdemir eşlik etti.

105. Dönem Kaymakam Adayları Mezunlarımızı
Ağırladık
26 Temmuz 2018 tarihinde Vakfımızın Ankara Koordinatörlüğü, 105. Dönem Kaymakam Adayları Mezunlarımızı ağırladı.
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Çankırı Valimiz Sn. Hamdi Bilge Aktaş’ı ve Eldivan Kaymakamımız Sn. Musa Göktaş’ı ziyaret
Vakfımızın Ankara Koordinatörlüğü, Çankırı Valimiz Sn. Hamdi Bilge Aktaş’ı ve Eldivan Kaymakamımız Sn.
Musa Göktaş’ı ziyaret etti.

Dünya Gönüllüler Gününe katıldık.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye işbirliğinde organize edilen “Gönüllüler Günü” etkinliğine Vakfımızı temsilen Yönetim
Kurulu Üyemiz Muharrem Burulday katılım sağladı.
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CUMARTESİ PROGRAMLARI
Liderlik ve Gelişim Yönetimi Dersleri/Ünsal SÖZBİR
Vakf başkanımız Sayın Ünsal SÖZBİR tarafından verilen Liderlik ve Gelişim Yönetimi Derslerinin veriliş
nedeni, anlam ve mana bütünlüğü içerisinde kendileri tarafından şu şekilde ifade ediliyor:
İnsanlık tarihinin en hızlı yaşandığı bir dönemdeyiz. Üretilen bilgi ve teknikler her geçen gün katlanarak
artmaktadır. Artan bilgi, kullanılan teçhizat ve teknolojideki değişimler insana uzak olan mesafeleri kısaltmakta, zor olanı kolaylaştırmakta, daha önce ihtiyaç duyulan başta zaman olmak üzere bütün kaynakların
miktarını ve niteliğini değiştirmektedir.
Bütün toplumlarda ortalama yaşam süreleri uzamaktadır. Bundan 50 yıl önce 45-50 yaş ortalaması olan
toplumlarda bu gün 75-85 hatta, refah seviyesine bağlı olarak daha da yukarıya çıkmakta, dünyanın yaşlı
nüfusu her geçen gün artmaktadır. Nüfus yapısına bağlı olarak toplumların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları değişmektedir. Gelişmiş toplumlar artmayan popülasyonu dengelemek için, dünyanın gelişmekte olan
bölgelerinden genç ve eğitimli-eğitilebilir sağlıklı insanları göçmen olarak kabul etmesi, gelişmekte olan
ülkelerin geri kalan insanları için de geleceği kendi ülkelerinde değil, başka diyarlarda arar hale getirmektedir.
Aileler, sosyal yapılar, işler ve işletmeler, toplumların bir biriyle olan etkileşimi gibi başlıklar dünkü organizasyon ve devlet yapılarının da yeniden ele alınması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bütün bunlar ve
burada belirtemediğimiz başka sebepler gelecekteki yönetici ve lider özelliklerini, bilinenlerin çok ötesine
taşımaktadır. Dışa doğru genişleyen insanın bir de iç derinleşmesi, kendisi ile hiç olmadığı kadar ilgilenecek ve uğraşacak zamana ve imkâna kavuşması da yine daha önceki insanlık tarihinde olmadığı kadar yeni
konu başlıklarını gündeme getirmektedir. Dün var olan bir çok iş, uğraş konusu yok olurken, daha önceden
olmayan veya önemsiz addedilen bir çok meslek ve uğraş çok önemli hale gelmektedir. Hiç konuşulmayan
kavramlar ve konular konuşulmaktadır.
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Bireyler olarak bizlerin; bu gün ve gelecekte ne yapacağımızı, geleceğin anlamlı ve değerli kılınması için
bu günü nasıl değerli ve anlamlı hale getireceğimizi düşünür hale geldik. Bu gelişin bilinçli veya bilinçsiz
olması fark etmiyor. Mecburiyetten dolayı bu yüzleşmeyi yapacak isek farklı sonuçları, bilerek, isteyerek,
farkında olarak kısacası bilinçli olarak yapacak isek farklı sonuçlara ulaşma imkân ve ihtimalimiz bulunmaktadır.
İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı (Siyasal Vakfı) olarak bizler de geleceğin dünyasının inşasına katkı sağlamak, bireysel ve sosyal farkındalığın oluşmasına destek olmak adına başlattığımız eğitim çalışmalarından biri de “Liderlik ve Gelişim Yönetimi Dersleri”dir.
Liderliği, öncelikle kişinin kendisini keşfetmesi, özünü fark etmesi, sahip olduğu olabileceği potansiyeli
açığa çıkarması ve özünü yönetmesi olarak ele almaktayız. Duygusal Zeka’nın temel bileşenleri üzerinden
hareketle özfarkındalık, özyönetim, motivasyon, empati ve ilişki yönetimi ana başlıkları ile insanı bütünleyen ruh-beden-zihin-duygu ilişkisini ele alarak, günlük hayat ile birlikte değerlendirmeyi hedeflemekteyiz.
Liderliğin diğer yönü olan toplumsal liderliğe giden yolun da kendine liderlikten geçtiği kabulünden hareketle; sosyal ve iş hayatında ilişkilerin nasılına, sosyal hayatta varlığımızı konumlandırma biçimimize,
orjinallik ve otantiklik noktasında nasıl görünmek istediğimize, netlik ve empati konusunda içinde bulunduğumuz toplum ile nasıl bir etkileşim halinde olduğumuz konularına dikkatleri çekmek niyetindeyiz.
Bunları yaparken de tarihte ve günümüzde görülen liderlik tarzları, bu gün ve gelecekte duruma bağlı
olarak ihtiyaç duyulabilecek liderlik enerjisinin nasıl kullanılacağı konusunda da farkındalık oluşturmak
arzusundayız.
Bu dersler; değişen ve gelişen içeriği ile üç yıldır devam etmekte olup bilmenin tek başına yeterli olmadığı,
değerli olanın en az bilmek kadar yapıp, eyleyebilmek olduğuna ve buradan da olma halinin arandığına
dikkat çekmek için yapılmaktadır. Bu içerik için yoğun bir şekilde; felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi düşünce
ve davranış bilimleri, işletme yönetimi, kamu yönetim gibi yönetim bilimlerinden, kendimize ve başka
toplumlara ait binlerce yıllık kadim bilme ve keşfetme kültüründen de azami ölçüde yararlanmaya çalışmaktayız.
İnsanımızı hiçbir kalıba sokmadan, binlerce yıldır var olan, birikerek geleceğe taşınacak olan bilme – yapabilme – olma sanatını ve bilgeliğinin önemine ve değerine dikkat çekebilir isek ne mutlu bize.
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Temel İlmi Okumalar/Taha ÖZDEMİR
Sayın Taha ÖZDEMİR tarafından verilen “Temel İlmi Okumalar” seminerinde; bilim, kültür, tarih ve inanç dünyamızın önemli eserleri konu
bütünlüğü içerisinde okunarak katılımcılar ile interaktif olarak tahlil edilmekte ve yorumlanmaktadır. Vakfımızın bu “Güz Dönemi Seminerleri” döneminde Nizâmülmülk’ün Siyasetnamesi ile Feridü’d-din Attar’ın
Mantıku’t-Tayr eserleri tahlil edilmiştir.
Nizâmülmülk’ün Siyasetnamesi:
Selçuklu Sultanı Melikşah’ın isteği doğrultusunda meliklerin, emirlerin, vezirlerin, kadıların, hatip gibi idarecilerin siyaset, ahlak ve davranışlarını tanzim etmek için kendi Veziri Nizâmülmülk tarafından kaleme
alınan ve 51 fasıldan oluşan bu eser tahlil edilirken Seminerde her bir fasıl ayrı ayrı detaylandırılmıştır.
Bu detaylandırma yapılırken yaklaşık 1000 yıl evvel ortaya konan devlet yönetme kaidelerini, o günün koşullarından günümüze kadar taşınarak açıklandı. Siyasetname ile yapılan bu tarihsel yolculukta görülen en
temel husus, aslında dönemin özelliklerine göre değişen sadece araçlar olduğu ama sorun veya problemin
ya da devleti oluşturan temel kuralların aynı olduğunu göstermesi açısından metnin şaheserliğidir. Pratik
gayeler güden özelliği ile eser İslam dünyasında telif edilen bu konudaki diğer eserlerden farkını ortaya
koymaktadır. Kaldı ki Siyasetname, siyaset konusu nazari olarak ele alındığı ya da layiha şeklinde belli bir
devir için yazılan Koçi Bey risalesi gibi eserlerden daha kapsayıcı ve daha amik hususlar barındırmaktadır.
Feridü’d-din Attar’ın Mantıku’t-Tayrı:
Feridü’d-din Attar’ın en önemli eseri olan bu yapıt 4724 beyitten oluşan ve mesnevi tarzında yazılmış,
insanın hakikatı bulma çabasını anlatır.
Seminerde kitap tahlili yapılırken kuşların Simurg’a olan yolculuğunun hikayesi, eski dönemlere, hatta
İslam öncesi Fars edebiyatına kadar dayandığı ve hayal dünyamızı, düşüncelerimizi bir hüviyete büründürmek için kuşlar kullanıldığından ilk seminerlerde bu benzerlikler irdelenmiştir.
Kitapta Hakikatı bulma çabası, hakikat yolunun yolcuları kuşlarla simgelenmiş, her bir
kuş ayrı bir insan karakteri ile kendini göstermiştir. Hüdhüd kuşu, mürşid rolüyle bu kuşların önderidir. Varmak istenen Simurg adli
kuş ise, Allah’ın zuhur edip aşikâr olmasıdır.
Bu yolculuğa çıkmadan önce yapılan hazırlıklar kapsamında kuşların bir kısmı yolculuğa çıkmak istemez, bazıları da yolda vazgeçer ya da yolda telef olur. Vahdet-i Vücud’a
varanlar ise, “Halkın Hakkı’ın zuhuru, Hakk’ın
halkın bütünü olduğunu” görecek tespitiyle
seminerlerde kendimizi yani İNSAN’ı okuduk, okumaya devam ediyoruz.
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Temel Yönetim Becerileri Dersleri/Dr. Mahmut DEMİRKAN
İletişim ve bilişim teknolojilerindeki değişim, küresel rekabet ve insani değerler etrafındaki gelişmeler;
yönetim düşüncesini ve organizasyonların yapılarını etkilemekte, organizasyonlar zamanla ortaya çıkan
sorunlara karşı sürekli yeni teknik ve yaklaşımlar geliştirmektedir.
Bu değişim ve gelişim süreci; bir taraftan yönetimi kendi içinde uzmanlık alanları bulunan “çok disiplinli”
bir alan haline getirirken, diğer taraftan da yönetim fonksiyonunu icra edenlerin yönetsel davranışlarını
etkilemekte ve doğal olarak onlar için yeni yönetim ve liderlik becerilerini ortaya çıkarmaktadır. Yine bu
süreçte; yöneticinin kişisel özellikleri (girişken, dışa açık, agresif, iyi eğitimli, iletişimi kuvvetli, karizmatik
vb.) organizasyoun yapısı ve özellikleri (amaçlar, uzmanlaşma seviyesi, merkezileşme, gruplar, patron
şirketi) ve çevresel faktörler (teknolojik gelişmeler, sektörel özellikler, ulusal ve uluslararası rekabet, genel
kültür ve normlar, insan haklarındaki gelişmeler, siyasal ve ekonomik gelişmeler vb.) yöneticilik tarzına ve
yönetim becerilerine etki eden temel faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yönetim fonksiyonunu icra etmek durumunda olan yöneticilerin, bu faktörleri anlamadan, analiz etmeden
ve bu faktörlere uygun beceriler geliştirmeden “başkaları vasıtasıyla iş görme sanatını” icra etmeleri
günümüz iş dünyasında oldukça zor görünmektedir.
İşte Dr. Mahmut DEMİRKAN tarafından verilen “Temel Yönetim Becerileri Dersi”nin amacı da; yönetim
düşüncesini ve organizasyon yapılarını etkileyen söz konusu gelişmeler çerçevesinde yönetsel becerileri
analiz etmek ve özellikle yöneticiliğin ilk basamağında olan katılımcılar için bu yönde bir farkındalık oluşturmaktır.
Etkileşimli bir ortamda, vak’a analizleriyle verilen dersler boyunca sürekli gündemde tutulan ve bahsedilen ortam ve döneme ilişkin sahip olunması gereken temel yönetsel beceriler şu başlıklar altında sıralanmaktadır:
•
•
•
•
•

Yeni dünyayı anlamak, (kaçınılmaz değişimleri ve ezberleri bozan dinamikleri anlamak)
Farklı bakış açıları geliştirmek
Genel kabullerini değiştirmek
Yeni dünyaya uygun değerler yaratmak
Çok disiplinli düşünme yetisine sahip olmak
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Güncel Ekonomi Okumaları/ Dr. Osman Kaya
Küresel ekonomik aktivite, 2019 yılıyla birlikte bilhassa gelişmekte olan ekonomiler kaynaklı ivme
kaybedeceği bir döneme girmiş gözükmektedir. Küresel ekonomik yavaşlamanın beraberinde
Türkiye ekonomisi de dinamizmini yitirmekte ve
biriken finansal riskler sebebiyle uzun süren istikrarlı büyüme trendinden çıkmaktadır. Önceki
ekonomik durgunluk dönemlerinin aksine, 2019
ve sonrası dönemde büyüme hızının takip eden
birkaç yılda, uzun dönem büyüme trendinin altında kalması beklenmektedir. Özellikle yatırım ve
harcamaların düşmesi ile iç talepte sert bir daralma olması kaçınılmazdır. Reel gelirdeki daralma
ve risk algısındaki bozulma iç talepteki daralmayı derinleştirmektedir. Talep tarafındaki gidişatı,
üretim endeksleri ve kapasite kullanım oranları da
teyit etmektedir.
Küresel bazdaki politik meseleler ekonomik yavaşlamayı daha da güçlendirecek gibi gözükmektedir. Brexit, ticaret savaşları, İran ve Rusya üzerindeki ekonomik yaptırımların genişletilmesi ve
daha birçok irili ufaklı konu ekonomiyi olumsuz
etkileyecek potansiyele sahiptir. Siyasi arenadaki gelişmelere taraf olarak Türk piyasaları da kısa
süreli sermaye hareketlerinin şiddetine maruz kalacaktır. Kısacası 2019 yılı yerel ekonomik gündemin de ötesinde, küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin ekonomik dalgalanmayı ve piyasalardaki
kırılganlığı şiddetlendireceği bir dönem olacaktır.
Güncel ekonomi okumaları, gerek küresel gelişmelerin Türk piyasaları üzerindeki yansımalarını
gerekse Türk ekonomisinin temel dinamiklerini
açıklamak amacıyla oluşturulan haftalık güncel
gelişmelerin ele alındığı dersler olacaktır. 3 bölüm
halinde sırasıyla yurtdışı ekonomik gelişmeler,
yurtiçi ekonomik gelişmeler ve Türk piyasalarındaki hareketler incelenecektir. Katılımcılara pür
bir piyasa bilgisi aktarmanın da ötesinde, bilhassa
para ve finans geri planlı teorik bilgi de aktarılması planlanmaktadır.
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Uluslararası Medya Okumaları/Merve Sevinç Sakar ve Burcu Özdil Akman
Sayın Merve Sevinç Sakar ve Sayın Burcu Özdil Akman tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Medya Okumaları derslerinde; hafta boyunca dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleşen ve basına yansıyan çeşitli
haberler derlenmekte, derlenen bu haberler ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde
ele alınmakta ve öğrencilerin de aktif katılımıyla gerçekleşmektedir.
Uluslararası siyaset gündeminin ele alındığı dersin ilk kısmında; Avrupa’dan Amerika’ya, Hindistan’dan
Singapur’a kadar birçok farklı coğrafyanın basın kuruluşları ve gündemleri takip edilmekte; Euro News,
Reuters, BBC News, Al Jazeera, Japan Times, China Daily, Sputnik, The Telegraph, Africa News, Indıa
Today, The Jarruselam Post, El Universal, Mexico News Daily, The Santiago Times, The Guardian ve daha
birçok haber kanalına yer verilmektedir. Aynı haberin farklı coğrafyalar ve siyasi kültürler tarafından yorumlanması neticesinde ortaya çıkan nüanslar, medya kuruluşlarının algı yönetiminin ortaya koyduğu sonuçlar ve hatta haberlerin sunumunda kullanılan görseller karşılaştırmalı olarak sunulmakta ve öğrencilerle tartışılmaktadır.
Dünyadaki ekonomi gündemimin ele alındığı dersin ikinci kısımda ise ekonomideki temel kavramların
teorik olarak anlatılmasının yanı sıra, bu kavramların günlük hayattaki örneklerine yer verilmektedir. Wall
Street Journal, BBC News, Bloomberg, The Economist, The Washington Post, CNBC International, Financial Times ve daha birçok haber kanalının gündemi karşılaştırmalı olarak ele alınmakta olup öğrencilerin
sorularıyla şekillenen ders akışı interaktif olarak yürütülmektedir.
Hafta boyunca takip edilen gündem dikkate alınarak belirlenen, alanında uzman akademisyenler tarafından yazılmış bir kitap, ders sonunda programa katılan öğrencilerimize hediye edilmektedir. Bugüne kadar
hediye edilen kitaplar arasında Mahfi Eğilmez tarafından kaleme alınan Kolay Ekonomi, Küresel Finans
Krizi, Hazine, Light Günlük gibi temel okumaların yanı sıra Noam Chomsky, Tim Marshall, Fareed Zakaria,
George Friedman, John Mearshimer imzalı kitaplar da bulunmaktadır.
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KONFERANS
Vakfımızda Gazeteci Yazar Yıldıray Oğur’u Dinledik
Vakfımızda her ay periyodik olarak düzenlediğimiz konferanslardan birisini daha 22 Aralık 2018 günü
gerçekleştirdik.
Düzenlediğimiz konferansa Gazeteci-Yazar Yıldıray Oğur’un konuşmacı olarak katıldı. İlginin yüksek olduğu konferansa öğrencilerin yanısıra çok sayıda katılım oldu.
Konferansa kendini tanıtarak başlayan Yıldıray Oğur akademisyen tarafının da olduğunu, aynı zamanda
yazı yazmakla gazeteciliğe de başladığını, daha sonra farklı basın yayın kuruluşlarında çalıştığını belirtti.
Gazeteci-Yazar Yıldıray Oğur kısa bir şekilde yakın tarih ufuk turu yaptıktan sonra demokrasi, özgürlükler,
basın ve iletişim konularında izlenimlerini paylaştı.
Doyurucu bir sunum sonrasında katılımcılardan gelen ülkemiz ve dünyadaki gelişmelerle ilgili soruların
cevaplanmasıyla konferans tamamlandı.
Konferans sonrasında katılımcılar Gazeteci-Yazar Yıldıray Oğur’a yazarın “Alternatif Türkiye Tarihi-1 18501950” kitabını da imzalatma imkânı buldular.
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MAKALE

Faruk
ERDEM
1988 Mezunu
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü, Sabah ve
Yeni Asır gazetelerinde ekonomi köşe yazarı.
AHaber, APara ve ATV televizyonlarında
ekonomi yorumcusu.

GAZETECİLİĞİN
EKONOMİSİ,
EKONOMİNİN
GAZETECİLİĞİ

“

Eğer içinde bilgi yoksa
o haber ekonomi haberinden
uzaklaşmıştır.

Bu yazı başlıktaki anlamıyla bir ‘yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan’ hikayesi değildir…
Bu, gazetelerin beyni olarak gördüğüm ekonomi sayfa ve servislerinin nasıl çalıştığının ilk hikayesidir.
Ömrünün 30 yılını bu işe vermiş biri olarak içeriden “haber” vermek istiyorum…
Aslında “30 yılın sonunda geldiğin nokta ne”
diye sorulursa; maalesef cevap acı...
Gazete adını verdiğimiz o geleneksel kağıt baskının sonuna doğru yaklaşıyoruz…
Akranlarımız ve bizden büyükler hala ellerine o
kağıdı alıp sayfaları karıştırıp belki bulmacasını çözüp keyif alıyorlar. Hatta okuyup bitirince
cam silmekten, üstünde domates peynir yemeğe, kese kağıdı yapmaktan, mutfak raflarına sermeye kadar birçok ‘inovatif’ işlevde kullananlar
da az değil…
Aslında gazete yaparken her gün yeni bir şey
üretip, ürettiğiniz şeyin birkaç saat içinde tükendiğini görmek de zor.
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GAZETECİLİĞİN EKONOMİSİ, EKONOMİNİN GAZETECİLİĞİ

Ama dedik ya; yolun sonu görünüyor…
Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar gençler için
çok daha işlevsel. Yolda, otobüste, ofiste kağıtla
uğraşmaktansa iki parmak hareketiyle sayfaları çeviriyorlar.
Hasılı kelam kağıda veda edeceğiz.
Ama umudumuz şu ki; mecra değişse de haberciye
yazı yazana ihtiyaç hep olacak.
HERKES HABERCİ Mİ
Diyorlar ki; “herkes fotoğraf çekiyor, herkes sosyal
medyada haberci…”
Doğru. Eskiden gazeteciler fark edilir saygıyla karşılanırdı. Herkesin kendini “haberci” zannetmesi aslında bir bakıma kötü değil…
Gerçek habercilerin kıymetini artırıyor.
Her neyse…
Yazımızın başındaki “Gazeteciliğin ekonomisi” kısmını şimdilik “patronlara” bırakalım.
Reklam gelirlerinin düşmesinden, maliyetlerin artmasına kadar, çalışanından çok işsizin olduğu medyanın sorunlarını onlar düşünsün.
Biz biraz daha içeriye, gazetelerin mutfağına girelim…
MUTFAKTA NE VAR
Meslek hayatımın önemli bir bölümünü ekonomi
sayfalarını yöneterek geçirdim.
Gazetelerin beyni demiştim...
Spor haberlerindeki figürlere bakın, aslında birer iş
adamı. Kulüpler halka açık şirket oldu. İhracat yapıyor, üretim yapıyor ve bizdeki gibi çoğunlukla da
ithalat yapıyorlar. Futbolcu , basketbolcu alıp satıyorlar. Perakendecilik de de ilerdeler.

Magazin haberlerindeki figürlerin çoğu da işadamı.
Filimden müziğe dünyaya açılan, büyük sektörler.
Politika haberlerine bakın ekonomiden ayıramazsınız. Kabinenin bile yarısından fazlası ekonomiyle
ilgili bakan.
Asayiş haberleri bile bir kenarından ekonomiye bulaşır. Sonuç hep paraya dayanır...
Ekonomi sayfaları aslında gazetenin gelir gideriyle
de ilgilidir... Reklam servisiyle koordineli çalışır.
Muhatabı başta gazetenin sahibi olmak üzere patronlardır...
CEO’lardır, üst düzey finansçılardır v.s.
Ama hitap ettiği kitle gazete okuyucusu aslında çoğunlukla tüketicidir...
Ekonomi gazetecisi bir bakıma bu ikisi arasında
köprü vazifesi de görüyor.
Mesleğini de kendini de koruyabilen, dürüst, ilkeli
ekonomi gazetecileri meslekte kalıyor. Mesleği kullanmaya çalışanların bir süre sonra hep mesleğin
dışında kaldıklarına şahit oldum.
MESLEK DIŞARI ATIYOR
Gazetecilik genel anlamıyla hareket ve heyecan
mesleği. Mesai mefhumu yok. Akşam yaklaşınca
saatine bakıp gitme vaktini hesaplayanları da mesleğin dışarıya attığını gördüm. Bayram, tatil, izin,
gece-gündüz hesabı yapanların da…
Yani fedakarca mesleği sevenler kalıyor.
Zor ama dünyanın en güzel mesleklerinden birisi…
EKONOMİYLE GELİŞTİK
Geleneksel kağıt gazetenin üzerindeki bu kara bulutları bir kenara bırakalım ve ekonomi gazeteciliğindeki gelişmeye bakalım.
Türkiye’de ekonomi geliştikçe ekonomi haberciliği
de büyüdü. Tabi bunda borsanın kurulması, büyümesi ile Türkiye’nin dışa açık bir ekonomi haline
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gelmesinin de büyük etkileri var. Halka açık şirketlerin çoğalması, onların yatırımcısına ulaşmak gibi
bir ihtiyacının oluşması ekonomi sayfalarının önemini de artırdı.
80’lerin başında hayat pahalılığından öteye gitmeyen ekonomi haberciliği bugün farklı boyutlara geldi.
KUYUMCUDAKİ PASTIRMA
Bizim öğrencilik yıllarımızda en çarpıcı ekonomi
haberi kuyumcu vitrinine asılan et ya da pastırma
fotoğrafının altındaki “et altınla yarışıyor” başlığı ile
sınırlıyken, bugün kendi içinde branşlaşmış ekonomi habercileri, derin analizlerle sektörlere ışık tutuyor...
Başlarda ekonomi haberlerine sayfa bile ayrılmazken, bugün ekonomi gazete ve dergileri birbiriyle
yarışıyor.
TV’lerin ana haber bültenlerinin önemli bir bölümü
ekonomiye ayrılıyor. Hatta sadece ekonomi yayını
yapan TV kanalları kuruluyor.
Dijital medyadaki ağırlık giderek artıyor...
EMEK HARCADIK...
Bu gelişmelerde başkan yardımcılığını yaptığım
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin büyük katkısı
olduğunu da zikretmeden geçmeyeceğim. Gerek
meslektaşlarımızın dayanışmasına verdiğimiz katkı,
gerek eğitim çalışmalarımız ekonomi haberciliğinin
gelişmesine yardımcı oluyor.
Öte yandan ekonominin “borsa-faiz-döviz” sarmalından ibaret olmadığını geç de olsa fark eden
ekonomi medyası, reel sektörü, vatandaşın, yani aslında gazete okuyucusu ve TV izleyicisinin ekonomisini de keşfederek büyük aşama kat etti. Bunun
olmasında büyük emek harcayanlardan biri olmak
da beni mutlu ediyor.
İNSAN KAYNAĞI FAKTÖRÜ
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Ekonomi gazeteciliğinin gelişmesinde yetişmiş insan kaynağının da büyük katkısı oldu. Sadece eski
adı basın yayın yüksekokulu, şimdiki adı iletişim
fakültelerinden gelen habercilerle ekonomi gazeteciliğini büyütmek zor oluyordu. Bu okullarda
hem ekonomi ile ilgili, hem de ekonomi gazeteciliği
derslerinin ağırlıkta olmaması, bu alanı seçenlerin
azalmasına da yol açıyordu.
Mesleğe bizim gibi farklı bölümlerden, ekonomi ile
ilgili okullardan habercilerin ve akademisyenlerin
girmesiyle kalitenin de arttığını söylemek mümkün. Daha önce ekonomi haberlerine dudak büken
iş dünyasının ve piyasanın profesyonelleri artık habercilerin analizlerine büyük önem veriyor ve kararlarında kullanıyor.
AÇMAZLAR DA VAR
Bu noktada ekonomi habercisi profili de önem kazanıyor. Artık ekonomi içinde branşlaşan (otomotiv,
finans, perakende, reel sektör, teknoloji, turizm gibi)
ve alanında uzmanlaşan haberciler öne çıkıyor.
Ekonomi habercisi uzmanlığının yanında giyiminden konuşmasına her alanda fark edilen birisi olmak zorunda. Muhatap olduğu kesim ile konuşurken bilgi birikimi ile saygı duyulan noktaya gelmeli.
Yani magazin figürü üçüncü sınıf bir manken gazetecilere “çocuklar” diye hitap ederken, ekonomi gazetecisine bir CEO ancak “bey” ya da “hanım” diye
seslenebiliyor…
Bu saygınlık yapılan iş ve gazetecinin tavrıyla sağlanıyor.
Bunun için eğitim ekonomi habercileri için hiç bitmemeli.
BİR ÇAĞRI
Bu noktada özellikle başta okulumuz mezunları olmak üzere iktisat işletme gibi ekonomiyle ilgili bölümlerden mezun arkadaşlarımızın gazeteciliği ve
ekonomi haberciliğini de kariyer planlarına almaları
en büyük arzumuz. Ekonomi bilgisiyle haberciliğin
buluşturulması kaliteyi yukarıya çekecektir.
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SAYFALARI NASIL OKUMALI

NASIL HAZIRLANIYOR

Gazetenin tarafsız olması gibi bir garip kavram
hep şehir efsanesi gibi dolaşır. Oysa bu mümkün
mü. Taraf olmadan nasıl fikir anlatılır, yazılır? Zaten “ben tarafsızım” diyen gazete ve gazetecilerin
ürettiklerine baktığınızda bunun ne kadar boş ve
saçma olduğunu da görürsünüz.

Ekonomi haberleri hazırlanırken yaşananların ve
sınırların merak edildiğini biliyorum. Asıl eğlenceli
yanı da orası zaten.. Bu konu aslında geniş ve başlı
başına bir yazı konusu olacak durumda. O yüzden
başka bir sohbetimize bırakalım. Gün içinde, ya da
bir haberi hazırlarken hangi aşamaları nasıl geçiyoruz, okuduğunuz iki üç satır haber aslında nasıl ber
emeğin ürünü bunu uzun uzun anlatmak lazım..

Gazeteci bir fikri yazıyorsa; bir tarafı, yani kendi
görüşü, tezi vardır. “Tarafsızım” deyip nasıl bir fikir
savunulur? En azından o fikrin tarafısınızdır.
Ekonomi haberleri ise bir cinayet haberinden ya da
bir magazin haberinden farklıdır. Diğerleri sadece
olanı aktarırken (içinde yorum da olsa) ekonomi
haberinin aynı zamanda bilgi vermesi gerekir. Sadece yorum değil, bilgi de olmalıdır...
Eğer içinde bilgi yoksa o haber ekonomi haberinden uzaklaşmıştır. Bilgi veren ekonomi haberi de iyi
yetişmiş haberciyle sağlanıyor.

SON SÖZ
Son sözümüzü tekrarlayalım…
Mecralar değişse de haberciler hep yaşayacak...
Çünkü haber alma, doğruyu öğrenme ihtiyacı bitmeyecek… Öyleyse habercilere ihtiyaç olacak…
Hepinizi ekonomi gazeteciliğine bekliyoruz...
Sevgilerimle…
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NİZÂMÜLMÜLK’ÜN
SİYASETNAMESİ
VE YÖNETİCİLERE
10 UYARI

“

Siyasetname ile yaptığımız bu
tarihsel yolculukta gördüğümüz en
temel husus, dönemin özelliklerine
göre değişen sadece araçlar olduğu
ama sorun veya problemin ya da
devleti oluşturan temel kuralların
aslında aynı olduğunu göstermesi
açısından metnin şaheserliğidir.

Selçuklu Sultanı Melikşah’ın isteği doğrultusunda meliklerin, emirlerin, vezirlerin, kadıların, hatip gibi idarecilerin siyaset, ahlak ve davranışlarını tanzim etmek için kendi Veziri Nizâmülmülk
tarafından kaleme alınan ve 51 fasıldan oluşan
bir eserdir.
Siyasetname(Siyerü’l-müluk)’de; bizzat Nizâmülmülk’ün ifadesinden de anlaşılacağı üzere,
yalnız nasihat yok, olaylar nakledilmiş, devletin
işleyişi, aksayan tarafları, alınması gereken tedbirler, müesseselere işlerlik kazandırılması için
yapılması gereken düzenlemeler belirtilmiştir.
Kaldı ki kitabın 51. Faslında “öğüt, hikmet, atasözü, Kur’an tefsiri, Peygamberimizin hadisleri,
kısas-ı enbiya, siyer, adil padişahların hikâyeleri
ve geçmişin hikâyeleridir…” denmektedir.
Siyasetnamenin önsözünde her sultanın (devlet
başkanının) bu kitabı okuması gerektiğini söylenmektedir. Ki Osmanlı Padişahlarından birçoğu bu kitabı detaylıca tahlil ettikleri bilinmektedir.
Bu güz dönemi, yaptığımız Temel İlmi Okumalar
Seminerimizde bu eseri okurken, yaklaşık 1000
yıl evvel detaylıca ortaya konan devlet yönetme kaidelerini, o günün koşullarından günümüze kadar taşıdık. Siyasetname ile yaptığımız bu
tarihsel yolculukta gördüğümüz en temel husus, dönemin özelliklerine göre değişen sadece
araçlar olduğu ama sorun veya problemin ya da
devleti oluşturan temel kuralların aslında aynı
olduğunu göstermesi açısından metnin şaheserliğidir. Pratik gayeler güden özelliği ile eser
İslam dünyasında telif edilen bu konudaki diğer
eserlerden farkını ortaya koymaktadır. Kaldı ki
Siyasetname, siyaset konusu nazari olarak ele
alındığı ya da layiha şeklinde belli bir devir için
yazılan Koçi Bey risalesi gibi eserlerden daha
kapsayıcı ve daha amik hususlar barındırmaktadır.
Bu çalışmamızla Siyasetname’den özellikle yönetici kesimi için yapılan uyarılardan bir kısmını
izah edeceğiz.
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1-Acele karar vermek, kudretli kişilerin değil, zayıfların işidir.
Siyasetname 39. Fasıl’da bu husus irdelenmiştir. Bir
şey veya umulmadık bir hadise belirdiğinde, hakikat bulununcaya kadar acele edip karar vermemek
ve emir vermemek gerektiği belirtilir.
Burada yöneticinin bilge olma vasfının da aslında
ortaya çıkarılmak istenmektedir. Çünkü cahil kişi
cesur olur, yalan söyler. Dolayısıyla bu kişi hakikati
aramak gibi bir soruşturması olamaz.
2- Yöneticilerde aranması gereken özellikler
Birinci Fasıl’ da, Allah Teâlâ’nın takdiri ile böyle bir
yücelik elde eden kimse ilk etapta hamdı bilmelidir.
Çünkü Allah bir akıl ve bilgi vererek onu kıymetlendirmiş ve bu kıymetlenme ile bu bilgi ve aklın farkına varmasını sağlamıştır denmektedir. Dolayısıyla
bu akıl ve bilgi ile yönetici, altındaki piramidi oluşturan kişileri de liyakatli olarak seçmesi kendisine
itimadı vurgulamış olacaktır.
Yine fasıl devamında Hakkı tanımayan, emniyet ve

huzurun kıymetini bilmeyen haddini aşarak hıyanet
düşünen kişilere gerekli had cezalar verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yönetici bunların yerine hemen ehil kişilerin görev alabilmesini sağlayabilmeli
ki adaletin varlığı daim kılınabilsin denmektedir.
3- İki işi bir kişiye emretmemek
Kırk ikinci Fasıl’ da yöneticinin, bir kişiye birden fazla iş emretmeyip, bir işe de iki kişiyi göndermemesi,
işsizlere iş vermek ve onları işsiz bırakmamak fikri
çok net olarak vurgulanmaktadır. Çünkü bir kişiye
iki iş emredilirse, o işlerden biri daima hatalı olacağı, bu işlerden birini ciddiyetle ele alıp çalışsa, öteki
iş kusurlu ve noksan olacağı, bir adamın iki işi varsa
mutlaka ikisi de tam olmayacağı tahmin edilebilir
bir durum olduğu belirtilmektedir.
4- İşi dindar ve liyakatli kişilere vermek
Kırk ikinci Fasıl ile Siyasetnamenin birçok faslında, askeri düzende olsun, valilik müessesesindeki
görevlerde olsun, kadılık, maliye, zabıta vs. tüm
görevlerde dindarlık ve liyakatin ön planda olması ısrarla vurgulanmaktadır. Herkes liyakatine göre
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değerlendirilmelidir. Kişide aranması gereken şey
mal mülk değil hüner olduğu, devletin bekası için,
ehil olmayan kimselere iş buyurulmaması gerektiği
belirtilmektedir.
5- Devleti yönetenlerin her yaptığı işlem kayıt altında olmalıdır
Devlet işlerinde görevlendirilenler, başkalarının
hakkına çok kolay ulaşabildikleri, bütün gücü kendilerinde gördükleri için, yaptıkları her işlemi kayıt
altında olmak zorundadır. Böylece sonradan ortaya
çıkabilecek adaletsizliklere ve haksızlıklara karşı kayıtlardan yola çıkılarak çözüme kavuşturmak mümkün olabileceği belirtilmektedir.
Günümüzde “şeffaf yönetim” diye adlandırdığımız
hadise de zaten bu kayıtların varlığı üzerinde kuruludur.
6- Yöneticinin zulümleri yok edip adalet ve hüsn-i
niyeti hâkim kılması ve merhametli olması
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Üçüncü fasılda yöneticinin, mazlum ve adalet isteyenlerin şikâyetlerinin kendisine ulaşabileceği bir
sistemi kurması gerektiği, bu şekilde zalimler ve
müstebitlerin bu sistemden dolayı yakayı ele vermemek ve kendilerine verilecek cezadan korkarak
ellerini millet malından ve zulümden çekecekleri
düşünülmektedir.
Günümüzde CİMER şikâyet takip sistemi ile 155 ve
156 telefon hatlarının varlığı aslında geçmişten gelen böyle bir sistemin en güzel sonuçlarıdır.
7- Yöneticiler yetişmiş insanları kolayca harcamamalıdır
Yönetici çeşitli emekler ve tahsil sonucu yetişmiş insanları kolayca harcamamalı lakin yaptıkları hatayı
tekrarlamalarına da izin vermemelidir.
Yöneticiler yapacağı her işte Allah’ın rızasını gözetmeli onun emrine boyun eğerek yoluna ve kuluna
hizmet etmelidirler.
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8- Yöneticiler yaptıkları işlerde gafil olmamalı ve
bu işleri bir denetim sistemiyle kontrol altında
tutmalıdırlar.
Yönetici hiçbir zaman çalışanlarının durumundan
gafil olmamalı devamlı kontrol etmeli, zulüm ve hıyanet zuhur ederse görevlerinden derhal almalıdır.
Yönetici birini bir işe tayin ettiğinde mutlaka bunun
denetimini de yapmalıdır, aksi takdirde yapılan zulme, haksızlık ve adaletsizliğe ortak olmuş olur.
9- Yöneticiler memleket işleri için âlimlerle meşveret yapması
On sekizinci fasılda yöneticinin önemli bir olay karşısında ihtiyarlar, bilginler ve dostları ile meşveret
etmesi gerektiği söylenmektedir. İhtisas sahiplerinin bir konuda bildiklerini söyleyerek görüşlerini
açıklamaları, her âlimin zıt da olsa fikrini ortaya
koyması, doğrunun ortaya çıkması için gereklidir.

Meşveret yapmadan icraatta bulunan liderler bencil
ve zayıf görüşlü olduğu vurgulanmaktadır.
10- Yöneticiler israftan sakınmalıdır yine onların
maiyeti altındakileri israftan alıkoymalıdır
Yöneticiler devlet kaynaklarını kullanırken kılı kırk
yarmalıdır. Zira yönetilenler sayısınca kişinin bu
kaynakta hakkı olduğu bilinmeli ve emanet edilmiş
devlet malına ona göre sahip çıkılmalıdır.
Sonuç olarak yönetici kesimi için derlediğimiz bu
on uyarıdan görüldüğü üzere, yaklaşık bin yıl evvel tamamlanan Siyasetname hala günümüze en
temel haliyle ışık tutmaktadır. Aslında devletlerin
veya bu devletlerin yönetim şeklinden kaynaklı siyaseti ve karmaşası artsa da yönetimde geçmişte,
günümüzde ve yarın da geçerli olan temel unsurlar
aslında aynıdır. Sadece araçlar değişmekte ama bizi
biz yapan değerlere sahip çıkılarak yarınlara hep
daha güçlü yolculuk yapmak mümkün olabileceğini
unutmamak gerekir.
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NURİ DEMİRAĞ,
İHA-SİHA,
TEKNOFEST VE
MİLLİ EKONOMİ

“

Bundan 80 yıl önce, 1938’de,
1940’da, 1943 yıllarında bu günkü
Atatürk Havalimanı’nın olduğu
alanda binlerce uçuşların yapıldığı
“Teknofest”ler düzenlenmiştir.
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Geçtiğimiz Eylül ayı ortalarında İstanbul 3. Havalimanı inşaat alanında düzenlenen; İstanbul
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest) ziyaretim sonrasında milli havacılık, uzay
ve uçak imalatı üzerine yaptığım birkaç okumadan edindiğim izlenimlerimi burada özet olarak
bilgilerinize sunmayı düşündüm.
Şüphesiz burada yazılanların ötesinde, bunlar
haricinde de mutlaka çalışmalar var, örneğin
Vecihi Hürkuş bunlardan birisi. Bandırma’da
meraklı liseli çocukların “roket” denemeleri,
Marmara-1, 2, 3, 4 adını verdikleri roketleri de
havacılık alanında değerlendirilmesi gereken
çalışmalardır.
Yazının alanı ve bültene yazılan bir yazı olması nedeniyle mümkün olduğunca kısa yazmaya
çalıştığımdan Nuri Demirağ örneği ile yetineceğim. Nuri Demirağ Türkiye’de ilk defa uçak imal
eden, uçuran, havacılık okulu kuran ve pilot yetiştiren bir şahsiyet.
Nuri Demirağ kimdir?
Nuri Demirağ 7 Mayıs 1886’da Sivas Divriği’de
doğmuş 13 Kasım 1957 yılında vefat etmiştir.
Divriği tarihi bir beldedir. 11. ve 12. yüzyıllara kadar muhtelif hakimiyetler olmuştur. Alparslan’ın
1071’de Malazgirt’te Bizans ordusunu yenmesinden sonra kahraman komutanlarından biri olan
Mengücek Han’a Diyarbakır, Erzincan, Erzurum,
Kemah, Suşehri, Karahisar, Giresun ve civarlarını
tahsis etmesiyle Divriği’nin geleceği de şekillenmiştir. Mengücek Han Divriği’ye yerleşirken
yanında dört Türk ailesi getirmiştir. Bunlardan
birisi de sonraları Mühürzadeler namıyla anılacak bir ailedir. Nuri Demirağ’ın babası bu aileye
mensup, Osmanlı döneminde de devlet hizmetinde bulunmuş bir ailedir. Babası Ömer Bey
sorgu yargıcıdır. Nuri Demirağ henüz 3 yaşında
iken babası vefat etmiştir. Babanın vefatı sonrası Nuri Demirağ’ı anne Ayşe Hanım Anadolu
insanının yaşadığı üzere Müslüman ve Türk ananelerine göre yetiştirmiştir.
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Nuri Demirağ’ın bir hatırasında, henüz dört-beş
yaşlarında iken evlerinin kapısı önünde gözüne ilişen bir iskambil kağıdını alıp eve getirdiğini gören
annesinin kendisine “onu yere at” diye bağırdığını,
sonrada “Gözlerin, ellerin, ayakların kirlendi” deyip
buz gibi suyla Nuri’nin elini yüzünü ayaklarını yıkadıktan sonra yerdeki kağıdı maşa ile tutarak ateşe
attığını ifade eder. İşte Nuri Demirağ böyle bir anne
elinde büyür.
Divriği’de mahalle mektebi ve Divriği Rüştiyesini
(Lise) derece ile bitiren Nuri Demirağ mezuniyetinin hemen ertesinde mezun olduğu okulda muallim
yardımcılığı yapar.
1906 yılında Ziraat Bankasının açmış olduğu memurluk sınavına girerek bankanın Kangal şubesinde çalışmaya başlar. Kısa sürede banka işlemleri ve
bankanın çalışma usulünü kavrayan Nuri Demirağ
banka genel merkezine öneriler sunar.
Meşrutiyetin ilanından sonra Maliye’de ciddi iyileştirmeler başlamıştır ve Maliye’ye tecrübeli çalışanlar lazımdı. Maliye teşkilatı bu eksiği Ziraat Bankası
çalışanlarında aldığı kişilerle gideriyordu. İşte bu
şekilde Maliye teşkilatına geçen Nuri Demirağ 1911
yılında İstanbul’a gelir.
Henüz 25 yaşında İstanbul’a gelip Hasköy Mal Müdürlüğü yardımcılığına tayin edilen Nuri’nin kafasında tek şey vardır; memlekete hizmet için işini doğru
dürüst yapmak. Her gün mesaisine uyarak tam bir
şuur ve düzenle çalışır. Bu çalışkanlığı ve çalışmasının ürünü olacak ki kısa süre sonra terfi alarak Beyoğlu Varidat Kalemi mamelat memurluğuna getirilir. Diğer arkadaşlarının masalarının doluluğuna inat
masasında iş bırakmadığı gibi memur arkadaşlarına
ve gelen iş sahiplerine de yardımcı olur.

eğlencesi ise kitaplardır. Bu çalışmaları sonrası Maliye’de Şube Müfettişliğine terfi eder.
Birinci dünya savaşının bittiği, İstanbul’un her yönüyle karma karışık olduğu yıllar. Şişli taraflarında
bir konunun incelenmesi için gittiği daireden çıkarken etrafını saran Rum gençler tarafından aşağılanıp fesi alınıp atılır. Karşılık verip hadlerini bildirecek
gücü ve takati olduğu halde olayın farklı yerlere çekilip daha başka olaylara sebebiyet vermemesi için
sineye çeker ama “Milli haysiyet ve şerefi üç buçuk
palikaryanın (Rum gencinin) ayakları altında çiğnenen bir hükümete memurluk edemem” diyerek o
gün kararını verip ertesi gün istifa eder.
İstifa ettiğinde cebinde maaşlarından artırabildiği
cüz’i bir parası vardır ama çalışırsa kendisinin ve ülkesinin kazanacağına inancı tamdır.
Memuriyetten ayrıldıktan sonraki ilk işi Tahtakale’de
sigara kağıdı satan, milli hassasiyetlerimizi kullanan
ama kazandığı parayı başkalarının savunmasına aktaran firmanın olduğu yere yakın mekanda “Türk
Zaferi Sigara Kağıdı” tabelası ile kağıt imal edip
satmak olur. Kısa sürede İstanbul ve Anadolu’da bu
işten ciddi para kazanır.
Ticari hayatta kazandığı paraya da kendi parası olarak bakmaz; “ben bu parayı cemiyetten kazandım,
onu yine cemiyete faydalı işlere harcamam gerekir”
der. Nitekim 7 Mayıs 1925’de tanzim ettiği vakıf senedi ile bu düşüncesini resmileştirir. Bu vakıf senedinde aşağıdaki ifadeler yer alır;

Bu genç yaşta arkadaşları gece âlemlerine ve eğlencelere giderken Nuri Demirağ’ın böyle bir hayatı
olmaz. Hatta zaman zaman İstanbul’a böyle bir ortama geldiğine pişmanlık duyduğu bile olur.
Kendisini işine ve okumalara verir, bu arada yeni
kurulan Maliye Mektebi Alisi’ne kaydolur. Arkadaşları gece âlemlerine dalmışken Nuri Demirağ’ın en
büyük içkisi halis membaa suyu, en büyük zevk ve
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“Mühürdarzade Nuri
Kantariye-ithalat ve ihracat 7 Mayıs 1925-1341
Tütün Gümrüğü-Limon İskelesi, İstanbul Caddesi-Numara 14
Telefon-İstanbul 764
Telgraf Adresi: İstanbul Tütün Gümrüğü-Mühüdarzade Nuri
VAKIFNAME
Mevcut ve ömrümün sonuna kadar mesaimden hasıl
olacak serveti şahsiyemden aile ve evlatlarımın orta
halde maişetlerine (geçimlerine) kifayet edecek ve
yavrularımın yüksek tahsil masraflarını temin eyleyecek miktar çıkarıldıktan sonra, hali hayatımda
yapmağa muvaffak olamıyacağım hayırlı müesseseler vücuda getirilmek ve idame ettirilmek şartıyla
serveti zatiyemi vakfettim. Nuri”
O, “Alnımın teri ile kazandığım paramı nazenin dilberler ve en seçme artistlerle göğsümü gere gere
yiyorum” demiyor, yazdığı üç beş satırlık bir vakıfname ile Türklerin ve Müslümanların en hayırlısı
olan hayır ve iyilik edenlerin ulaştıkları hürmet ve
saygıya hak kazanıyordu.
Bir taraftan ticari işleriyle meşgul olurken diğer taraftan Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin Maçka mıntıka
sorumluluğunu yapar. Geceleri de cemiyetin işleri
ile meşgul olur. Hala bekâr olduğu için evini de bu
gizli teşekküle merkez yapar.

Samsun-Sivas tren hattı ihalesini Reji General adında bir Fransız şirketi almış ancak hükümetçe sözleşme iptal edilerek bu işin Türk firmaları ve müteahhitlerine yaptırılmasına karar verilmiştir.
Bu karar Nuri Demirağ’ı heyacanlandırır, tapu dairesinde mühendis olan kardeşi Abdurrahman’ı istifa ettirip bundan böyle hizmetlerini sivil olarak
yapması gerektiğini söyler. Kardeşi Abdurrahman
ile girdiği demiryolu, köprü, karayolu ihalelerinde
başka firmalar %10-20-30 gibi yüksek kar oranları
ile teklif verirken kendileri çok düşük karlar ile tekliflerini verip ihaleleri alırlar.
Uçak Üretimi Merakı ve İnancı
Milli meselelerde hassas olan Nuri Demirağ, dönemin uçak teknolojisini takip eden bir kişi olarak bir
soru üzerine “Vaktiyle ecdadımız yirmi bin, otuz bin
atlı ile Macar ovalarını altüst ederlermiş. Büyük zaferlerini bu akıncılarla ihraz ederlermiş. Bu günün
akıncıları da teyyarelerdir. Acaba yirmi otuz bin Türk
atlısıyla tarihin en şanlı zaferlerini kazanmış olan
Türk ordusunu kanatlandırmak mümkün değil mi?”
der ve yine kendisi “Mümkün, hem de çok mümkün.” der.
Büyük müteşebbis Nuri Demirağ on senelik bir
program hazırlar. Üzerinde çalışılan proje kapsamında yurt dışına elemanlar gönderilir, ciddi çalışmalar yapılır, emek verilir ve masraf yapılır, bilgiler
edinilir. İlk olarak 1936 yılında Beşiktaş Hayrettin
İskelesinde uçak imalatı için gerekli atölye çalışmalarına başlanır.
İstanbul ve Sivas Divriği’de de Gök Okulu (Havacılık
Okulu) binası yapılır. İstanbul’daki okulda havacılar
yetiştirilmeye başlanır. Sivas Divriği’deki binada bu
gün hala Nuri Demirağ’ın adını taşıyan ortaokul hizmet vermektedir.
İmalathanede 1937-1938 senelerinde Türk Hava Kurumunun siparişi olan 10 okul eğitim uçağı ile 65
planörün imalatına devam edilirken (Nu. D. 38) işaretini taşıyacak 6 kişilik yolcu uçağı da şekillenmiştir.
1940’da Düzenlenen Teknofest
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4 Kasım 1940’da İstanbul’da yayımlanan gazetelerde şu ilanlara rastlanır; “Nuri Demirağ Gök Okulundan; Aşağıdaki vasıfları haiz Türk delikanlıları,
teyyare ile İstanbul afakında yarımşar saat uçurulacaklardır; …”
Bu günkü Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın bir kısmını oluşturan 1.559 dönümlük alan satın alınarak
uçuş sahası haline getirilir, bu alanda uçuş gösterileri o tarihin “Teknofest”i yapılır. Beşiktaş’taki fabrikada imal edilen uçaklar bu gösterilerde birlikte
veya tek tek uçarak toplanan halka gösteriler yapar.
Uçakların uçamayacağı şayiasına karşı vatandaşta
bu inancın kırılmasını teminen Nuri Demirağ kendi
çocuklarını da alarak bu uçuşlarda uçar.
Nuri Demirağ Ağustos 1941’de doğduğu yer olan
Divriği’ye uçarak gidip gelmiştir. Bu tür gösterilerin halkı da heyecanlandırmak için yararlı olduğunu
düşündüğünden Eylül ayında da 12 uçaktan oluşan
bir filoyu, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Konya,
Adana, Elazığ ve Malatya rotasında uçurmuş, bu hareketiyle bilinç aşılama ve inanç vermek istemiştir.
Nuri Demirağ havacılık ile birlikte Divriği ve civarının madenlerini kullanacak, havacılıkta kullanılan
paraşütlerde Bursa’nın ipeğini kullanacak ve dünyaya duyuracak projeler yapmaktadır.
Garip Bir Gelişme ve Dava
Türk Hava Kurumunun talep ettiği on eğitim uçağının imalatı tamamlanır. Denemeler Yeşilköy’de
yapılacakken Eskişehir’de yapılması konusunda ısrarcı olunmuştur. İnşa tekniği iyi olduğu halde uçuş
tecrübesi az olan mühendis Selahattin Alan İnönü
kampının açılış törenine katılmak istemiş, pistin
dolu olmasından dolayı bir hendeğe çarpıp şehit
olmuştur. Üretilen uçakların 18.590 uçuşu içinde tek
sayılabilecek kazası da budur ki bu da zemin ile alakalı bir durumdur.

başkanlığında, Yüksek Mühendis Mektebi profesörlerinden Necdet Eraslan, Feridun Arısan ve Hilmi
İleri’den oluşan bilirkişi heyeti oluşturulur. Bilirkişi
heyeti imal edilen uçakların şartnamede belirtilen
vasıflara sahip olduğunu tespit ve rapora bağlamalarına rağmen dava Nuri Demirağ aleyhine sonuçlanır, Yeşilköy’deki alanına da el konulur.
Nuri Demirağ tarafından imalatı yaptırılan uçaklar
irili ufaklı 18.590 uçuş yapmış, İstanbul’dan Atina’ya, Ankara’ya, İzmir’e uçuşlar gerçekleştirmiştir.
Sonuç:
Bundan 80 yıl önce, 1938’de, 1940’da, 1943 yıllarında bu günkü Atatürk Havalimanı’nın olduğu alanda
binlerce uçuşların yapıldığı “Teknofest”ler düzenlenmiş. O tarihlerde yapılan imalatlarda kullanılan
fen ve teknik gelen yabancı uzmanları hayretler
içinde bırakmıştır. Yapılan iş devrim niteliğinde ve
milli ekonomiye katkısı azımsanmayacak bir noktada.
Benzer şekilde Vecihi Hürkuş ya da Bandırma’da
“meraklı liseli çocuklar”ın “roket” denemeleri de
havacılık alanında değerlendirilmesi gereken içi
dolu çalışmalardır.
Nuri Demirağ’ın Türk Hava Kurumu ile olan davasının arka planı da bir gün aydınlığa kavuşturulursa
uçak üretimi konusunda nerede hangi güçlerle savaşıldığını anlarız. Eğer 80 yıl önce başlanan imalatlar üzerine üretilen teknolojiler konularak devam
ediliyor olsa idi bu gün İHA-SİHA değil, kuvvetle
muhtemel NASA ayarında uzay araştırmaları ile uğraşıyor olacaktık.

8 Ekim 1943 tarihli gazetelerde, Nuri Demirağ’ın
Türk Hava Kurumu aleyhine dava açtığı davanın
sebebinin üretilen uçakların şartnamedeki vasıfları haiz olmadığı gerekçesiyle 51 bin liralık teminat
mektubunun irat kaydedilmesi olduğu yazılır.
Ankara Ticaret Mahkemesinde görülmekte olan
dava için İstanbul’da bir hakim (Bayan Mefharet)
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Önder
BAKAN

MAKALE

Beşiktaş Kaymakamı
1994 Mezunu

DÜNYADA VE
TÜRKİYE’DE
GÖÇ ÜZERİNE
KISA BİR
DURAK

“

Dilin, bir iletişim becerisi olarak
en başından beri çok önemli ve
güçlü iki önemli işlevi vardı.

Türkiye toprakları, gerek Osmanlı döneminde
gerekse Cumhuriyet döneminde, bölgede en
fazla göçmen çeken merkezlerden birisi olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Bunun en
önemli sebeplerinden birisi göçmenlerin, hem
devlet hem de toplum tarafından kabulünde
dini, milli, geleneksel bağlarımız ve fıtratımızda
var olan hoşgörü, misafirperverlik ve merhamet
kültüründen gelen yaklaşımdır.
Etnik, ideolojik, dini, kültürel ya da ekonomik sebeplerle yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda
kalanlar “son liman olarak” Anadolu ve Rumeli
topraklarına yönelmişlerdir.
Göçlerin sebepleri tarihsel süreç içerisinde farklılıklar göstermektedir. İklim değişiklikleri, ekonomik ve siyasi sebepler, özellikle Asya kavimlerindeki batıya göç etme arzularını sayabiliriz.
19. yy’da Asya, Afrika ve Osmanlı Devleti, Batının ve Rusyanın emperyalizmine hedef olunca
göç olgusuna dini ve milli bir boyut da eklenmiştir. Bu kapsamda Kafkasya ve Balkanlardan
yoğun bir göç akımı olmuştur.
Göç, olgusal olarak “iyi” ya da “kötü” olarak
nitelendirilemez. Dünya tarihine ve Medeniyetin
gelişmesine sağladığı katkılar, negatif etkilerinden daha fazladır.
Ancak, kitlesel göç hareketlerinin kendi içinde
ciddi riskler barındırmaktadır. Zaman içinde
ciddi çatışmalara da sebep olmaktadır. Bu çatışmaların şiddetini de göçe maruz kalanlara toplumun yaklaşımı ile göç edenlerin göstereceği
refleksler belirleyici rol oynamaktadır.
Şüphesiz her göç kendi özgün koşullarında farklı etkiler yaratmaktadır. Bölgeler, ülkeler, kıtalar
arasındaki gelişmişlik farklılıkları, dünyanın yoksul bölgelerinde etnik, dini, mezhepsel vb. çatışmalar, teknoloji ve haberleşmedeki gelişme ve
iyileşmeler göç eğilimini ve hızını arttırmaktadır.
Bu coğrafyada “göç ve göçmen” kavramlarına
“kabul kültürü”nün oluşmasında ve yerleşmesinde şüphesiz, uzun yıllar Osmanlı hakimiyeti
altında kalan, İstanbul’un fethinden önce fethedilen ve yerleştirilen akıncı beylerinin, onların
çoğalan nesillerinin Balkan Savaşlarından sonra
dramatik olarak kaybettiğimizin Balkan Coğrafyasını terkedip Ata Yurtlarına dönmeleri ile
başlamıştır. Aynı dil, din, örf, geleneklerin paylaşıldığı ve dönüşte de büyük bir “kucaklaşma ve
vuslatın” yaşandığı görülmüştür.
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Balkan Coğrafyasından gelenler için Türkiye her zaman “VATAN”, Devletimizin kaybettiği Balkan toprakları ise “memleket” olarak bir hicran yarası gibi
kalplerde nakşedilmiştir.
Cumhuriyetimizin kuruluşundan, 2011 yılında yaşanan Suriye krizine kadar olan zaman diliminde (88
yıl içinde) yaklaşık 2.500 bin kişi yaşadıkları yerlerden ayrılarak Türkiye’ye gelmiştir. Bu zaman diliminde gelenlerin büyük bir kısmını Balkanlardan ve
Kafkasyadan gelenlerden oluşmaktadır.
Uluslararası göç hareketleri bakımından Türkiye,
2000’li yıllara kadar genellikle “transit” bir ülke
konumunda idi. Ancak son yıllarda bir istikrar alanı
ve sığınılacak “son liman” olmasından dolayı “Hedef” ülke haline gelmiştir. Kaynak ülkelerin büyük
bir kısmını Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Suriye,
Irak, Orta Asya Ülkeleri oluşturmaktadır.
Göçmenlerin Türkiye’de kabul görmeleri, kendilerini
dini ve sosyal alanda daha az yabancı hissetmeleri,
ülkemizi hedef ülke haline getirmiştir.
Göç hareketlerini yönetebilmenin temel şartları, bu
alanda kurumların oluşturulması olduğu kadar toplumsal alanda “kabul kültürüne” sahip olmak da
önemli bir noktayı oluşturmaktadır.
Göç ile birlikte ülke içine kontrolsüz bir şekilde dağılan, yerleşen ve bu yerleştikleri alanlarda yasal
olarak ya da yasa dışı olarak (Düzenli göçmen, Düzensiz göçmen) bulunanlar ülkenin sosyal, siyasal,
ekonomik ve kültürel yapısına etki etmeye başlar
ve bu etki bulundukları yoğunluk ve bölgelere göre
değişiklik göstermektedir.
Küresel Anlamda Göç, Avrupada ciddi tartışmalara
sebep olmuştur. Hatta hükümet krizlerine de sebep
olmuştur. Birleşmiş milletler Göç Antlaşması, Eylül
2019’da son oylaması yapılacak olan bu antlaşma
eğer Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilirse küresel ölçekteki ilk antlaşma olacaktır. Bu antlaşma, insanların güvenli yollardan göç etmesinin
sağlanmasını ve düzensiz göçlerin önüne geçilmesini hedeflemektedir. Almanya desteklemekte, diğer Avrupa ülkeleri ise karşı çıkmaktadırlar.
Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada 258
milyon göçmen bulunmaktadır. Avrupa, özellikle
Almanya ve Fransa hangi ülke ne kadar mülteci kabul edeceği tartışırken, mülteci almayanların bunun
mali külfetine katılma konusunda yoğun tartışmalar
yaşanmaktadır.
Ülkemizde, özellikle 2011 yılından itibaren Suriye ve
Iraktaki DEAŞ terör örgütünün başlatmış olduğu

çatışmalar neticesinde kitlesel bir göç akımı başlamış olup, bu gün itibariyle 3.600 bin Suriyeli 280
bin civarında da Iraklı ülkemize gelerek Suriyeli’ler
özelinde “geçici koruma” statüsü, Iraklılar özelinde
ise “ikamet, insani ikamet” statüleri verilerek ülke
genelinde ikamet etmeleri sağlanmaktadır.
Suriye’de Mart 2011’de önce rejim karşıtı gösteriler
olarak başlayan hareketler daha sonra iç çatışmalara dönüşmesi ile birlikte yakın tarihte en büyük
kitlesel göç dalgasının yaşanmasına neden olmuştur. Önceleri Esad rejiminden kaçan “sunni” nüfus
ile sınırlı gibi görülen bu göç dalgası İŞİD’in varlığını hissettirmesi ile birlikte ilerleyen yıllarda diğer
tüm grupların da Türkiye’ye sığınma talebiyle sınırlarımıza gelmişlerdir. Bu durum Türkiye’nin “Açık
Kapı” politikalarının sadece Sünnilere dönük değil,
ilkesel bir duruş olduğunun da göstergesidir.
Ancak Türkiye’nin tüm bu çabasına karşılık dünyanın ve uluslararası kuruluşların “kör ve dilsiz duruşları” ülkemizi önümüzdeki yıllarda riskleri daha
yüksek olan bir sürece doğru sürükleme ihtimali
gözardı edilmemelidir.
Özellikle Türkiye’nin sınırın karşı tarafında yapmış
olduğu “temizlik” çalışmaları neticesinde yaklaşık
280 bin civarında Suriye’li kendi topraklarına geri
dönüş yapmış bulunmakla birlikte büyük bir kitle
her geçen gün daha da belirgin bir şekilde “kalıcılığa” doğru gitmektedir. Kitlesel göçlerin esasında
var olan kalıcılık, Suriye ve Iraklılar özelinde de yaşanması mukadderattır.
Bu alanda yapılması gereken en önemli çalışma
toplum olarak ve topyekün bir çalışma ile bu kitlelerin “toplumsal kabulü ile sosyal ve ekonomik
uyumu” noktasında sürdürülebilir, dinamik bir çalışma yapılmalıdır. Bu çalışma tek bir kurum ile değil
Devletin tüm kurumları ve toplumun tüm kesimleri
ile “toplumsal kabul ve uyum” noktasında bir işbirliğini gerektirmektedir.
Sonuç olarak, dünyada göç 2011’li yıllardan itibaren
kaynak ülkelerden hedef ve transit ülkelere yöneldiği zaman, geçmiş yüzyıllardaki klasik sebeplerin dışında, Oyun Kurucu güçlerin hedef ülkelerde farklı
operasyonların bir aracı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Toplumların sosyal ve kültürel dokularına,
ekonomik ve çalışma hayatlarına, güvenlik hassasiyetli bir yaşam oluşturma ve ülkeleri istikrarsızlaştırmaya dönük bir aracın parçası olarak karşımıza
çıkmaya başlamaktadır. Bu kapsamda en yoğun
çalışma ve göçü önleyici çalışmaları dünyanın ve
uluslararası kuruluşların “kaynak” ülkelerde başlatmaları ve yapmaları gerekmektedir.
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Av. Özlem
YILDIZ

MAKALE

2011 Mezunu
Avukat

CEZA ADALET
SİSTEMİNDE SUÇA
SÜRÜKLENEN
ÇOCUK VE
MAĞDUR ÇOCUK

“

Çocukların savunmasız ve
kandırılmaya aldatılmaya müsait
oldukları unutulmamalıdır.

Çocuk hakları alanında gerek devlet kurumları
gerekse de Sivil Toplum Kuruluşları olarak farkındalığa dayalı pek çok program yapılmaktadır. Çocuk hukuku multidisipliner bir alan olmasından kaynaklı çocuk mevzuatı da dağınıktır.
Bu durumda çocukların korunması ve hukuk
güvenliği ilkesi bakımından tehlikeler barındırmaktadır.
Çocuk hak ihlallerini izlemek, raporlamada
bulunmak, devam eden hukuki süreçlerde savunmada etkin rol edinmek, davalara müdahil
veya gözlemci sıfatı ile katılmak da kurumlarca
istenilmektedir. Suça sürüklenen çocuğun ve
mağdur çocuğun ceza adalet sistemi içerisine
dahil edilmesi pek çok kurumun bilgisinde ve
denetimde gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda
kurumların işbirliği içinde olması ve bilgi paylaşımında şeffaf olması gerekmektedir.
Ceza adalet sistemi içerisinde çocuğun etkin katılımı açısından tüm çocuk birimlerince çocuğun
üstün yararı gözetilmelidir. AİHM’ in kararlarından birinde “suç isnat olunan bir çocuğa muamelede yaşı, olgunluk seviyesi ve zihinsel ve
duygusal melekeleri titizlikle dikkate alınmalıydı” (T. V. V. Birleşik Krallık) Hükmüne yer verilmiştir. Bu karar ışığında çocukların ifadelerinin
alınması ile başlayan soruşturma kovuşturma
aşamalarında çocukların hakları gözetilerek süreç dikkatlice yürütülmelidir. Kurumlara çocuk
alanında farkındalık kazandırılmalı ve uzman kişilerce süreç yönetilmelidir.
TANIMLAR
Çocuk üzerine en ayrıntılı düzenlemelere Çocuk Koruma Kanunu yer vermiştir.1
Çocuk: 18 yaşından küçük herkes çocuktur.
Suça sürüklenen çocuk (SSÇ): Kanunlarda suç
olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya
da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuktur.
Çocuk Koruma Kanunu için bkz.
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf

1
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ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SSÇ için çocuk birimleri kurulması kanunla düzenlenmiştir. Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk
biriminde tutulur. Çocuk şubeler gerekli çocuk hakları üzerine eğitim almış, sivil kıyafet giymiş personel ile birlikte çalışmaktadır. Yetişkinlerden ayrı
yerde tutulur ve aynı suç şüphesi altında olsalar da
yetişkinlerden ayrı soruşturmaları devam eder.
Çocukların kimlikleri ve eylemleri gizli tutulur. Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz.
Çocukların deneyimsizlikleri ve çoğu kere de suça
alet edilmiş olmaları unutulmamalı, yetişkinlerle
aynı muameleye tabi bırakılmamalıdır.
Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel,
ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da
suç mağduru çocuktur.
Çocuk hakimi: Suça sürüklenen çocuklarla korunma
ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir
kararlarını veren çocuk mahkemesi hakimidir.
Tanımların ardından çocuk ceza adalet sistemi
içinde çocuğun ikincil örselenmesinin önüne geçilebilmesi adına uzmanlaşmış birimlerce süreç
tamamlanmalıdır. Dağınık mevzuat içine serpiştirilmiş çocuk kanun maddeleri ile de bu sağlanmak
istenmiştir. Çocuk suç teşkil eden fiili işlemiş veya
tarafına işlenmiş olduğunda ilk çocuk şubeye intikal ettirilecektir. Suç eğer cinsel istismar ise sayıları
günümüz itibariyle yeterli olmayan bu suça özgülenmiş çocuk izlem merkezleri kurulmuştur. Mağdur
çocuğun ilk ifadesinin burada alınmasına hükmedilmiştir. SSÇ açısından ise çocuk şubenin haberdar
olması itibariyle çocuk savcısı ile irtibata geçmektedir. Çocuk savcısı SSÇ’ nin ifadesini alıp suça, suçun işleniş biçimlerine ve yaşına bakarak ilk kararı
verecektir. İlk kararının ardından sevki yapılan SSÇ’
ler için sulh ceza hakimlikleri tutukluluklarını değerlendirmeye alacaktır. Kovuşturma aşamasında da
çocuk ağır ceza mahkemeleri ceza yargılamasına
geçecektir.

Çocuklar hakkında polisin bildirim yükümlülüğü
vardır. Çocuk polisi ailesini, korunma ihtiyacı halinde Sosyal Hizmetler Kurumunu bilgilendirmeli ve
SSÇ – mağdur çocuk için Baroyu arayarak avukat
istemek zorundadır. Kanunen müdafii hazır bulundurulmak şartı ile ancak çocuğun ifadesi alınmaktadır. Çocuk müdafinin hukuki yardımının kapsamı,
ceza soruşturması ve kovuşturmasına ilişkin, çocuğun korunma ihtiyacının tespiti ve koruma altına
alınmasına ilişkin, tazminat talebine ilişkin olabilmektedir.
ÇOCUK SAVCISI
Soruşturma bizzat çocuk savcısı tarafından yürütülmelidir. Çocukların üstün yararı ile tedbirlere hükmedilmeli, yakalama ve tutuklama son çare olarak
düşünülmelidir.(ÇHS 38, ÇKK 4)
SSÇ soruşturma ve kovuşturma evrelerinde adli
kontrol tedbirine başvurulabilir.
• Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak
• Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak
bazı yerlere gidebilmek
• Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak.
Verilen tedbirlerden sonuç alınamaması ve alınamayacağının anlaşılması üzerine tutuklama kararı
verilebilmektedir.
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Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst
sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.(ÇKK 21)
Koruyucu ve destekleyici danışmanlık, bakım barınma eğitim sağlık tedbirlerine başvurulmalı veya tutuklama öncesi adli kontrol verilmelidir. Aile bireylerine gerektiğinde uzaklaştırma, velayet ve kişisel
ilişkinin yeniden tayini diğer düşünülen korumaya
yönelik kararlardır.
SSÇ/MAĞDUR çocuk için yargılama aşamasında
TCK 31-32 ye dayanılarak, çocuğunun eyleminin anlam ve sonuçlarını kavrama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ölçülmesi gerekmektedir. Çocuğun dosyasında adli tıp raporu, sosyal inceleme
raporu, tedbir uygulama raporu ve planı, denetim
raporları ve planı bulunmalıdır.
Sosyal İnceleme raporları, suça sürüklenen çocuk
için ceza sorumluluğunun tayininde büyük önem
taşır. SİR içinde çocuğun kişisel, aile ve çevresine
dair bilgiler yer alır. Rapor sonunda değerlendirme
ve öneri de bulunulur. Çocuk savcısı kararını uygulamada bu raporlar ışığında verebilmektedir. Raporların çocuk özelinde hazırlanması ve ceza yargılamasına ışık tutması beklenmektedir.
ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM)

Görüşmeyi gerçekleştirecek kişinin çocuk ile ilgili alanında uzman olması gerekmektedir. Şöyle ki;
çocuklar yapılan araştırmalara göre basit konuşmaları dahi çocukların yanlış anlayabileceği yönündedir. Örneğin “dokunma” üzerine kurulu cümlelerde
anlam kargaşasına düşebilmekte, cinsel istismar
suçu halinde kendilerine yakın hissetmedikleri kişilere ayrıntılı olayı anlatmak istememekte ya da aile
üyesini veya yakınını korumak adına yaşadığı olayı
inkar edebilmektedir.
ÇİM’lere destek amacıyla üniversitelerde çocuk koruma birimleri oluşturulmuş, çocuk koruma birimlerinden hizmet alınması esası getirilmiştir.
ADLİ GÖRÜŞME ODALARI (AGO)
Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Aile Ve Sosyal Hizmetler Çalışma Bakanlığı, Hakimler Savcılar Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi ortak çalışma yürüterek Avrupa Birliği ve
UNICEF’ in de mali ve teknik yardımları ile adliyelere hukuki süreçlere dahil olan çocuklar için SEGBİS2
bağlantılı uygun görüşme odaları tahsis etmiştir.
05.01.2017 tarihli Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği
ile yasal zemine kavuşturulan AGO’ lar bugün itibariyle 26 adliyede kurulmuş, 31 adliyede ise odalar
tamamlanma aşamasındadır.

Çocuk izlem merkezi cinsel istismara maruz kalmış çocukların ceza yargılamasında tekrar tekrar
mağduriyetleri yaşanmasın diye Sağlık Bakanlığı’na
bağlı hastanelerde oluşturulmuş birimlerdir. Merkezlerin asıl amacı mağdur çocukların veya ailelerin
gizleme eğilimlerinin ve geç müdahalelerin önüne
geçilebilmesi ve çocuğa vakit kaybetmeden zorunlu hukuki, tıbbi, ruhsal ve sosyal destek sağlanmasıdır.

Adli Görüşme; Mahkemelerden veya Cumhuriyet
Başsavcılıklardan adli görüşme odası koordinatörlüğüne yönlendirilen dosyalardaki çocuk veya
yetişkinlerle, adli görüşme odalarında yaşlarına ve
mevcut durumlarına göre uzmanların birlikte yaptığı görüşmelerdir. AGO’lar da koordinatör, uzman
(sosyal çalışmacı vs.) ve SEGBİS de oluşabilecek
sorunlara karşılık teknik personel bulunur.

Cinsel istismar suçu mağduru çocuk cumhuriyet
savcılığı ya da polise ihbarı ile derhal ÇİM e ulaştırılır. Çocuğun ilk ifadesi merkezde alınır. Çocuğun
ifadesinde avukat bulundurulmalıdır. Çocuğun ifadesi ses ve görüntü bakımından yalıtımı sağlanmış
camlı odada alınır. Camlı bölgenin diğer tarafında
cumhuriyet savcısı ve avukat bulunur. Sorular uzman vasıtasıyla sorulur.

Adli görüşme odaları; görüşme odası, bekleme
odası ve gözlem odası olmak üzere en az üç bölümden oluşur. Bekleme odası; görüşme öncesi
kişilerin hazırlanması ve avukat ile ön görüşme için
düşünülen bölümlerdir. Görüşme odası; çocuk ile
uzmanının gerekli olması halinde tercümanın, birebir görüşme yaptığı sesli ve görüntülü olarak kayıt
altına alınan bölümdür. Gözlem odası ise; avukat,

2

SEGBİS tanım olarak, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistem ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği kaydedildiği saklandığı sistemdir.
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hakim ve cumhuriyet savcısının birlikte hazır bulunduğu, görüşme odasını aynanın arkasından izlediği
ve kulaklık ile uzmana sorular sorduğu bölümdür.
Aydınlık ve ferah olması, iyi havalandırılmış olması, sınırlı erişim düzenlemelerine uygun olması ve
bölümlerin modüler sistemle ayrılıp ses yalıtımına
yönelik düzenlemeler içermesi fiziki olarak dikkat
edilecek hususlar arasında sayılmıştır.
Yönetmelikte AGO’ların amacını; “başta çocuklar
olmak üzere tüm kırılgan grupların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi, maddi hakikatin ortaya
çıkarılabilmesi ve ikinci örselenmelerinin engellenebilmesi için ifade ve beyan verme süreçlerinin
bu kişilerin mevcut fiziksel, zihinsel ve psikolojik
durumlarına uygun özel ortamlarda yürütülmesi
gerekliliği” olarak açıklamıştır.
Yönetmelik ile AGO’lar ceza adalet sistemi içerisinde yer alan tüm kırılgan grup olarak değerlendirilebilecek suça sürüklenen çocuklar, tanık çocuklar,
cinsel suç ve aile içi şiddet şuçu mağduru gibi tüm
mağdur çocukları karşılamaktadır. Çocuğun suç
oluşturan eylemin taşıyıcı olan diğer taraf ile aynı
ortama bir daha alınmaması, mağdur veya SSÇ’ nin
beyanlarının korkudan ve çeşitli nedenlere dayalı
çekincelerden uzak daha sağlıklı bir ortamda alınması adına önem taşımaktadır. AGO’lar da alınan
ifadeler ile çocuklar üzerinde ikinci örselenmenin
önüne geçilebilecek korunma ihtiyacı içinde olan
tedbir gerektiren çocuğun tespiti kolaylaşacaktır.
AGO’ lar da hem ceza yargılaması içinde olan çocuklar hem de tanık çocuk gibi velayet davasında
dinlenmek istenen çocuk gibi hukuk yargılaması
içerisinde bir şekilde yer alan çocuklar da burada
dinlenebilecektir.
AGO’lar öncelikle çocuklar olmakla birlikte tüm kırılgan grupları kapsar. ÇİM’in aksine sadece cinsel
istismar mağduru çocukları değil burada ceza ve
hukuk mahkemelerinde yer alan tüm ifade alımları
da yapılabilmektedir.
AGO’lar çocuklar için hazırlanmış olsa da, iş yükü
fazlalığından dolayı mahkemeler tarafından aktif
3

bir şekilde kullanılamamaktadır. Savcının görüşme
odası koordinatöründen oda için randevu alması ve
kendisinin hakimin de o odada o saatte bulunması
gerekmektedir. Odalara SEGBİS bağlantısı olduğu
için mahkeme hakimi daha çok bu yolu tercih etmektedir. Bir diğer eleştirilen husus çocuğun görüşme odasında avukatı ile değil tek uzmanla bulunması, avukatın gözlem odasında yer alması ve uzman
aracılığıyla ancak çocuğa sorular yöneltebilmesidir.
Bu durum da savunma kapsamında sıkıntılar oluşturabilmektedir. AGO’ ların çıkış amacının çocuğun
ikincil örselenmemesi ve tek ifade ile olayın sürekli
yaşanmasının önüne geçilebilmesi olduğu düşünülürse, çocuğun yüksek yararı için odaların eksi düşünülebilecek yanları kabul edilebilmektedir.3
ÇOCUK MAHKEMELERİ
Tarihsel süreç içerisinde hep çocuklar ve gençler
için ayrı bir adalet hizmeti düşünülmüştür. Ceza
yargılamasında da çocuk birimlerinin görünen yüzü
çocuk ağır ceza mahkemeleri ve çocuk ceza mahkemeleridir.
Çocuk mahkemeleri ve çocuk ceza mahkemeleri
ve hakimleri çocuklar için uygun bulunan tedbirleri
almakla görevlidir. Aile mahkemeleri de hukuki davalarda çocuklar hakkında karar mekanizması olabilmektedir. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı
çocuğun anası babası vasisi bakım ve gözetiminden
sorumlu kimse Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu ve Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine
veya re’sen çocuk hakimi tarafından çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılıp alınabilir. Çocuk hakimi çocuk için tedbir kararlarının yanı sıra çocuğun
denetim altına alınmasına da karar verebilir.
Çocuk mahkemelerinde duruşmalar gizlidir. Çocukların suçları ve yargılanmaları kapsamında yayın
yapılması yasaktır. Çocukların işledikleri suçlar için
damgalanmalarının ve topluma fayda verecek birey
olarak yetiştirilebilmeleri adına farklı hukuki normlar edinilmiştir. Çocuklar ülkenin geleceğidir. Ülkemizi nasıl görmek istiyorsak bugünün çocuklarının
nasıl yetiştiğine bakmamız yeterlidir.

TC. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı çalışmaları için bkz: http://www.magdur.adalet.gov.tr/
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de alınmaktadır. Kanun ile uygulamada büyük bir
çelişki yatmakta ve bu durumda emniyet ve yargı
içinde tüm çalışanlarca da kabul edilmektedir.
Çocuk mahkemelerinin dağılımında, yargı çevresinin belirlenmesinde ve değiştirilmesinde HSYK
yetkilidir. Bu mahkemelerin de sayısı artırılmalıdır.
Yetişkinle birlikte işlenen suçlarda iş yükü bahane
edilerek kanunun aksine çocuklar da yetişkinlerle birlikte aynı duruşmada aynı usullerle ağır ceza
mahkemelerinde yargılanmaktadır. Yargılamada
yine kanun ve uygulama farklılık doğurmaktadır.

Çocuk mahkemelerinin amacı; çocuk için öncelik ıslahı olmalıdır. Yetişkinlerden ayrı bir usul işletilmeli
yetişkinle aynı muamele ile karşılaşmamalıdır. Mahkeme çocuğun gereksinimlerinin farkında olmalı,,
tedbirlere öncelik vermeli cezadan ziyade denetim
ve gözetim mekanizmalarına başvurmalıdır.
DEĞERLENDİRME
Bizlerinde geleceğini şekillendiren çocuklarımızın
ceza adalet sistemi içerisine dahil olduğu bu evrelerde sorumluluk almalı ve daha duyarlı olmalıyız. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ana ruhu
olan “her çocuğun ayrım gözetmeksizin yaşama
gelişme kendisi ile ilgili süreçlere katılarak görüş
bildirme ve üstün yararına uygun davranılmasını
isteme hakkı” maddesi önemlidir. Bu doğrultuda
ceza yargılamasının her aşamasında dikkatlice bir
yol alınmalıdır. Kanunlarımızın uygulama alanları
genişletilmeli ve çocuk mahkemeleri, çocuk şube
müdürlükleri, ÇİM’lerin sayısı artırılmalıdır.
Çocuk savcıları kanunen çocuğun ilk ifadesinde yer
alması gerekmektedir. Adliyelerdeki iş yoğunluğu
ve büyük şehirlerde adliye ile çocuk şubelerinin yakın olmamasından dolayı ilk ifadede bulunmamaktadır. Çocuk şubede polis ve avukat eşliğinde ifa-
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ÇİM’ lerin dağılımlarında yetersizlik, cumhuriyet
savcılarının ifade alınırken gelmemesi çocuğun aynı
ifadeleri öğretmen, psikolog, avukat tekrar savcı
hakime anlatması kendilerinin ikincil örselenmesinin önüne geçilemediğini göstermektedir. Gerekli
alt yapıların tamamlanıp, ÇİM’ lerin sayısı artırılarak
uzman desteği her çocuğa sağlanmalıdır. Şiddet
kriz merkezi gibi ÇİM lerin aslında her suç ve her
çocuk için tek elden yönetilen uzmanlaşmış meslek
elemanları ile oluşturulmuş hizmet birimleri oluşturulmalıdır.
Adli görüşme odalarının sayısı artırılmalı, dava tarafları veya avukatları tarafından görüşmelerin buralarda yapılması kovuşturma aşamasında hakim/
savcıdan ısrarla talep edilmelidir.
Hakim, savcı, avukat ve diğer meslek elemanları çocuk psikolojisi, çocuk yargılaması ve çocuğun
korunması alanlarında uzmanlaşmalı, delil aşamasından mahkemeden kesin karara kadar sağlıklı bir
süreç izlenmelidir. Bu alanda çalışan kurumlar arasında işbirliği sağlanmalıdır.
Bildirim yükümlülüğü olan öğretmen, rehber öğretmen, doktor gibi meslek elemanlarının ceza yargılamasına geçilebilmesi adına ihbar mükellefiyetini
yerine getirmesi gerekmektedir.
SSÇ ve mağdur çocuğun sosyal hizmetlerden yararlanması kolaylaştırılmalı, hükmedilen koruyucu
ve önleyici tedbirlerin takip ve denetimi yapılma-
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lıdır. Koruyucu ve destekleyici tedbirler çocuğun
öncelikle aile ortamında korunmasını sağlamaya
yönelik olmalıdır.
SSÇ ve mağdur çocukların fotoğrafları ve kimlikleri deşifre edilerek basın tarafından kullanılmakta,
Basın Kanunu ihlal edilmektedir. Çocukların savunmasız ve kandırılmaya aldatılmaya müsait oldukları
unutulmamalıdır.

çocukların ihmal edilmediği, istismar ve sömürüye maruz bırakılmadığı, sözleşmede korunan ayrımcılığa uğramadan yaşama, korunma, katılım ve
gelişme haklarına sahip olmalarının farkındalığına
ulaşarak haklarını kullanabildikleri ve çocuğun üstün yararının gözetildiği günlerin gelmesi umut ediyoruz.

Çocuk haklarının genel yetişkinlere uygulanan hukuktan ayrı bir hukuki güvenceye oturtulduğu,

Maltepe Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2018 İstanbul Barosu ile birlikte yapmış olduğumuz
etkinlikte bir çocuk mahkumun resim çalışması.
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Muharrem
BURULDAY

MAKALE

2016 Mezunu

GÖNÜL
COĞRAFYAMIZIN
İZİNDE:
SINIRLARI AŞAN
TÜRKİYE

“

Türkiye’nin kuvvetlenmesi,
kötülüğün zayıflaması demektir.
Türkiye demek umut demektir,
aş demektir, adalet demektir,
gönle dokunmaktır.

Coğrafyamız, sizce 7 bölge ve 81 ilden mi ibaret? Bölge ve illerin yanında gönül coğrafyası
dediğimiz, sınırları suni olmayan girdiğimiz her
gönül bizim coğrafyamızdır. Bundan dolayıdır ki
dünyanın ve gönül izimizin olduğu her yer bizim
coğrafyamızdır.
Kültürel bağlarımız, yaşanmışlıklar ve en önemlisi gözü yaşlı bir çocuğun bayrağımızı görünce
yüzündeki tebessüme dönüşmesi, ülke sınırlarını bize dar eylemektedir. Yani gönül coğrafyamız denilen bu alanın sınırı ve ucu bucağı
yoktur… Balkanlardan Afrika’ya, Sincan Uygur
Özerk Bölgesinden Kafkaslara dünyanın her bir
köşesinde gözleri bayrağımızı arayan, sofrası
aşımızı arayan her yer bu coğrafyanın içindedir.
Bu coğrafya öyle bir coğrafyadan oluşuyor ki
içecek suyu bulamayınca oraya su kuyuları açan,
aç olunca çorbasıyla sofrasına misafir olan, yetimin yanı başında biten, mazlumun yanında
zalimin karşısında dik duran bir Türkiye’nin coğrafyası…
Davos’ta zalimlere ‘One minute’ çıkışıyla sesini
yükselten Cumhurbaşkanımız Erdoğan gönül
coğrafyamızı şöyle tasvir etmektedir: “Türkiye,
Türkiye’den büyüktür. Biz 780 bin kilometrekareye hapsolamayız. Çünkü bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız bambaşkadır.
Musul’daki, Kerkük’teki, Halep’teki, Humus’taki,
Misurata’daki, Üsküp’teki, Kırım’daki, Kafkasya’daki kardeşlerimiz fiziki sınırlarımız dışında
olabilir ama hepsi gönül sınırlarımızın içindedir,
kalbimizin tam ortasındadır” cümleleriyle ifade
eder.
‘’1912’den beri sizi bekliyoruz nerede kaldınız!’’
Mazlumlar ve bu coğrafyanın her bir ferdi Türkiye’den umudunu hiçbir zaman kaybetmedi.
TİKA’nın bir Boşnak köyüne proje için geldiğini gören 90 yaşındaki bir Boşnak amcanın hatırında kalan kırık dökük Türkçesiyle söylediği
“1912’den beri sizi bekliyoruz nerede kaldınız!”
sorusu Türkiye’nin Türkiye’den büyük olduğu
gerçeğini bir kez daha göz önüne sermekle kalmıyor, heyecan ateşimize odun ve yorgunluğumuza merhem olmaktadır.
Kızılay, AFAD, TİKA gibi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 5 kıtada, 100’ü aş-
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kın ülkede faaliyetlerini yürüten Türkiye, nerede
bir yardım çığlığı duysa oraya koşmaya çalışıyor…
Irak’ın Süleymaniye şehri yakınlarında, meydana
gelen depreme müdahale kapsamında yardıma ilk
Türkiye koştu. Aynı şekilde Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda deprem ve sonrasında oluşan tsunami
felaketinin ardından ülkeye ekip gönderen ilk ülke
yine Türkiye oldu. Sadece resmi birimler değil, sivil
toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri de, uluslararası yardım gündeminin önemli unsurları arasında
yer aldı. Türkiye, Küresel İnsani Yardım 2018 Raporuna göre geçen yıl 8.07 milyar dolar ile en çok insani yardım yapan ülke oldu.
Türkiye, tüm dünyanın gözleri önünde açlığa
mahkûm bırakılan Somalilerin yanında da yer aldı,
ölüme terk edilen Arakan Müslümanlarına yardım
için Myanmar’da da hazır bulundu.
Bu kadim topraklar dil, din, ırk ve mezhep ayrımı
yapılmaksızın önce insan odaklı bir yaklaşım sergileyerek kapısına geleni hiçbir zaman geri çevirmedi.
Geçmişten bugüne kadar bu topraklarda komşudaki yangından ‘bize ne’ ve ‘ateş düştüğü yeri yakar’
demedi.
Yıldırım Beyazıt döneminde Karakoyunlu Kara Yusuf, Macar prensi Kossuth, İsveç kralı Demirbaş Şarl,
Kafkas kartalı Şeyh Şamil, Sovyet devrimi liderlerinden Troçki ve İran’dan sürülen Humeyni bu topraklara sığınan isimlerden sadece birkaçı…
1700’lü yıllarda Osmanlı’ya sığınan Macarlar, İspanya zulmünden kaçan Yahudiler, Rusya’dan sürülen
Ahıska Türkleri, Rus işgali ve baskısından kaçan
Azeriler, Afganlar, Çerkesler, Gürcüler ve Kırım Tatarları, Çin zulmünden kaçan Uygurlar, 2. Dünya Savaşı’nda Türkiye’ye gelen 30 binin üzerinde Yunan…
Batı İnsanlığını Kaybederken

yerle bir oldu. Bu dramda Türkiye açık kapı politikasıyla 4 milyona yakın Iraklı ve Suriyeli ile evini, aşını
paylaştı. Sığınmacılar için çadır kentler kuruldu, sayısız yardım kampanyaları düzenlendi. Türkiye her
fırsatta sığınmacıların yaralarını sarmak için yoğun
çaba sarf ederken bazı gelişmiş ülkelerin yardımları
ise komik düşündürücü seviyelerde kaldı.
Bütün acılarını arkada bırakıp bir hayalin peşine
takılıp Avrupa’ya sığınmak isteyenler ise ya botları
patlatılıp karanlık sulara bırakıldılar ya da türlü işkencelere maruz kaldılar… Ne yazık ki insan hakları
diye nara atan batı medeniyetinin gerçek yüzünü
tekrar gördük.
Türkiye’nin insani yardım konusunda gösterdiği
bütün bu gayretler tarihte ilk kez düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği yapması sonucunu doğurdu. Öyle ki Türkiye 15
Temmuz darbe girişimini atlattığı günlerde bile
‘Gönül Coğrafyası” ile bağını hiç koparmadı. İnsanlığın ayaklar altına ezildiği şu günlerde Türkiye tüm
dünyaya inat, yardım çığlığına kulak vermediği coğrafya kalmadı. Türkiye, bir devlet olmaktan öte sırtlandığı yükümlülükleri şüphesiz bunu gerektirir. Bu
medeniyetin üzerine inşa edilen değerler her daim
bir pusula olmaya devam etmiştir. Tıpkı Hz. Ömer’in
“Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, Gelir de
adl-i İlahi sorar Ömer’den onu” hassasiyetinin gereğine hasıl olmak gibi.
Türkiye’nin kuvvetlenmesi, kötülüğün zayıflaması
demektir. Türkiye demek umut demektir, aş demektir, adalet demektir, gönle dokunmaktır.
Vatanımız sağ olsun, selamet bulsun, devletimiz
zeval görmesin ve güzelliklerin muhafaza edilmesi
duasıyla.
Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu (Milyon Dolar)

11 Mart 2011’de başlayan ve Ortadoğu’daki en büyük
felaketlerden birine dönüşen Suriye’deki iç savaşta
çocuklar, kadınlar, siviller ve masum insanlar öldürüldü. 400 bin kişiden fazla kişi yaşamını yitirdi. Bu
iç savaşta 3 milyondan fazla kişi yaralanırken, 1 milyon insan da sakat kaldı. Suriye iç savaşı nedeniyle
milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. İkinci
dünya savaşından sonra en büyük insanlık dramının yaşandığı yerlerden birisi oldu... Milyonlarca insan evini, yurdunu, doğduğu toprakları terk etmek
zorunda kaldı. Medeniyet tarihinin kadim şehirleri
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“

Günümüzde İran piyasası
Çin, Rusya ve az da
olsa Fransa hâkimiyetindedir.

Giriş
Küreselleşen dünya ekonomisinde iki büyük
devlet Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti. Her
iki devlet, tarihleri boyunca büyük mücadelelerde bulunmuş, savaşmış, barış yapmış ama
rekabet duyguları hiç bitmemiştir. İslam sonrası tarih sahnesinde kendisine ayrı bir yol biçen
İran, mezhepsel farklılıklar içinde kendisini diğer İslam devletlerinden hep ayrı tutmuştur. Bu
durum elbette ki siyaset ve ekonomik ilişkilerine de sirayet olmuş vaziyettedir. İslam ülkeleri
arasında ki ilişkileri her zaman belli bir seviyede
kaldığı için ekonomik ve siyasi ilişkiler belli bir
noktanın ötesine geçememiştir. 1980 öncesi dönemde yapısal değişikliğe giden Türk ekonomisi, ihracata dayalı büyüme yolunu seçtiği yıldan
bu güne kadar ekonomik ilişkileri sadece AB ülkeleri ve ABD ile geliştirmiş, Çin haricinde doğu
ile ve Kuzey Afrika ülkeleri ile olan ilişkiler yok
denecek kadar azdır. Bu durum İran için de farklı değildir. Türkiyenin 1960’dan itibaren AB’ye
girmek için uyum yasaları çerçevesinde siyasi
olarak yönünü tamamen Avrupa’ya çevirmiş
olması ticareti de etkilemiş olacak ki Türkiyenin
1980-2000 yılları arasında dış ticareti Avrupa’ya
ve Amerika’ya bağlı hale gelmiştir. 1. Dünya savaşından sonra takip eden süreçte Türkiyeye dış
baskıların artması özellikle dünya tarih sahnesine giriş yapan Amerika Birleşik Devletleri ve
Rusya’nın, dünyayı iki kutup haline getirmelerinden sonra tüm dünya siyasetini, ekonomisini,
ticaretini bunun etrafında şekillendirmişlerdir.
Türkiye-İran Dış Ticaretinin Gelişimi
Türkiyenin komşuları ve asya ülkeleri ile ticaretini geliştirememesi geçmişteki olaylara dayanıyor. Duruma bir de İran üzerinden bakarsak
İran ile Türkiye arasında siyasi anlamda güçlü
ilişkiler Necmettin Erbakan’ın çabaları sayesinde olmuştur. Ayetullah Humeyni’nin Türkiyede
sürgünde olduğu yıllarda Bursa da kendisini
ziyaret etmiştir. Günümüzde ki Türkiye ile İran
arasındaki petrol ve doğalgaz ithalatında Necmettin Erbakanın rolü büyüktür. Günümüz de
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TÜPRAŞ’ın petrol ithalatının yüzde 40’ı İrandan
sağlanmaktadır. Türkiye petrol ithalatını genel olarak Irak, İran, Kazakistan’dan sağlamaktadır. Irak ve
İran petrolünün kalitesi ve ulaşım kolaylığı nedeni ile
ihtiyacımızın büyük bir kısmı bu ülkelerden sağlanmaktadır. Kazakistan petrolünün kalite bakımından
İran petrolü ile eşdeğer olmadığı için daha az tercih
edilmektedir. 2000-2015 yılları arasında Türkiye’nin
İran’la dış ticareti 8 kat artarak, 1 milyar dolar seviyesinden 9,7 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.
Aynı dönemde Türkiye’nin İran’a yaptığı ihracat da
14,6 kat artmıştır. 2000 yılında yapılan ihracat 234,3
milyon dolar iken, bu tutar 2012 yılında en yüksek
seviyesi olan 9,9 milyar dolara ulaşmıştır. İzleyen
yıllarda ise ihracat azalarak 2015 yılında 3,6 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında İran’dan
yapılan ithalat 814,6 milyon dolar iken, bu tutar 2011
yılında 12,4 milyar doları geçmiştir. Son birkaç yıldır
İran’dan yapılan ithalat da bir düşüş sergilemektedir. 2015 yılında Türkiye’nin İran’a ihracatı toplam
ihracatın %2,5’ini, İran’dan ithalatı ise toplam ithalatın %2,94’ünü oluşturmaktadır. Ele alınan dönemde
Türkiye’nin İran ile dış ticaret dengesi incelendiğinde Türkiye aleyhine bir durum söz konusudur. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2000 yılında %28 dolayında iken, bu oran 2012 yılında %82’ye çıkmıştır.
2013 ve 2014 yıllarında gerileyen bu oran 2015 yılında tekrar artarak %60’a ulaşmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde 2012 yılından bu yana Türkiye’nin
İran ile dış ticaretinin azaldığı gözlemlenmektedir.
Bu azalmayı Suriye iç savaşı nedeniyle son dönemlerde İran’la yaşanan siyasi gerginliklerin yansıması
olarak okumak mümkündür.
2015 yılı verilerine göre, Türkiye’nin İran’a yönelik ihracatında ilk sırayı %24,28’lik pay ile kıymetli
taşlar ve metaller almaktadır. Bu ürün grubundan
sonra en çok ihraç edilen ürünler sırasıyla nükleer
reaktörler (%11,53), plastikler ve mamuller (%5,08),
ağaç ve ahşap eşya (%4,61) ve elektrikli makine ve
cihazlardır (%4,31). Türkiye’nin İran’dan en fazla ithal ettiği ürün grubu ise mineral yakıtlardır. Bu ürün
grubunun Türkiye’nin İran’dan yaptığı toplam ithalatının içindeki payı %80,39 düzeyindedir. Bu ürün

grubundan sonra en çok ithal edilen ürünler arasında plastikler ve mamulleri (%7,61), bakır ve bakırdan
eşya (%3,18), gübreler (%1,65) ve organik kimyasal
ürünler (%1,49) yer almaktadır. Türkiye olarak sınır
komşumuz olan İran’ın bakir arazileri ve 80 milyonluk nüfusu ile iyi bir pazar konumundadır.
Sonuç
İran ile Türkiye arasında mezhepsel ve siyasi farklılıklar olduğu bilinmektedir. Orta doğunun siyasi
belirsizliği ve dünyadaki kutuplaşmaya karşı Türkiye ve İran arasındaki mezhepsel farklılıklar yüzyıllardır aşılamamıştır. Siyasi olarak aşamadığımız sorunları ekonomik ilişkiler çerçevesinde ilişkilerimizi
geliştirmemiz gerekmektedir. Şuan İran pazarında
bulunan firmaların İran’da yaşadıkları sıkıntılar benzerlik göstermektedir. Bu problemler başlıca İran’ın
iç güvenlik kaygıları ve Suriye iç savaşında Türkiye
ile farklı safta bulunmasından kaynaklanmaktadır.
Günümüzde İran piyasası Çin, Rusya ve az da olsa
Fransa hâkimiyetindedir. Türkiye olarak sadece ağır
sanayi değil kültür ihracı etmeliyiz. Bir ülkede gerekli ticari ilişkileri kurmak için en başta halk kanadını ikna etmesi gerekir. Sanayi devriminden sonra
İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz gibi devletlerin
yaptığı en büyük çalışma bu alandadır. Temelde
yapacağımız bu kültür ihraçları devamında enerji,
ağır sanayi, silah ve savunma iş birliğini getirecektir. Türkiye olarak atacağımız bu adımlar bize orta
doğu devletleri ile büyük iş birliği zemini hazırlayacaktır.
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