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Değerli Mülkiyeliler, 

Bültenimizin, 2022 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan
yeni sayısını sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. 

25 Nisan 2022 tarihinde Gezi eylemleriyle ilgili davanın karar
duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mülkiyeliler Birliği olarak Gezi Direnişi hakkında verilen kararı kabul
etmiyoruz. Demokratik, eşitlikçi ve adil bir toplumu ve yurttaşlık
haklarımızı ısrarla savunmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

Bu sayımızda 2022’nin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında
Birliğimizde ve online olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize,
yapılan ziyaretlere ve ülkenin güncel sorunlarını içeren, farklı
alanlarda yaşanan sorunlara dikkat çeken basın açıklamalarımıza
yer veriyoruz. Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle. 

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu
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 Geride bıraktığımız yıllar boyunca sosyal politika alanında öğrenim gören
öğrencilerin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve sürekli
kılınması amacıyla düzenlenmiş olan Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi,
yoluna Covid-19 pandemisinden kaynaklı olarak verilen zorunlu ara sonrası devam
ediyor. Bugüne kadar kongrenin düzenlenmesinde emek vermiş ve görev almış
kişilere katkıları sebebiyle teşekkürü bir borç biliriz.

 İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kongre akademik açıdan özgün, eleştirel ve
doyurucu bildirilerin yanı sıra, öğrenciler arasındaki sosyal ilişkiler ve kaynaşma
açısından da mutluluk vericiydi. Önceki yıllarda bildiri sunan bazı katılımcıların, daha
sonra çeşitli bölümlere araştırma görevlisi olarak katılmış olmaları, kongrenin
kazanımları konusunda somut bir göstergedir.Kongre, akademik anlamda bir yetişme
alanı olarak önemli bir rol üstlenmiştir. Bundan sonra da bu niteliğini sürdürmeye
devam edecektir.

 13.Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde
Mülkiyeliler Birliği bünyesinde çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. Son iki kongrede
hayata geçirilen iki temel değişikliği bir kez daha hatırlatmak isteriz. İlk olarak,
kongremiz sadece lisansüstü öğrencilerin bildiri sunacağı şekilde devam edecektir.
Kongremizle ilgili ikinci önemli değişiklik ise, sadece Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri öğrencilerine açık olmaktan çıkmış olmasıdır. Kongremize Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, tarih, hukuk vb.
sosyal disiplinlerde eğitim görmekte olan lisansüstü öğrenciler sosyal politika alanına
yönelik konulara ilişkin çalışmalarıyla katılabilirler.4 5

 Sosyal politika alanında öğrenim gören ve/veya araştırmalarını bu başlık altında
sürdüren bütün lisansüstü öğrenciler, “13. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar
Kongresi”ne sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, işçi sağlığı ve iş güvenliği, toplumsal
cinsiyet, çocuk emeği, çalışma yaşamında dezavantajlı gruplar ve ayrımcılık,
göçmen emeği, emek tarihi, emek süreci, sendikacılık ve toplumsal hareketler, gelir
dağılımı, istihdam-işsizlik-ücret, iş hukuku, kent, yoksulluk ile çalışma yaşamı ve
sanat başta olmak üzere sosyal politikanın uğraşı alanına giren tüm konularda bildiri
önerebilir.

 Katılımcıların, ele alacakları konulara ilişkin sorunları; genel olan yanında özele de,
evrensel ya da ulusal olan yanında yerele de, yazılı kaynaklar yanında uygulamalı
çalışmalara da ağırlık vererek incelemelerini, kendi görüş ve önerilerini ortaya
koymalarını beklemekteyiz. Kongreye başvuru için gönderilen bildiri özetleri ile kabul
edilen bildirilerin tam metinleri hakem sürecinden geçirilecek ve kabul edilenler
kongrede sunulabilecektir.

Düzenleme Kurulu

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ OLARAK 
ADALET NÖBETİNDEYDİK

 Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın sekretaryasında, TMMOB’nin Gezi
Davasında alınan hukuksuz tutuklama kararlarına karşı sürdürdüğü Adalet Nöbetinin
57. gününde Mülkiyeliler Birliği olarak nöbetteydik.

https://mulkiye.org.tr/mulkiyeliler-birligi-olarak-adalet-nobetindeydik/
https://mulkiye.org.tr/mulkiye-genc-sosyal-politikacilar-kongresi/


 Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu olarak SBF Tiyatro Topluluğu’nun sergilemiş
olduğu ”Kral Übü”oyununun prömiyerine katıldık. Bu güzel oyun ve oyunculuklar için
kendilerine teşekkür ederiz.

SBF TİYATRO 
TOPLULUĞUNUN ”KRAL ÜBÜ” 

OYUNUNU İZLEDİK
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50. YIL MEZUNLARIMIZ İÇİN 
DÜZENLENEN ETKİNLİĞE 

KATILDIK

 Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu olarak fakültemizin 1970 ve 1971 yılı mezunları
için düzenlenen 50. yıl etkinliğine katıldık.

PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ, 11. YIL…

Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden hocamız Cahit Talas adına 2012
yılında tesis ettiğimiz ve 2017’den bu yana da Mülkiyeliler Birliği’nin çatısı altında
düzenlenen “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”, 2022 yılında 11. defa
verilecektir. Ödül’e başvuranlar, doktora ya da yüksek lisans tezleri ile kendilerinden
istenen diğer belgelerin tümünü internet ortamında talasodulu@gmail.com adresine
göndereceklerdir. Ödül’e başvurular, 15 Eylül 2022 günü mesai saati bitimine kadar
yapılabilir. Ödül’le ilgili her türlü iletişim için talasodulu@gmail.com adresi
kullanılabilir. Sosyal politika alanındaki doktora ya da yüksek lisans tezleriyle Ödül’e
başvuracak tüm adaylara şimdiden başarılar diliyoruz…

Prof. Dr. Ahmet Makal
Ödül Düzenleme Komitesi adına

PROF. DR. CAHİT TALAS 
SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ

https://mulkiye.org.tr/prof-dr-cahit-talas-sosyal-politika-odulu/
https://mulkiye.org.tr/sbf-tiyatro-toplulugunun-kral-ubu-oyununu-izledik/
https://mulkiye.org.tr/50-yil-mezunlarimiz-icin-duzenlenen-etkinlige-katildik/


TÜLLAB BAYRAMIN KUTLU 
OLSUN!
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2021-2022 MEZUNLARI 
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ’NDE! 
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  Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında 2021 yılı “Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri” kapsamında verilen ödüller gerekçe gösterilerek
“Terör Örgütü Propagandası” iddiasıyla dava açılmıştır.

 Siyasi iktidarın çevreye, yeşil alanlara, doğal kaynaklarımıza ve kamusal zenginliklerimize yönelik saldırganlığı her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkemizin geleceğini
tehdit eden bu yağmacı ve yok edici anlayışa karşı verdiği mücadele nedeniyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi sıklıkla iktidarın hedefi olmakta, üye ve yöneticileri davalarla,
sürgünlerle susturulmak istenmektedir.

 Doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik kent ve mimarlık mücadelelerini haber yapan gazetecilere verilen, toplumdaki ekoloji ve koruma bilincini yükseltmeyi hedefleyen
bir ödülü “terör propagandası” olarak nitelendirmenin kabul edilir tarafı bulunmamaktadır.
Siyasi iktidarın ve onun yönlendirmesiyle hareket eden adli makamların amacı açık biçimde, iktidarın doğayı hedef alan uygulamaları karşısında yükselen çevre
mücadelelerini ve bu mücadelenin en önemli parçalarından biri olan mimarları korkutmak, sindirmek ve susturmaktır.

 Bir kez daha belirtmek isteriz ki, doğayı korumak, ağaca-ormana-akarsuya sahip çıkmak suç değildir. Çevre mücadelelerini haber yapmak, toplumdaki ekolojik duyarlılığı
geliştirmeye çalışmak suç değildir. Sermaye sahiplerinin doğal hayata ve çevreye karşı saldırganlığına karşı durmak suç değildir.
İktidarın tüm saldırganlığına ve hedef göstermelerine karşın yıllardır kent ve çevre konularında yürüttükleri mücadele ile çocuklarımızın geleceğine sahip çıkan ve bu
konudaki kararlı tutumlarıyla her kesimin destek ve takdirini kazanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin yanındayız. Şube yöneticilerine yönelik
suçlamalar derhal kaldırılmalı, toplumsal muhalefeti susturmaya yönelik tehditlerden vazgeçilmelidir.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

GEZİ DAVASI KARARINI KABUL ETMİYORUZ!
 Gezi Direnişi Türkiye tarihinin en büyük ve önemli toplumsal hareketlerinden biridir.
Hepimizin katıldığı Gezi’nin haklılığı, böylesi bir hukuksuzlukla gölgelenemez.
Açılan dava ve yürütülen mahkeme sürecinde hiçbir hukuki ilke gözetilmeden
alınmış bu karar, tarihe şimdiden utanç vesikası olarak geçmiş, haklı tepkisini
gösterenlerden intikam almayı amaçlayan siyasi bir karardır.

 Mülkiyeliler Birliği olarak bu kararı kabul etmiyoruz. Demokratik, eşitlikçi ve adil bir
toplumu ve yurttaşlık haklarımızı ısrarla savunmaya devam edeceğimizi beyan
ediyoruz.

#hepimizgezideydik
#geziyisavunuyoruz

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

https://mulkiye.org.tr/gezi-davasi-kararini-kabul-etmiyoruz/
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 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem
Kayıran’ın üniversite ile ilişiği, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin, yerel mahkemenin
verdiği işe iade kararını bozması ile tekrar kesilmiştir.
 Mülkiye’ye otuz yılı aşkın bir süre emek vermiş, Mülkiye Dergisi’ni altı yıl boyunca
yönetmiş, Yüksek Danışma Kurulumuzun üyeliğini yapmış olan Doç. Dr. Meltem
Kayıran, binlerce öğrenciyi insan, doğa ve toplum yararına ilkeleri ile akademik
sorumluluğun gereklerinden en ufak bir ödün vermeksizin yetiştirmiş bir
akademisyendir. Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın ilişiğinin tekrar kesilmesine yol açan
kararların altına imza atanlar, Mülkiye’yi bir kurum olarak var eden eleştirel düşünce
ve bilim geleneğinin tasfiyesine yönelik yeni bir adım atmış, kamu yararı ilkesini hiçe
sayarak akademik dönem ortasında, çok sayıda öğrencisi ve tez öğrencisi bulunan
hocamızı öğrencilerinden koparmıştır. Bu karar, Doç. Dr. Meltem Kayıran’a yaşattığı
haksızlık ve hukuksuzluğa ek olarak, akademik çalışma ve eğitim faaliyetinin kesintiye
uğratılmasına yol açması ile de Mülkiye’nin kurum kültürü ve değerlerinin açıkça ihlal
edilmesi anlamına gelmektedir.

 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 12.05.2022 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye’de düzenlenen İnek Bayramı’nı, “İnek Duasını” ve temsili imam olan fakültemiz
öğrencisini hedef alan bir açıklama yapmıştır.
 Söz konusu Rektörlük açıklamasında, “SBF’de düzenlenen etkinlik esnasında Fakültemiz ve Üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili
olarak hem disiplin, hem de adli inceleme başlatılmış olup, sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır” denilmektedir. Özellikle belirtmek isteriz ki Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bu
açıklamasıyla sosyal medyada yürütülen siyasal linçten yana tavır almıştır. İktidar partisi milletvekilliği yapmış Rektör Necdet Ünüvar’ın bu tavrı şaşırtıcı olmasa da bir gerçeğin
bilinmesi gerekmektedir!
 Şöyle ki, “Fakültemiz ve Üniversitelerimiz ilkeleri ile bağdaşmayan” olay olarak tarif edilen İnek Bayramı ve İnek Bayramı bileşenleri, tarihi Ankara Üniversitesi’nin ötesine
geçen Mülkiye’nin geleneğidir! Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ilkeleri ise bu köklü tarihten, akademik birikiminden, eleştirel, mizah dolu ve hicivle beslenen değerlerinden
oluşmaktadır. Bu tarihi yok sayarak kendince ilke belirleyenlere önerimiz, SBF-Mülkiye’nin Akademik Kurul kararları ve açıklamalarına bakmalarıdır. Üstelik, daha önce de
2016 yılı İnek Bayramı’nda “dua” okuyan ve “imam” olan üyemiz hakkında, benzer çevrelerce yürütülen siyasal linç nedeniyle 2017 yılında dava açılmış, 2022 Ocak ayında ise
kendisi bu davadan beraat etmiştir. Yani mahkemeler, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” konusunda “suç unsurlarının oluşmadığı” hükmüne
varmıştır.
 Suç olmadığı yargı tarafından hükme bağlanmış bir eylemi soruşturma konusu yapacağını beyan eden Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bir gerçeği unutmamalıdır! Bu gerçek,
Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve idari personelinin yalnız olmadığı, aksine Mülkiyeliler Birliği’nin tüm gücüyle SBF bileşenlerinin yanında
olduğudur!
 Rektörlüğün hukuk devleti ve akademik özgürlüklerle bağdaşmayan bu açıklamasının, üniversiteyle hiçbir bağları olmadığı halde basın açıklamaları ve sosyal medya
aracılığıyla öğrencilerimizi hedef gösteren ve tehdit eden grupları cesaretlendireceğinden endişe ediyoruz. Üniversite yönetimine çağrımız, bir öğrencimizin saçının teline dahi
zarar gelmemesi için taşıdıkları sorumluluğun farkına varmaları ve takındıkları tavırdan vazgeçmeleridir!

 Gezi Direnişi Türkiye tarihinin en büyük ve önemli toplumsal hareketlerinden biridir. Mülkiyeliler Birliği olarak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bu sürecin
başlamasına neden olan kararını ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin hukukun ilke ve gereklerini görmezden gelen son kararını kabul etmiyoruz. Hocamızın yanında
olduğumuzu ve hukuki süreci yakından takip ettiğimizi bildiriyoruz. Üyelerimizi, Fakültemizde yaşananları daha yakından izlemeye ve sürecin takipçisi olmaya davet ediyor, bu
kararın karşısında durmaya çağırıyoruz. Doç. Dr. Meltem Kayıran hocamızın derslerini bitirmesi için Mülkiyeliler Birliği’nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu, hem
kendisinin hem de Fakültemiz öğrencilerinin hakları için birlikte mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz.

İNEK BAYRAMI GELENEĞİMİZDİR ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

https://mulkiye.org.tr/inek-bayrami-gelenegimizdir-ogrencilerimizin-yanindayiz/
https://mulkiye.org.tr/hukuksuzlugun-karsisinda-doc-dr-meltem-kayiranin-yanindayiz/


SAĞLIĞIMIZ İÇİN HEKİMLERİN TALEPLERİNİ 
DESTEKLİYORUZBASIN

AÇIKLAMALARI
BASIN
AÇIKLAMALARI

14 15

 Türkiye’de sağlık sistemi uzun süredir bir krizin içerisinde. Toplum sağlığını
önceleyen, sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamu kaynaklı, kendi kendine
yetebilecek, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesini amaç edinmiş sağlık sistemi
piyasanın beklentileri doğrultusunda dönüştürülmek isteniyor. Planlanan bu
dönüşümde hasta; sigorta şirketleri için müşteri, şehir hastaneleri için yatak, bakanlık
için sayı, ülkenin sağlık sistemine ayırdığı bütçe için bir yük olarak görülmektedir.
Sağlık çalışanları ise pandeminin getirdiği ağır yükle birlikte daha hızlı tükenmiş,
“giderlerse gitsinler” denilerek kovulmuş, kovulmayanlar çalışma alanlarında şiddete
maruz kalmış veya hakları için meclise getirilen yasa tasarısının geri çekilmesiyle
umutlarını kaybetmiş, kameralar önünde azarlanan Sağlık Bakanı ile birlikte özlük
haklarına dair susturulmak istenmiştir. Boğucu bu gündemden beş dakika kafasını
kaldırmak isteyen sağlık çalışanlarına ise o süre içerisinde hasta bakmaları
önerilmiştir.

 Türkiye’de sağlık sistemi uzun süredir bir krizin içerisinde. Birinci basamak sağlık
hizmeti sunucusu sağlık merkezleri ekonomik krizin insafına ve TÜİK’in enflasyon
rakamlarına terkedilmiştir.  Aşı yapılma hızı hesaplanırken övünülen aile sağlık
ocakları ekonomik olarak kendine yeterliliğini kaybedecek düzeye gelmiş,
pandeminin başlarında ücretsiz maske dağıtılması için emrivaki yapılan eczaneler
bitme noktasına doğru sürüklenmeye başlamıştır.

 Yerellerde sağlığın korunmasını ve hastanelerin yükünü hafifletmesi beklenilen
birinci basamak sağlık kuruluşları kendi kaderine terk edilmiş ve yurttaşların sağlık
hizmetlerini şehrin içerisinde sadece özel hastanelerden ve özel sağlık
merkezlerinden alabilecekleri güne kadar sessiz bir beklenti içerisine girilmiştir.
Türkiye’de sağlık sistemi uzun süredir bir krizin içerisinde. Ekonomik krizle birlikte
sağlığa erişim günden güne zorlaşmaktadır. Hastalar son ana kadar hastaneye
gidemiyor, acilleri polikliniğe çeviriyor, yazılan ilacı alamayacak duruma geliyorlar.
İlacı alabilecek durumda olanlar ise ilaç yokluğu ile baş etmek durumunda kalıyorlar.
“Alternatif” çözümleri ve sülükleri ile birlikte köşe başlarını tutanlar, sabah
programlarında ve dijital mecralarda mucize sırlar ıanlatanlar ve bütün bunlara
bakarak kendisini tedavi etmeye çalışırken sağlığını kaybeden yurttaşların ülkesine
doğru hızlı bir şekilde yol almaktayız.

Bir kez daha tekrarlıyoruz: Türkiye’de sağlık sistemi bütün paydaşları ile birlikte bir
krizi içerisinde. Bu kriz yurttaşların sağlığa erişimini kısıtlıyor, sağlık emekçilerini
tüketiyor ve sağlık hakkını sadece parası olanların ulaşabilecekleri bir maddeye
indirgiyor. Krizden tek başına çıkışın mümkün olmadığını biliyoruz. Sağlık hakkımıza
hep beraber sahip çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Türk Tabipleri Birliği’nin “Emek
Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin – 29 Mayıs’ta Ankara’dayız!” diyerek yaptığı
miting çağrısını ve taleplerini destekliyoruz.Türk Tabipleri Birliği’nin Talep Listesinin
Tam Metni:
 

 Türk Tabipleri Birliği olarak, memleketimizin sağlık sisteminin toplum yararına
değiştirilmesi,hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi için,
yurttaşlarımızı ve kurumlarımızı aşağıda yer alan 10 acil talebimize destek vermeye
davet ediyoruz.
1. Sağlık sisteminin temelini koruyucu sağlık hizmetleri oluşturmalıdır!
Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, hastalık değil, hastalanmama
üzerine kurulu politikalara öncelik verilmelidir. Sağlık sisteminin temelini birinci
basamak sağlık hizmetleri oluşturmalı, basamaklı bir sağlık sistemi modeline
geçilmelidir.
2. Beş dakikada sağlık olmaz! Hekimlerin hastalarına yeterli süre ayırmalarını
sağlayacak uygun çalışma koşulları sağlanmalı; nüfus başına hekim ve sağlık
çalışanı sayısı nitelikli sağlık hizmeti için gerekli ve yeterli düzeye getirilmelidir.
3. Şehir-şirket hastaneleri politikasından vazgeçilmelidir! Geleceğimizi ipotek altına
alan şirketleşmiş hastanelerden vazgeçilmelidir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık
hizmetleri bilime ve toplum sağlığına uygun yapılandırılmış kamu ve üniversite
hastanelerinde sunulmalıdır.
4. Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalıdır! Sağlık herkes için parasız olmalı, hekimler
emeğinin karşılığını almalıdır. Katkı payları adı altında kalem kalem ücretlendirmeye
derhal son verilmelidir. Hekimlerin gelirleri, emeğinin karşılığı, insanca yaşanabilir,
emekliliğe yansıyacak tek ödeme olarak sağlanmalı, 7200 ek gösterge
uygulanmalıdır.
5. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalıdır! Çalışma alanları şiddetten
arındırılmalı, uygulamada da güvenli hale getirilmelidir.
6. COVID-19 meslek hastalığı sayılmalıdır! Meslek hastalığı yasası ön koşulsuz
çıkarılmalı, tüm sağlık çalışanlarına, pandemi süresince çalışılan her yıl için 120 gün
yıpranma payı uygulanmalıdır.
7. Sağlık sisteminin eksikliklerinin sorumluluğu sağlık çalışanlarına yıkılamaz! Sağlık
hizmetlerinden kaynaklanan zararlarda hastaların kayıpları kamu tarafından
üstlenilmeli; ödenecek tazminatlar, hekim ve sağlık çalışanlarına yansıtılmadan ve
vakit kaybedilmeksizin karşılanmalıdır. 8. Hekimler üzerindeki baskılara son
verilmelidir! Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği, mobbing, KHK, arşiv taraması ve
güvenlik soruşturması gibi baskıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir.
9. Tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminde nitelik öncelikli olmalıdır! Tıp eğitimi ve tıpta
uzmanlık eğitimi alanın uzmanları ve meslek örgütünün önerileri ile nitelikli,
uluslararası standartlara uygun hale getirilmeli. Çok sayıda tıp fakültesi açılması ve
kontenjanların sürekli artırılmasından vazgeçilerek nicelik değil nitelik esas
alınmalıdır
10. Hekimlerin örgütlenmesi ve haklarını savunmasının önündeki engeller kalkmalı!
Başta hekimlerin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, hekim örgütlerini
hedef göstermekten vazgeçilmelidir.

https://mulkiye.org.tr/sagligimiz-icin-hekimlerin-taleplerini-destekliyoruz/


 Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen Çarşamba Söyleşileri “Saltanattan
Cumhuriyete Meclisin Rolü” konusu ile devam etti. Söyleşi Dr. Reşide Adal
Dündar’ın moderatörlüğünde Dr. Fatma Eda Çelik’in katılımıyla çevrimiçi olarak 27
Nisan 2022 tarihinde saat 19:00’da gerçekleştirildi. 23 Nisan haftası kapsamında
düzenlenen ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne, saltanat-
hilafetten cumhuriyete geçiş sürecinde Büyük Millet Meclisi’nin ve Meclis
başkanının tarihsel rol ve öneminin konuşulduğu söyleşiyi Mülkiyeliler Birliği Genel
Merkezi Youtube Kanalımızdan izleyebilirsiniz.

DÜNYADA VE 
TÜRKİYE’DE 
DEĞİŞEN 
TARIM 
POLİTİKALARI

ÇARŞAMBA
SÖYLEŞİLERİ

ÇARŞAMBA
SÖYLEŞİLERİ

16 17

 Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi tarafından düzenlenen Çarşamba Söyleşileri,
“Dünyada ve Türkiye’de Değişen Tarım Politikaları ” başlığıyla devam etti. Prof. Dr.
Bülent Gülçubuk ve Dr. Öğr. Üyesi Sabriye Ak Kuran’ın katılımıyla, 13 Nisan
Çarşamba günü saat 19.00’da çevrimiçi olarak gerçekleşen söyleşiyi Mülkiyeliler
Birliği Genel Merkezi Youtube Kanalımızdan izleyebilirsiniz.

 1980’den günümüze Türkiye’nin neoliberal dönüşüm sürecini devlet ve sınıflar
ekseninde araştıran Galip Yalman, günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal
krizleri bu dönüşüm bağlamında değerlendirildi. Toplumsal sınıfları ve sınıf
siyasetini odağına alan yaklaşımıyla ekonomi ve siyaset arasındaki ilişkileri
irdelendi Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi tarafından düzenlenen Çarşamba
Söyleşileri kapsamında gerçekleşen söyleşiyi Mülkiyeliler Birliği Youtube
Kanalımızdan izleyebilirsiniz

NEOLİBERAL 
DÖNÜŞÜMLERDE 
KRİZ VE DEVLET

SALTANATTAN 
CUMHURİYETE 
MECLİSİN ROLÜ

YENİ 
MİLLİYETÇİLİK’İN 
NESİ YENİ?

 Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi tarafından düzenlenen Çarşamba Söyleşileri‘nin
bahar dönemi, Tanıl Bora’nın katılımı ile ”Yeni Milliyetçilik’in Nesi Yeni” başlığıyla
sona erdi. Neoliberalizm, kriz, göç, sokak ve taban hareketleri bağlamında
günümüzde milliyetçiliğin tezahürlerinin ele alındığı söyleşi, Elçin Aktoprak’ın
moderasyonu ile 1 Haziran Çarşamba, saat 18.30’da Mülkiye Kültür Merkezi Prof.
Dr. Oral Sander Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Etkinlik videosunu Mülkiyeliler
Birliği Youtube Kanalımızdan izleyebilirsiniz.

https://mulkiye.org.tr/saltanattan-cumhuriyete-meclisin-rolu/
https://mulkiye.org.tr/dunyada-ve-turkiyede-degisen-tarim-politikalari/
https://mulkiye.org.tr/neoliberal-donusumlerde-kriz-ve-devlet-konulu-soylesimizi-gerceklestirdik/
https://mulkiye.org.tr/yeni-milliyetcilikin-nesi-yeni-konulu-soylesimizi-gerceklestirdik/


 Mart Ayı Edebiyat Buluşmaları Sevin Okyay‘ın katılımı ile çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi.2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 16.00’de gerçekleştirilen
söyleşiyi Mülkiyeliler Birliği Youtube Kanalından izleyebilirsiniz.

 Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi olarak, Galası Diyarbakır’da yapılan belgeselin
Diyarbakır dışındaki ilk gösterimini 21 Nisan Perşembe günü, saat 18.30’da Çankaya
Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans
Salonu’nda gerçekleştirdik. Belgeselin gösterimini yönetmen Dilek Gül, yapımcı Ecevit
Kılıç ve yazar Şeyhmus Diken’in katıldığı bir söyleşi takip etti.

YAŞASIN 1 MAYIS!
 
 

EDEBİYAT BULUŞMALARI: 
SEVİN OKYAY İLE SÖYLEŞİ

 

SOSYAL 
ETKİNLİKLER

SOSYAL 
ETKİNLİKLER

18 19

”AHMED ARİF’İN HASRETİ” 
BELGESEL GÖSTERİMİ

“BEYAZ 
MOTOSİKLET, 
DEVRİMİN BEYAZ 
KÜHEYLANI” 
BELGESEL 
GÖSTERİMİ VE SERGİ

 ODTÜ Mezunları Derneği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi olarak Hüseyin
İnan, Yusuf Aslan ve Deniz Gezmiş’in idam edildiği 6 Mayıs’ın 50. yıldönümünde,
bir 68 hikayesi olan “Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı” Belgesel Filmi
gala gösteriminde buluştuk.

https://mulkiye.org.tr/ahmed-arifin-hasreti-belgesel-gosterimini-ve-soylesimizi-gerceklestirdik/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-sevin-okyay-ile-soylesi/
https://mulkiye.org.tr/beyaz-motosiklet-devrimin-beyaz-kuheylani-belgesel-gosterimi-ve-sergi/
https://mulkiye.org.tr/yasasin-1-mayis-2/
https://mulkiye.org.tr/yasasin-1-mayis-2/


 Açık Hava Film Gösterimleri: Alman Film Günleri kapsamındaki ilk filmimiz olan
Nöbetçi / Die Wächterin gösterimini 19 Haziran 2022 Pazar günü Mülkiyeliler Birliği
bahçesinde gerçekleştirdik. Pazar akşamlarını Mülkiyeliler Birliği bahçesinde
gerçekleştireceğimiz açık hava film gösterimleri ile renklendirmeye devam edeceğiz.

AÇIK HAVA FİLM GÖSTERİMLERİ: 
ALMAN FİLM GÜNLERİ

 
 

SOSYAL 
ETKİNLİKLER

SOSYAL 
ETKİNLİKLER

20 21

 Pazar akşamlarını Mülkiyeliler Birliği bahçesinde
gerçekleştireceğimiz açık hava film gösterimleri ile
renklendiriyoruz. Goethe-Institut Ankara‘nın katkıları ile
düzenlenen Açık Hava Film Gösterimleri: Alman Film
Günleri kapsamında 19 Haziran – 3 Temmuz 2022 tarihleri
arasında Alman sinemasından 3 filmlik bir seçkinin gösterimi
gerçekleştirildi.

AÇIK HAVA FİLM GÖSTERİMİ: 
NÖBETÇİ/DIE WÄCHTERIN

 

AÇIK HAVA FİLM GÖSTERİMİ: 
FREISTATT

 
 

 Açık Hava Film Gösterimleri: Alman Film Günleri kapsamındaki ikinci filmimiz olan
Freistatt’ın gösterimini 26 Haziran 2022 Pazar günü Mülkiyeliler Birliği bahçesinde
gerçekleştirdik. Pazar akşamlarını Mülkiyeliler Birliği bahçesinde gerçekleştireceğimiz
açık hava film gösterimleri ile renklendirmeye devam edeceğiz.

EDEBİYAT BULUŞMALARI: 
KEŞKE’SİZ BİR KADIN SÖYLEŞİ 

VE İMZA GÜNÜ
 

 Türey Köse’nin Yeşilçam sanatçısı Arzu Okay’ın yaşadıklarına yer verdiği
”Keşke”siz Bir Kadın kitabı üzerine Mülkiye Kültür Merkezi’nde söyleşi ve imza
günü gerçekleştirdik.

https://mulkiye.org.tr/acik-hava-film-gosterimi-die-wachterin/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-keskesiz-bir-kadin-soylesi-ve-imza-gunu/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-keskesiz-bir-kadin-soylesi-ve-imza-gunu/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-keskesiz-bir-kadin-soylesi-ve-imza-gunu/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-keskesiz-bir-kadin-soylesi-ve-imza-gunu/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-keskesiz-bir-kadin-soylesi-ve-imza-gunu/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-keskesiz-bir-kadin-soylesi-ve-imza-gunu/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-keskesiz-bir-kadin-soylesi-ve-imza-gunu/
https://mulkiye.org.tr/acik-hava-film-gosterimleri-alman-film-gunleri-2/
https://mulkiye.org.tr/acik-hava-film-gosterimi-freistatt-2/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-keskesiz-bir-kadin-soylesi-ve-imza-gunu/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-keskesiz-bir-kadin-soylesi-ve-imza-gunu/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-keskesiz-bir-kadin-soylesi-ve-imza-gunu/


 Mülkiyeliler Birliği ve Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı, 12 Haziran Dünya
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü çerçevesinde çocuk işçiliğini çeşitli boyutlarıyla ve
kapsamlı şekilde ele alan bir panel düzenledi. Siyasal, toplumsal ve ekonomik koşullar
nedeniyle her geçen gün daha da yakıcı bir mesele haline gelen çocuk işçiliği
karşısında herkesin daha gür bir sesle durması gereği fikri vurgulandı. Panelin
ardından dinleyicilerin de katıldığı bir forum gerçekleştirildi. 

12 Haziran Pazar günü saat 14.00’te Mülkiye Kültür Merkezi Prof. Dr. Oral Sander
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen paneli Mülkiyeliler Birliği Youtube Kanalımızdan
izleyebilirsiniz.

 Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, düzenlediği “Ekonomik Kriz Konferansı” ile
dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler ile bu gelişmelerin ekonomi üzerine etkilerini,
ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz bağlamında ele aldı. Hayatımızın her
alanında etkisini gösteren ve giderek derinleşen ekonomik krizin farklı veçhelerinin
değerlendirildiği konferansta krizin nedenleri, koşulları, özellikleri, medyada ele
alınma ve yansıtılma biçimleri ile krizden çıkış yolları tartışıldı.

 Prof. Dr. Korkut Boratav’ın Onur Konuğu olarak bir video mesajla katıldığı üç
oturumdan oluşan konferans, 17 Nisan Pazar günü Mülkiye Kültür Merkezi Prof. Dr.
Oral Sander Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğimizi ve Mülkiyeliler
Birliği Youtube Kanalımızdan izleyebilirsiniz.

KONFERANS
PANEL

KONFERANS
PANEL

22 23

EKONOMİK KRİZ KONFERANSI
 
 
 

ÇALIŞAN ÇOCUKLAR: EĞİTİM, 
SAĞLIK, HUKUK VE ÇOCUK 
İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE 

OKUL ARKADAŞLARIMIZ HAKAN 
YURDAKULER VE HAKAN 
ŞENYUVAYI ANDIK

OKAY GÖNENSİN MEZARI 
BAŞINDA ANILDI

 2017 yılı Temmuz ayında kaybettiğimiz 1972
mezunumuz, Birliğimiz üyesi gazeteci yazar
Okay Gönensin, vefatının beşinci yılında 18
Haziran 2022 Cumartesi günü Nakkaştepe’deki
mezarı başında anıldı.

 Anma töreninde, bu yıldan itibaren ailesi, mesai
arkadaşları, dostları ve okurları olarak bizlerin
katkısıyla Mülkiyeliler Birliği tarafından Okay
Gönensin adına verilecek öğrenci bursunun da
duyurusu yapıldı.
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MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ İZMİR ŞUBESİ ADALET NÖBETİNDE

ŞUBELERİMİZİN 
ETKİNLİKLERİ

ŞUBELİRİMİZİN 
ETKİNLİKLERİ
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MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ İZMİR 
ŞUBESİ ADALET NÖBETİNDE

 
 
 

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ İSTANBUL 
ŞUBESİ ADALET NÖBETİNDE

 

YAŞAM ALANLARINDA İNSAN VE HAYVAN BİRLİKTELİĞİ ÇALIŞTAYI

 İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Mülkiye İzmir Hayvan Hakları Grubu iş birliğiyle 11 - 12 Haziran'da “Yaşam Alanlarında İnsan ve Hayvan Birlikteliği Çalıştayı”
düzenlendi.

https://mulkiye.org.tr/istanbul-subemiz/
https://mulkiye.org.tr/izmir-subemiz/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-keskesiz-bir-kadin-soylesi-ve-imza-gunu/
https://mulkiye.org.tr/edebiyat-bulusmalari-keskesiz-bir-kadin-soylesi-ve-imza-gunu/
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