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SUNUŞ

Değerli Mülkiyeliler,

Bültenimizin, 2020 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan yeni sayısını sizlerle buluştur-
maktan mutluluk duyuyoruz..

Ülkemizde ve dünyada birbiri ardına yaşanan türlü felaketler ve pandemi ile hatırlayacağımız 
2020 yılını geride bıraktık. Turizm sezonunu canlı geçirebilmek için yaz ayları başında alınan 
hızlı normalleşme kararının sonuçları ülkemiz açısından bir hayli ağır oldu. Covid-19 vaka sayı-
ları hızla tırmandı, yoğun bakım servisleri dolma noktasına geldi ve ölümler pandemi dönemi-
nin en üst seviyesine çıktı.

Salgını kontrol altına alabilmek için yeniden daha sıkı tedbirler alındı. Sonbahardan itibaren 
sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladı ve başta cafe, restoran ve eğlence yerleri olmak 
üzere bazı işletmeler kapatıldı. Bu önlemler nedeniyle sosyal tesislerimizi yeniden kapatmak zo-
runda kaldık ve Dernek Genel Kurulumuzu da İçişleri Bakanlığı kararıyla bir kez daha erteledik.

Ülkede salgın yokmuş gibi davranan, alışkanlıklarını hiçbir biçimde değiştirmeyen, eskiden 
ne yapıyorsa şimdi daha fazlasıyla yapan-yapabilen sadece siyasi iktidar var. Salgın yokmuş gibi 
mitingler yapıyorlar, açılışlar gerçekleştiriyorlar, kongre topluyorlar. Salgın yokmuş gibi kararlar 
alıyorlar, yasa çıkartıyorlar, vergiler koyuyorlar, zamlar yapıyorlar. Salgın yokmuş gibi, insanlar 
canıyla boğuşmuyormuş gibi, esnaf kan ağlamıyormuş gibi, milyonlarca kişi işsiz kalmamış gibi, 
işletmeler zarar etmiyormuş gibi ülke yönetiyorlar.

2020 yılının son üç ayındaki etkinliklerimizde yoğun olarak ülkemizde yaşanan sorunlara 
eğildik. Online olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde farklı alanlarda yaşanan ve pande-
miyle beraber artan sıkıntılara ışık tutmaya çalıştık. Bu sayımızda memleket meselelerine ilişkin 
etkinliklerimizin yanı sıra Fakültemizin Kuruluşunun 161. Yılı nedeniyle gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlere yer veriyoruz.

Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle, sağlıklı günler dileriz.
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu
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BİRLİĞİMİZDEN 
HABERLER

Fakültemizin kuruluşunun 161. yılı etkinliklerimiz 
kapsamında, yönetim kurulu üyelerimiz, birliğimi-
zin eski dönem başkanları, fakültemizin öğretim 

üyeleri ve birlik üyelerimizden oluşan temsili bir heyet, 
Anıtkabiri ziyaret ederek resmi bir törenle saygı duru-
şunda bulunup, mozoleye çelenk bıraktı.

98 yıl önce Mülkiye’nin İstanbul Soğukçeşme’deki 
binasında başlayan 4 Aralık kutlamalarında bu yıl 
ilk kez 4 Aralık coşkusunu bir arada olmanın heye-

canını duyamadan yaşıyoruz.

Bu yıl Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirilecek re-
sepsiyonda ya da 
Geleneksel Mülkiye 
Balosunda buluşma 
fırsatı bulamayacak 
olsak da Mülkiye’nin 
kuruluşunun 161., 
Mülkiyeliler Birli-
ği’nin kuruluşunun 
74. yılını kutladığı-
mız 4 Aralık 2020 
Cuma günü Birliği-
mizin son 25 yılında 
görev yapan Genel 
Başkanlarımız ile 
çevrimiçi bir söyleşi-
de buluştuk.

Eski dönem başkanlarımız Arslan Kaya, Mehmet Si-
yam Kesimoğlu, Füsun Çiçekoğlu, Ali Çolak, İhsan Fey-
zibeyoğlu, Sevilay Çelenk, Erdal Eren ve yönetim kurulu 
başkanımız Dinçer Demirkent’in konuk olduğu söyleşi 
Mülkiyeliler Birliği Facebook hesabından canlı olarak 
yayınlandı.

FAKÜLTEMİZİN KURULUŞUNUN 161. 
YILINDA ANITKABİRİ ZİYARET ETTİK

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ “AŞKINLA ÇARPAR KALBİMİZ”

https://www.youtube.com/watch?v=1zi8UJn-Js0&feature=emb_logo
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BİRLİĞİMİZDEN 
HABERLER

2020 YILI MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ
MUHİTTİN TUNCER’İN

2020 Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Bugünden tam 50 yıl önce, Fakültemizde göreve baş-
ladığı 1970 yılından emekliliğe ayrıldığı 2011 yılına ka-
dar, Mülkiye değerlerinin kuşaklar boyunca aktarılma-
sındaki büyük emeği;

Fakültemizin Öğrenci İşleri Müdürlüğü görevinin 
yanı sıra öğrenciler, akademisyenler, idari ve teknik per-
sonelin hakkını ve hukukunu gözetmesi, özverili ve ilkeli 
duruşuyla Mülkiye Tüllabı’nın hafızasına “Muhittin Abi” 
olarak kazınması ve herkese örnek olması;

Akademik faaliyetin öğrenciler, akademisyenler, idari 

ve teknik personelin kolektif çabasının bir ürünü olduğu 
gerçeğini hatırlatması;

Mülkiye değerlerinin var olmasında ve sürdürülme-
sinde, bugüne kadar katkı sunmuş ve sunmaya devam 
eden tüm Mülkiye emekçilerinin hak ettikleri saygının 
sembolü olması;

Gerekçeleriyle, 2020 Mülkiye Büyük Ödülü’nün Mu-
hittin Tuncer’e takdim edilmesine Mülkiyeliler Birliği 
Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurulları-
nın oy birliği ile karar verilmiştir.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu
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BİRLİĞİMİZDEN 
HABERLER

BURS 
KATKISI

İÇİN 
TIKLAYINIZ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANIMIZI ZİYARET ETTİK

BURS FONUNA KATKI ÇAĞRISI

Genel Başkanımız Dinçer Demirkent, Mülkiye Bi-
limsel Araştırma Geliştirme Kooperatifi Başkanı 
Sevda Alankuş ve kooperatif üyeleri ile birlikte İz-

mir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

7 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ziyaret 

kapsamında katılımcı demokrasinin imkanları, yerel yö-
netimin ihtiyaçları, Mülkiye camiasının deneyimleri ile 
akademik bilginin yerel yönetim ile buluşmasına ilişkin 
modeller ve yapılabilecekler üzerine bir görüşme gerçek-
leştirildi.

Değerli Mülkiyeliler ve dostlarımız, 

Mart ayından beri ülkemizde ve dünyada, hayatlarımı-
zı derinden etkileyen, yaşamımızı, sağlığımızı tehlikeye 
atan bir salgını deneyimliyoruz. İçinden geçtiğimiz siyasal 
ve iktisadi krizler hayatlarımızı daha da ağırlaştırıyor. En 
kötüsü, bir araya gelme imkânlarımız kısıtlı.

İnsani ilişkilerimizi alışık olduğumuz biçimlerin dışına 
taşımak, sarılmadan dertleşmek, yaklaşmadan anlaşmak, 
göz göze gelmeden paylaşmak zorundayız. Dayanışmanın 
yaşattığını, bir dostun sesinin ayakta tuttuğunu, ancak 
yalnızlaşmadan güçlü kalabileceğimizi bir defa daha ka-
nıtladı hayat.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bu yıl kazanan öğrenciler 
hak ettikleri ve heves ettikleri, görkemli fotoğraflardan 
bildikleri merdivenlerden çıkarak derslerine giremediler. 
Mevcut öğrencilerimiz alışık oldukları zamanda özledik-
leri dersliklere gelemediler. Ama derslerine devam ediyor-
lar ve ne yazık ki eşit koşullarda değil; sanıldığının aksine 
birçok öğrencimizin olağan dönemlerden çok daha fazla 

desteğe ihtiyacı var.

Derslere erişimden, ders kaynaklarını satın almaya ve 
en temel geçimsel ihtiyaçlara kadar evlerinde yaşadıkları 
ve yaşayabilecekleri sorunları burs komisyonlarımızın de-
neyimlerinden biliyoruz. Dayanışmaya her zamanki kadar 
değil, her zamankinden çok ihtiyaçları var.

Üyelerimizi, Birliğimizin temeli olan dayanışmayı bü-
yütmeye, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileriyle daya-
nışmaya, burs fonumuza katkı yapmaya çağırıyoruz. Siz-
lerden sadece bağış kampanyamız için kullanılacak olan 
hesap numaralarına kendi belirleyeceğiniz miktarda dü-
zenli katkı yapmanızı, sesimizi çoğaltmanızı talep ediyo-
ruz.

Çağrımızın sizler nezdinde karşılık bulacağına inancı-
mız tamdır. Mülkiyeliler geçmişine olduğu gibi geleceğine 
sahip çıkacaktır.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI BURS FONUNA 
KATKIDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ

https://fonzip.com/mulkiyelilerbirligi/burs
https://fonzip.com/mulkiyelilerbirligi/burs
https://fonzip.com/mulkiyelilerbirligi/burs
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ÇARŞAMBA 
SÖYLEŞİLERİ

MEMLEKET 
MESELESİ -1-

Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana 
düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan 
yana gelmenin mümkün olmadığı bugünlerde 

Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya 
devam ediyor.

Çarşamba Söyleşileri Evde’nin 7 Ekim 2020 tarihli ko-
nukları deneyimli gazeteciler Ruşen Çakır ve Ünsal Ünlü 
ile “Memleket Meselesi” üzerine bir söyleşi gerçekleştir-
dik. Etkinliği YouTube Kanalımızdan izleyebilirsiniz.

MEMLEKET 
MESELESİ -2-

Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana 
düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan 
yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde 

Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya 
devam ediyor. 

Çarşamba Söyleşileri Evde’nin 14 Ekim 2020 tarihli 
konukları edebiyatçı Gaye Boralıoğlu ve Semih Gümüş 
ile “Memleket Meselesi” üzerine bir söyleşi gerçekleştir-
dik. Etkinliği, YouTube Kanalımızdan izleyebilirsiniz.

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZMülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana düzenlediği Çarşamba 

Söyleşileri fiziken yan yana gelmenin mümkün olmadığı bu gün-
lerde Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya devam 

ediyor.

21 Ekim 2020 tarihli Çarşamba Söyleşileri Evde’nin konukları olan değerli 
diplomatlar Faruk Loğoğlu ve Sumru Noyan ile “Memleket Meselesi” üzerine 
konuştuk. Etkinliği, Birliğimizin YouTube Kanalından izleyebilirsiniz.

MEMLEKET MESELESİ -3-
FARUK LOĞOĞLU & SUMRU NOYAN

https://www.youtube.com/watch?v=EU88vT0_R8k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1KAXvLov2nc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zc0H2D4Hbec
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ÇARŞAMBA 
SÖYLEŞİLERİ

MEMLEKET 
MESELESİ -4-

Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana 
düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan 
yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde 

Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya 
devam ediyor. 

Çarşamba Söyleşileri Evde’nin 28 Ekim 2020 tarihli 
konukları sinema dünyasından iki değerli isim Nergis 
Öztürk ve Ercan Kesal ile “Memleket Meselesi” üzerine 
bir söyleşi gerçekleştirdik. Etkinliğimizi Birliğimizin 
YouTube Kanalından izleyebilirsiniz.

MEMLEKET 
MESELESİ -5-

Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana 
düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan 
yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde 

Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya 
devam ediyor.

Çarşamba Söyleşileri Evde’nin 11 Kasım konukları 
tazminatlarını alma talebi ile Ankara’ya yürüyen Uyar 
Madencilik işçileri Çetin Esmer ve Nevzat İndirik ile 
“Memleket Meselesi” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
bilirsiniz. Etkinliği YouTube Kanalından izleyebilirsiniz.

Mülkiye’nin kuruluşunun 161., Mülkiyeliler Birli-
ği’nin kuruluşunun 74. yılını kutladığımız Ara-
lık ayında Çarşamba Söyleşileri’ni Mülkiye’ye 

ayırdık. Çarşamba Söyleşileri Evde’nin 2 Aralık 2020 ta-
rihli konukları Şube Başkanlarımız oldu.

ŞUBE BAŞKANLARIMIZ 
KONUŞTU:

“ÖNCE MÜLKİYE 
SONRA TÜRKİYE”

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

https://www.youtube.com/watch?v=0gOI3Xo5AW0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=37R6lYbt3Ek&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ljjkoodW3ug&feature=emb_logo
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ÇARŞAMBA 
SÖYLEŞİLERİ

CEMAL YEŞİL
VE RUBAİLERİ

Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana 
düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan 
yana gelmenin mümkün olmadığı bugünlerde 

Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya 
devam ediyor.

Çarşamba Söyleşileri Evde’nin 16 Aralık 2020 tarih-
li konuğu Şeyhmus Diken ile “Cemal Yeşil ve Rubaileri” 
başlıklı söyleşimizi gerçekleştirdik. Etkinliği YouTube 
Kanalımızdan izleyebilirsiniz.

2020 SONA 
ERERKEN

Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana 
düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan 
yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde 

Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya 
devam ediyor. 

2020 yılının son Çarşamba gününde deneyimli gaze-
teciler Kemal Can ve Kumru Başer ile “2020 Sona Erer-
ken” başlıklı söyleşimizi gerçekleştirdik.Etkinliği, You-
Tube Kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Mülkiyeliler Birliği’nin gelenekselleşen etkinliklerinden olan Edebiyat 
Buluşmaları pandemi döneminde de devam ediyor. Aralık ayı Ede-
biyat Buluşmaları 2020 Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi Mülkiyeli 

yazar Nurhan Suerdem’in katılımı ile YouTube kanalımızdan çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.

Nurhan Suerdem’in katıldığı etkinliği ve online olarak gerçekleştirdiğimiz 
diğer tüm Edebiyat Buluşmalarımızı, Birliğimizin YouTube Kanalından izle-
yebilirsiniz.

ARALIK AYI EDEBİYAT BULUŞMASI:
NURHAN SUERDEM

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

https://www.youtube.com/watch?v=2L7kfyDa11E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=53qGHPbD0Uc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=06zbdvUgVqI&feature=emb_logo
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MERKEZLERİMİZİN
ETKİNLİKLERİ

Mülkiye Demokrasi Araştırmaları Merkezi (DE-
MAR) ve Goethe-Institut Ankara işbirliği ile 
Prof. Dr. Binnaz Toprak ve Memet Kılıç’ın 

konuşmacı olarak yer aldığı “COVID-19 ve Demokrasi, 
Sivil Toplum ve Temel Hak ve Özgürlükler” başlıklı et-
kinlik ile, Almanya ve Türkiye’den farklı bakış açıları ve 
yaklaşımlar ışığında pandeminin –muhtemelen kalıcı- 
sonuçlarını ele aldık.

Mülkiye Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştır-
maları Merkezi olarak Goethe-Institut Anka-
ra işbirliği ile Av. Kardelen Yılmaz ve Doç. Dr. 

Emel Memiş’in konuşmacı olarak yer aldığı “COVID-19 
ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları” başlıklı 
etkinlik ile, Almanya ve Türkiye’den farklı bakış açıları 
ve yaklaşımlar ışığında pandeminin –muhtemelen kalıcı- 
sonuçlarını ele aldık.

COVID-19 VE 
DEMOKRASİ, SİVİL 

TOPLUM VE TEMEL HAK 
VE ÖZGÜRLÜKLER

COVID-19 VE 
TOPLUMSAL CİNSİYET 

EŞİTLİĞİ VE KADIN 
HAKLARI

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi tarafından Mülkiye’nin kurulu-
şunun 161. yıl dönümü için hazırlanan videoda Yunus Isın, Nermin 
Abadan Unat, Helin Sude Gümüş, Korkut Boratav, Ünsal Ünlü, İl-

ber Ortaylı, Taner Timur, Mahfi Eğilmez, Tuğrul Eryılmaz, Altan Öymen, 
Halil Ergün, Yalçın Karatepe, Öztin Akgüç, Ülkü Atabey, Murat Sevinç, Su-
zan Tuncer, Uğur Gürses, Sevilay Çelenk, Dinçer Demirkent, Mehmet Öğüt-
çü, Füsun Çiçekoğlu ve İlhan Uzgel Mülkiye’yi anlatıyor.

161. YILIMIZDA MÜLKİYELİLER 
MÜLKİYE’Yİ ANLATTI

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

ETKİNLİĞİ
İZLEMEK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

https://www.youtube.com/watch?v=gobmwP-iq8Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Oh4Io4vWmGI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x6U3Viv37HY&feature=emb_logo
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10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ 
KUTLU OLSUN

MÜLKİYE İKTİSADİ VE SOSYAL 
ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BÜTÇE ÇALIŞTAYI

Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi 
(İHM) 1978 yılında Ankara Üniversitesi bünyesin-
de kuruldu. 1980 darbesinde payına düşeni almış, 

merkezin kuruluşunda yer alan pek çok akademisyen 
1402 Sayılı Yasa uyarınca üniversiteden uzaklaştırıldığı 
için İHM sessizliğe bürünmüştü. 1990’lı yıllarda yeniden 
canlanan İHM, ulusal ve uluslararası insan hakları ör-
gütleriyle birlikte düzenlediği faaliyetlerle ve akademik 
çalışmalarıyla insan hakları alanının önemli bir parça-
sı haline geldi. Mülkiye’nin özgürlükçü ve çok disiplinli 
akademik ortamında İHM bir yüksek lisans programı 
açtı; akademik alanı konferansları, etkinlikleri ve yayın-
larıyla besledi. Bu canlı ve verimli süreç Ankara Üniver-
sitesi Rektörlüğü’nün İHM’yi 2017’de fiilen kapatmasıyla 

ve ardından İHM bünyesinde faaliyet gösteren akade-
misyenlerin pek çoğunun barış imzacısı olmaları nede-
niyle ihracıyla bir kez daha baltalandı, ama bu sefer İHM 
sessizliğe bürünmedi.

2018 Mayıs’ından bu yana İHM, Mülkiyeliler Birliği 
bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 1970’lerden 
bugüne alandaki birikimini ve deneyimini insan hak-
larını korumak ve savunmak adına kullanmaya devam 
etmektedir.

Buradayız.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun.

Mülkiye İnsan Hakları Merkezi

Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Mer-
kezi, 2021 bütçesini masaya yatırmak, bir 
demokrasinin temel yasalarından olan bütçe 

yasasının hazırlık sürecinden başlayarak taşıdığı sorun-
ları tartışmak ve öneriler geliştirmek için bütçe çalıştayı 
düzenlemiştir.

Doç. Dr. Nilgün Erdem‘in moderatörlüğünde Prof. Dr. 
Aziz Konukman, Doç Dr. Meltem Kayıran ve 24. Dönem 
İzmir Milletvekili plancı ve iktisatçı Aşkın Türeli‘nin ka-
tılımları ile gerçekleşen çalıştayın sonuç bildirgesi Mül-
kiyeliler Birliği tarafından yayımlanacak, ayrıca Mülkiye 
Dergisi’nin bir geleneğinin canlandırılmasını sağlayacak 
şekilde çalıştayın tamamının metni dergide yer alacak-

tır. Katılımcılara ve raportörler Aydın Ördek ile Canberk 
Gürer’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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MİSAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI 1: 
BÜTÇE HAKKI, BÜTÇE SÜRECİ VE 2021 

BÜTÇESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Artan otoriterleşme ve iktisadî krize pandemi kri-
zinin de eklendiği bir dönemde Türkiye’de Mer-
kezî Yönetim Bütçesi 19 Aralık 2020’de TBMM 

Genel Kurul’unda 312 kabul oyu ile yasalaştırılmış bu-
lunmaktadır. Bütün yönetsel yetkilerin tek elde toplan-
dığı, denetim mekanizmalarının ortadan kaldırıldığı 
ve emeğin giderek daha büyük maliyetler üstlenmekte 
olduğu bir ortamda bütçe konusunun ele alınması her 
zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Yürütme 
organının yapacağı bütün harcamaların, kamu hizmetle-
rinin ve bunlar için halka yükleyeceği yükümlülüklerin 
yer alması gereken bütçeler hem hükümetlerin siyasi ve 
iktisadî tercihlerini yansıtmakta hem de izleyen dönem-
de ne tür politikalar uygulanacağını göstermektedir. Bu 
bakımdan Türkiye’de merkezî yönetim bütçesi, bütçe sü-
reci ve ilgili metinler incelenerek orta-uzun vadeli mali 
sorunların tespit edilmesi mümkündür, elbette mali so-
runları da kapsayan iktisadi yapısal sorunlar esas alına-
rak.   

Türkiye toplumunun karşı karşıya olduğu ve 2020 yı-
lının Mart ayından itibaren maruz kaldığı COVID-19 sal-
gının derinleştirdiği iktisadi yapısal sorunlar çok boyutlu-
dur. Öncelikle yurtiçi tasarruf oranları düşük olduğundan, 
iktisadi büyümede dış tasarrufa bağımlılık söz konusudur. 
Bu durumun diğer bir ifadesi üretim ve ihracat yapısının 
ara malı ithalatına yüksek oranlı bağımlılığı sonucunda 
yüksek cari açıklar ve artan dış borç stoku ile karşı karşıya 
kalınmakta oluşudur. İktisadi büyüme bu kısıtlar altında 
neredeyse tek başına kısa vadeli sermaye girişlerine bağlı 
hale gelmiştir. İkinci olarak, kamu gelirleri büyük oranda 
gelir dağılımını bozucu dolaylı vergilerden oluştuğundan 
ve bu gelir yapısı iktisadi büyümeye duyarlı olduğundan 
bütçe dengesi istikrarsızdır. Ekonominin büyüdüğü yıl-
larda vergi tahsilatı artarken, ekonomi daralırken vergi 
tahsilatı azalmaktadır. Ayrıca geçici gelir ve istisnalar söz 
konusu istikrarsızlığın diğer başat sebepleri olarak ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin 2021 yılında vergi harcamaları ola-

rak kaydedilen devletin vazgeçtiği vergi gelirleri (istisna-
lar) 230,8 milyar lirayı bulacaktır. Üçüncü olarak, işgücü 
piyasasında düşük işgücüne katılım oranlarının ve yüksek 
kayıt dışılığın hâkim olduğu bir yapı egemendir. Ancak iş-
gücüne katılım oranı yüzde 50’ler seviyesi ile oldukça dü-
şük olmasına rağmen işsizlik oranı yüksektir. Dördüncü 
olarak, imalat sanayinde düşük ve orta-düşük teknolojili 
sektörlerin egemen olduğu bir üretim ve ihracat yapısı ile 
katma değeri düşük mal ve hizmet üretilmektedir. Türkiye 
ekonomisinin arz, talep ve bölüşüm dinamiklerinin yarat-
tığı yapısal sorunları derinleştiren uluslararası ve iç siyasal 
iklim ilave riskler yaratmaktadır. Söz konusu riskler yanlış 
dış politikadan kaynaklandığı kadar, temel hak ve hürri-
yetlerin kullanılmasındaki sınırlamalar, artan otoriter-
leşme, hukuk devleti ilkesinden uzaklaşma, basın özgür-
lüğünün gerilemesinden de kaynaklanmaktadır. Daha da 
önemlisi, yürürlüğe koyulan yeni hükümet sistemi ile kuv-
vetler ayrılığı ilkesi ortadan kaldırılmış, hükümetin tasar-
rufları denetlenemez hale gelmiştir. Bu iktisadi ve siyasi 
yapının yarattığı sorunların yanı sıra hükümetin ekono-
mi yönetiminde sergilediği başarısızlık ve yanlış politika 
tercihleri 2018 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren devam 
eden bir kriz ortamına yol açmıştır. Nitekim faizlerin dü-
şük düzeylerde tutulması ısrarının yarattığı kur ve enflas-
yon baskısı, bir taraftan Merkez Bankası döviz rezervlerini 
negatif düzeye indirirken, diğer taraftan faiz oranlarının 
yeniden yükseltilmesine yol açmıştır. Bu çerçevede, gittik-
çe istikrarsız ve öngörülemez hale gelen iktisadi yapının, 
kamu maliyesi ve maliye politikaları açısından en belirgin 
sonucu, istisnaların kural haline getirildiği, yasallık ilke-
sinin çiğnendiği, sonuçta bütçe hakkının gasp edildiği bir 
yönetim anlayışının geçerli olmasıdır.

Bütçe hakkının demokrasi mücadelesiyle yaşıt olduğu 
kabul edilir. Hem hükümetlerin temel siyasi aracı olduk-
ları için hem de toplum kesimlerine yönelik tasarruflar 
barındırdıklarından siyasi metinlerdir. Toplumlara karşı 
karşıya kalacakları politika demetini, mali yükümlülükle-

YAYINA 
ULAŞMAK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

Mülkiyeliler Birliği bünyesinde yapılagelen yuvarlak masa toplantılarının canlandırılması ve düzenli yapılması düşün-
cesiyle toplantıların Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmaları Merkezi koordinasyonunda yürütülmesine karar verilmiştir. 
Toplum sorunlarının uzmanlarınca ayrıntılı olarak ele alınacağı toplantıların ilk sonuçları raporlar halinde kamuoyu ile 
paylaşılması ve geliştirilmiş toplantı tutanaklarının Mülkiye Dergisi’nde yayımlanması planlanmaktadır. MİSAM Yuvar-
lak Masa Toplantıları’nın ilkinde özellikle yeni hükümet sistemiyle bütçe hakkının ihlaline dönüşen bütçe süreci, bütçe 
hakkı ve 2021 yılı bütçesi değerlendirilmiştir. Doç. Dr. Nilgün Erdem kolaylaştırıcılığında 18 Aralık 2020’de çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantıları’nın ilkine Doç. Dr. Meltem Kayıran, Prof. Dr. Aziz Konukman ve 24. Dönem 
Milletvekili, İktisatçı/Plancı Rahmi Aşkın Türeli katılmışlardır.

Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmaları Merkezi

https://xfs-1.ikon-x.com.tr:8880/mulkiye/2020/12/2021-Bütçesi.pdf
https://xfs-1.ikon-x.com.tr:8880/mulkiye/2020/12/2021-Bütçesi.pdf
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ri, aynı zamanda hakları tarif eder, haber verirler. Bu denli 
önemli bir yasa metninin kamuoyunda tartışmaya ve de-
netime açıldığı bütçe süreci bütçe hakkının olmazsa olmaz 
bir parçasıdır. Ancak Türkiye’de özellikle yeni hükümet 
sistemine geçilmesiyle bütçe sürecinde yaşanan ihlaller 
nedeniyle bütçe hakkı önemli ölçüde gasp edilmiştir.

Türkiye’de bütçe sürecine ilişkin genel eğilim mer-
kezileşme, denetimsizleşme ve kural dışılaşma kavram-
larıyla tarif edilebilir. Yeni hükümet sistemi bu eğilimi 
güçlendirmiştir. Bu çerçevede öncelikle belirtilmesi ge-
reken önemli bir husus bakanların atamayla belirlen-
diği bir hükümet sisteminde, merkezi yönetim bütçesi 
ile bakanlık bütçelerinin demokrasinin gereği olarak 
hükümetteki tek seçilmiş olan Cumhurbaşkanı tarafın-
dan savunulması olmalıdır. Ancak 2021 yılı bütçe teklifi 
meclise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafın-
dan sunulmuştur. Böylelikle bütçe hakkı daha baştan ih-
lal edilmiştir. Ayrıca bu hak ihlali her seferinde bakan-
lık bütçelerinin ilgili bakanlarca savunulmasıyla tekrar 
edilmiştir. Anayasal düzeyde, 161. maddeye eklenen bir 
hükümle yasama organının bütçe konusundaki yetkisi 
ortadan kaldırılmıştır. Bu maddeye göre bütçenin yasala-
şamaması durumunda geçici bütçe yapılacak, geçici büt-
çe kanununun da çıkarılamaması durumunda bir önceki 
yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak 
uygulanacaktır. Böylece TBMM tarafından bütçenin red-
dedilmesinin hiçbir siyasi sonucu kalmamış olmaktadır. 
5018 sayılı kanuna göre bütçe hazırlanırken esas alınması 
gereken Orta Vadeli Programın (OVP) Eylül ayının ilk 
haftası sonuna kadar, Orta Vadeli Mali Planın (OVMP) 
ise 15 Eylül’de yayımlanması gerekmektedir. Oysa ku-
rumlar fiilen bütçelerini hazırlamaya Mayıs ayından 
itibaren başlamaktadır. Ancak bu takvime de uyulma-
maktadır. Örneğin 2021 bütçesine temel olan belgelerden 
OVP 29 Eylül’de, OVMP ise 8 Ekim’de yayımlanmıştır, 
bütçe teklifi ise Anayasa’ya aykırı biçimde 2 gün gecik-
meyle ancak 19 Ekim’de Meclis’e sunulabilmiştir. 2021 
yılı bütçe sürecinden de açıkça gözlendiği üzere, büt-
çenin hazırlanması, görüşülmesi ve yasalaşması süreci 
bürokratik, teknik bir sürece indirgenmiştir. Bununla 
birlikte sürecin asıl aktörü olan Cumhurbaşkanlığı bün-
yesinde bütçe için yetkilendirilen başkanlıklar, kurullar, 
ofisler yasal dayanaktan yoksundur, görevleri ve diğer 
kurumlarla ilişkileri belirsizdir. Son olarak yasa metni 
de bütçe hakkını engelleyici, şeffaflıktan uzak bir nitelik 
arz etmektedir. Bütçe artık 16 Ekim’de yayımlanan torba 
yasanın öngördüğü yeni bütçe tekniğine geçilmesi nede-
niyle fonksiyonel dağılımı içermemektedir. 8 Ekim tarih-
li bütçe çağrısı eki olan bütçe hazırlama rehberinde kamu 
idarelerinin bütçelerini fonksiyonel dağılımı ortadan 
kaldıran yeni bütçe tekniğine göre hazırlamaları talima-
tı verilmektedir. 2021 bütçesinin bağlı cetvelleri Meclis 
ağ sayfasına gecikmeyle koyulmuştur, vergi harcamala-
rı listesi bağlı cetvellerin içine gömülmüş durumdadır, 

dernek ve vakıflara yapılan yardımlar adları belirtilerek 
açıkça ifade edilmemektedir. Özetle, gerek bütçe süreci-
nin yeni hükümet süreciyle tamamıyla bürokratik bir sü-
rece indirgenmesi gerekse bütçenin hazırlanma yordamı 
bütçe hakkının ihlaline yol açmaktadır. Yapısal iktisadi 
ve siyasi sorunlar kimi kamu gelir ve giderlerinin bütçe 
dışına çıkarılmasına, kamu denetiminden kaçırılmasına 
yol açmıştır. Bunun en tipik iki örneği Varlık Fonu ve Ka-
mu-Özel İşbirliği projeleridir.

Varlık fonları dünyada genel olarak rezerv, ticaret faz-
lası ve doğal kaynak zenginliğinin değerlendirilmesi ve 
gelecek kuşakların refahı için kullanılmak üzere kurul-
salar da Türkiye’de kamusal kaynakların aktarılmasıyla 
kurulan Varlık Fonu, yurtiçinden ve yurt dışından usulü 
belli olmayan bir biçimde kaynak sağlayan, mal varlıkları 
teminat olarak kullanılabilen bir borçlanma fonu olarak 
işlemektedir. Türkiye Varlık Fonu Şirketi’nin yapı ve iş-
leyişine, fona devredilecek kamu kurum ve kuruluşları-
na Cumhurbaşkanı’nın hükümet başkanı sıfatıyla karar 
verdiği bir yapıda şirketin yönetim kurulu başkanının 
da Cumhurbaşkanı olmasının yanı sıra Cumhurbaşka-
nı’nın denetim ile ilgili yetkilerinin de olması çok ciddi 
bir problem oluşturmaktadır. Türkiye Varlık Fonu’nun 
Sayıştay denetiminden, KİT’lerin tabi olduğu mevzuat 
hükümlerinden, Kamu İhale Kanunu, Devlet Memurları 
Kanunu ve Rekabet Kanunu gibi mevzuat düzenlemele-
rinden muaf olması ortaya son derece denetimsiz bir yapı 
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çıkarmıştır. Bunun yanı sıra gelir ve kurumlar vergisin-
den ve diğer vergi ve harçlardan muaf oluşu mevcut ha-
liyle Türkiye Varlık Fonu’nun adeta ikinci bir hazine gibi 
çalışmakta olduğuna işaret etmektedir. Başka bir sorunlu 
husus da 2021 Bütçesinin Bazı Ödeneklerin Kullanımına 
ve Harcamalara İlişkin Esasları başlığını taşıyan E cetve-
linin 5. maddesiyle bu paralel hazine konumundaki Var-
lık Fonu’na aktarılan kuruluşlara kamu adına yapılacak 
sermaye ödemelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı büt-
çesinden karşılanabilmesi 
olanağının getirilmesidir.

Benzer biçimde, yap-iş-
let-devret ve yap-işlet mo-
delleriyle başlayan, sonra 
yap-kirala-devret modeli-
nin de uygulamaya koyul-
duğu Kamu-Özel İşbirliği 
(KÖİ) modeli hem kapsam 
hem de tutar bakımından 
çok büyük boyutlara ulaş-
mıştır. Ulaştırma, enerji ve 
sağlık alanlarında yoğunla-
şan 252 KÖİ projesinin söz-
leşme değeri 2020 yılı Ocak 
ayı itibarıyla 155,9 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiş-
tir. KÖİ projeleri, yatırım-
ların bütçe dışına çıkarıl-
ması, kamu denetiminden 
muafiyet ve kamu hizmeti-
nin ticarileştirilmesi bakı-
mından kamu faaliyetinin 
bütçe dışına çıkarılmasının 
baskın diğer yolu olarak 
ortaya çıkmıştır. KÖİ pro-
jeleri ile kamu yatırımları 
bütçe dışına çıkarıldığı için 
izlenemez hale gelmekte, 
diğer taraftan bu projele-
re verilen döviz garantileri bütçeye ciddi bir yük getir-
mektedir. Bunun yanı sıra, gelecekte ortaya çıkabilecek 
hukuki sorunların uluslararası tahkim mekanizmasıyla 
çözülmesi öngörülen bu model ciddi bir belirsizlik ve ön-
görülemezlik yaratmakta ve gelecek kuşakları büyük bir 
borç yükü altına sokma tehlikesi taşımaktadır. Bu pro-
jelerin garantiler açısından 2021 yılı bütçesinde yarattığı 
kayıplar şehir hastaneleri için 16,4 milyar lira, ulaştırma 
projeleri için 14 milyar lira olmak üzere toplamda 30,4 
milyar liraya ulaşmıştır.

Konuya bütçe hazırlama ve uygulama teknikleri açı-
sından bakıldığında, bütçenin hazırlanması sürecine 
kılavuzluk edecek temel belgelerden olan OVP’lerin 
kalkınma planlarıyla ilişkisi bulunmamaktadır. Mevcut 

OVP’nin de Türkiye’nin sorunlarını çözme perspektifi 
yoktur, makroekonomik dengeleri gerçekçi ve tutarlı de-
ğildir. Diğer yandan borçlanma yasasında öngörülen büt-
çe limitleri torba yasalarla artırılmaktadır. Böylece 5018 
sayılı yasaya aykırı bir şekilde ödenek üstü harcamanın 
önü açılmaktadır. Bu tür harcamalar kaçınılmaz bir şe-
kilde ortaya çıktıysa, bunun yasal yolu ek bütçe uygula-
masına gitmektir. Ek bütçe ile yapılabilecekken limitle-
rin torba yasalarla değiştirilmesi, bütçe sürecinin akim 

kılınması, bütçe hakkının 
gasp edilmesidir; Meclis ve 
toplumsal taraflar böylelik-
le devre dışı bırakılmakta-
dır. 5018 sayılı yasanın 14. 
maddesinde öngörülen ka-
muyu yükümlülük altına 
sokacak mali faaliyetlerin 
OVP ve OVMP çerçeve-
sinde en az üç yıllık dönem 
için hesaplanıp teklif edile-
ceğine ilişkin hüküm kâğıt 
üzerinde kalmıştır. Yine 
bütçenin yaklaşık % 10’unu 
teşkil eden döner sermayeli 
işletmelerin bütçeye dâhil 
edilmesi henüz gerçekleş-
tirilmiş değildir. Bütçe ile 
birlikte sunulacak belgele-
rin, yıllık ekonomik rapor, 
kamu borç yönetimi raporu 
örneklerinde olduğu gibi 
rapor şeklinde olması usulü 
benimsenmelidir. Örneğin 
dernek ve vakıflara yapılan 
yardımlarla ilgili bir liste 
verme yerine bir değerlen-
dirme raporu sunulmalıdır. 
Bu raporda, sadece merke-
zi yönetim kapsamındaki 
idarelerle yetinilmeyip ge-

nel yönetim kapsamındaki diğer idareler (sosyal güvenlik 
kurumları ve mahallî idareler) de analize dahil edilmeli-
dir. Böylece bu idarelerin bütçelerinden yardım yapılan 
tüm kuruşlarla ilgili seçilme ölçütleri, adları her biri için 
öngörülen ödenek tutarları ve geçmiş yıl gerçekleşmele-
ri Meclis’in bilgisine ve denetimine sunulmuş olacaktır. 
5018 sayılı yasanın 41.maddesinde ‘Sayıştay, mahallî ida-
relerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî 
idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporu-
nu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini 
de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve de-
ğerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edil-
mesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin 
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yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür’ hükmü 
yer almaktadır. Ancak bugüne kadar bu görüşme sonuçları 
kamuoyu ile hiç paylaşılmamıştır. Oysa bütçe hakkı önem-
seniyorsa bu sonuçlar mutlaka kamuoyuyla paylaşılmalı-
dır. Son olarak 5018 sayılı yasanın bir denetim aracı olarak 
öngördüğü Kesin Hesap Yasası (KHY) pratikte işlevsizdir. 
Çünkü her seferinde yasal olmayan ödenek üstü harcama-
lara KHY ile tamamlayıcı ödenek verilmesiyle geçmiş bütçe 
uygulamaları aklanmaktadır. Bu yolu tümüyle kapatabil-
mek için KHY tekliflerinde yer alan tamamlayıcı ödenek 
maddesi tekliften çıkarılmalıdır ya da Meclis tamamlayıcı 
ödenek vermeyi reddetmelidir. Ayrıca KHY teklifi mevcut 
uygulamada olduğu gibi, bütçe teklifinin ardından değil 
öncesinde müzakere edilmelidir.

Sonuç olarak kamu gelir ve giderlerini bütçe sürecinin 
dışına taşıyan bahsi geçen çok sayıda manipülasyonun 
önüne geçilmedikçe kural halini alan bütçe hakkının ihla-
linin önüne geçilemez. Unutmamak gerekir ki Türkiye’nin 
artarak çoğalan, derinleşen mali ve iktisadi sorunlarının 
çözümü, emekçi kesimlerin ve gelecek kuşakların hakları-
nın sistematik olarak gasp edildiği, iktisadi ve siyasi krizle-
rin hükümet etmenin bir parçası kılındığı tüm uygulama-
lardan vazgeçilmesine bağlıdır. Bu bağlamda hem Türkiye 
ekonomisinin yapısal sorunları hem akim kılınan bütçe 
süreci ve mali sorunlar hem de içinden geçilmekte olunan 
küresel salgın dikkate alındığında acilen ve orta vadede 
alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir:

• Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bütçenin 
demokratik, katılımcı, yasalara uygun bir biçimde yapıl-
masının olanaklı olmadığı kabul edilmelidir.

• Yapısal sorunların çözümü için gerçekçi hedefleri 
olan bir kalkınma planına bağlı kalınmalıdır. Bu çerçeve-
de hayata geçirilebilecek yapısal düzenlemeler kamulaştır-
maları, servet vergisini, sınıfsal dengelerin yeniden tarif 
edilmesini, neoliberal bütçe ezberlerinin terkedilmesini, 
sermaye stoklarının kayda geçirilmesini içermelidir.

• Kalkınma planları ve programları katılımcı, de-
mokratik ve emekten yana bir çerçevede hazırlanmalı ve 
bütçe ile bu planların bağları yeniden kurulmalıdır.

• Kadınların işgücüne katılımı arttırılmalı, kadın-
lar için güvenceli iş olanakları yaratılmalı, bakım ve kreş 
ücretleri devlet tarafından karşılanmalı, ev içi emeğe öde-
me yapılmalı ve emeklilik hakkı sağlanmalıdır. Ev dışında 
ücretli işlerde çalışan kadınların ev içi emek yükleri nede-
niyle erken emeklilik ve yıpranma payının telafisi sağlan-
malıdır. Bu politikaları ve sonuçlarını izleyebilmek üzere 
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılmalıdır.

• Fosil yakıtlara yatırım yapılmasından, nükleer sant-
ral projelerinden ve üzerinde toplumsal uzlaşı sağlanama-
mış mega projelerden vazgeçilmeli, kaynaklar başta sağlık, 
eğitim olmak üzere kamu hizmetlerine aktarılmalıdır.

• Özel bir şirket ve ikinci bir Hazine gibi çalışan Var-
lık Fonu’nun faaliyetlerine son verilmelidir.

• Kamu-özel işbirliği ile hayata geçirilen projeler ka-
mulaştırılmalı, bu projeler için yapılacak ödemeler TL’ye 
dönüştürülmeli ve kriz koşullarında garanti ödemeleri ip-
tal edilmelidir.

• Vergi harcamaları olarak bilinen istisna ve mua-
fiyetler, bu istisna ve muafiyetler koyulurken amaçlanan 
hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı ve etkinlikleri çerçevesin-
de gözden geçirilmelidir. Söz konusu muafiyetler öncelikle 
emekçi sınıflar lehine temel ihtiyaç maddelerine uygula-
nan vergiler için getirilmelidir.

• Bütçe ile sunulacak belgeler, ilgili tahsislerin ayrın-
tılarını içerecek raporlar şeklinde olmalıdır.

• Yasal olmayan ödenek üstü harcamanın önünün 
kesilmesi için mutlaka ek bütçe uygulamasına gidilmeli ve 
yasanın öngördüğü borçlanma limitinin artırılmasına son 
verilmelidir.

• Kesin Hesap Yasası teklifine görüşmelerde öncelik 
verilmelidir ya da mevcut komisyonun bütçe ve kesin he-
sap olarak iki alt komisyona ayrılarak tekliflerin ayrı ko-
misyonlarda ele alınması sağlanmalıdır.

• Yerel yönetimlere yapılan transferler arttırılmalı, 
yerel yönetimlerin yatırım olanakları arttırılmalı, özellikle 
salgın koşullarında hizmetlerin aksamaması için gerekti-
ğinde dış borçlanmaya gidebilmeleri için ihtiyaç duyacak-
ları Hazine garantileri verilmelidir.

• Çiftçiye yönelik transfer harcamaları artırılmalı 
bu çerçevede tarımsal desteklemelere bütçeden ayrılan pay 
milli gelirin yüzde 1’inden az olmamalıdır. Çiftçi borçları 
faizleri silinerek, anapara ödemelerinde indirim sağlana-
rak taksitlendirilmelidir.

• İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanıl-
masına son verilmeli, fondan ilgili kanunun amacına aykı-
rı olarak yapılan aktarımların fona iade edilmesi sağlan-
malıdır.

• Sosyal yardımlar tek elde toplanmalıdır ve asgari 
gelir desteği mantığıyla yürütülmelidir.

• Toplum kesimleri gözetilerek bütçe açığı verilebi-
leceği kabul edilmeli, pandemi koşullarında kayıtlı/kayıt 
dışı yoksullara, ihtiyacı olanlara yapılacak yardımlar bütçe 
kaynaklarından karşılanmalıdır.

• Sağlık, eğitim başta olmak üzere kamu hizmetleri-
nin ücretsiz olarak sağlanması için gereken düzenlemeler 
yapılmalıdır.

• Asgari ücret insani yaşam koşullarını sağlayacak 
düzeye çıkarılmalı ve vergi dışı tutulmalıdır.

• Salgın nedeniyle ihtiyaç duyanların elektrik, su, doğal 
gaz ve internet faturaları kamu tarafından karşılanmalıdır.
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VEFİK KİTAPÇIGİL KAMU HİZMETİ ÖDÜLÜ 
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ’NE VERİLDİ

Her yıl Mülkiye’nin kuruluş günü olan 4 Aralık 
tarihinde Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şube-
si tarafından, niteliği bakımından örnek kamu 

hizmeti sunan kişi ve kurumlara verilen Vefik Kitapçıgil 
Kamu Hizmeti Ödülü’ne 2020 yılında Türk Tabipleri Bir-
liği layık görüldü.

Sağlık hizmetlerinin kamu tarafından sağlanmasını 
öngören sağlık politikalarını savunması; en temel insan 
hakkı ve kamu hizmeti olan insan sağlığının korunması; 
insanların tıbbi tedaviden nitelikli, eşit ve hızlı bir şekil-
de yararlanması için hayatlarını ortaya koyarak mücade-
le eden doktor ve sağlık emekçilerimizin üstün çabaları 
Türk Tabipleri Birliği’nin ödülü almasındaki en önemli 
etkenler oldu.

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Yunus 
Isın ödül töreninde şunları söyledi: “Çağdaş dönemler-
de eşi benzeri görülmemiş bir salgın karşısında yer yer 
son derece elverişsiz koşullarda, canları pahasına görev 
yapan doktorlar ve sağlık emekçilerinin çalışmaları top-
lumumuzun tüm kesimlerinin takdirine şayan olmuştur.

Türk Tabipleri Birliği ve kıymetli üyelerine, temel 
bir insan hakkı olan “sağlık hakkının” savunulmasında 
gösterdikleri üstün gayretin yanı sıra kamuoyunun doğ-
ru bilgilendirilmesi konusundaki tutarlı ve bilimi temel 
alan duruşları nedeniyle Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti 
Ödülünü tüm Mülkiyeliler adına takdim etmekten bü-
yük onur duyuyorum.”

Türk Tabipleri Birliği adına ödülü alan Şebnem Ko-
rur Fincancı ise şöyle konuştu: “Bu ödül tüm üyelerimiz, 
meslektaşlarımız ve bütün sağlık emekçileri için büyük 
bir onur ve bizler için motivasyon kaynağıdır. Halk sağlı-
ğı için mücadelemiz sürecek.”

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi tarafından 2004 
yılından beri verilen Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödü-
lüne bugüne dek layık görülen kurum ve kişiler arasında 
Zekeriya Temizel, Güngör Uras, Prof. Dr. İlber Ortaylı, 
Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Prof. Dr. Yalçın Karate-
pe, Cumhuriyet Gazetesi, Medyascope TV ve Dr. Kerem 
Altıparmak yer almaktadır.
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