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GİRİŞ

25 Mart 2018 tarihinde bizlere verdiğiniz ağır sorum-
luluğu bugüne kadar taşımanın coşkusu ve heyecanıy-
la yeniden karşınızdayız. Genel Kurul'da üstlendiğimiz 
sorumluluk, geçtiğimiz yıl boyunca dünyayı etkisi al-
tına alan COVID-19 Pandemisi nedeniyle bir yıl uzadı. 
Sizlerin bu dönemde gösterdiği dayanışma ve destek, 
bu zorlu süreçte Birliğimizin faaliyetlerini kesintisiz 
olarak sürdürebilmemizi sağladı.

Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, bir taraf-
tan cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, evrensel hukuk 
ilkelerini savunurken diğer taraftan umudu, neşeyi ve 
dayanışmayı çoğaltmaktan vazgeçmedik. Çünkü zor 
zamanların yarattığı sancıları yalnızlaşarak, içe kapa-
narak değil el ele vererek aşılabileceğimize inandık.

Cumhuriyetin ve demokrasinin en temel ilkeleri OHAL 
rejimi altında yok sayılırken devraldığımız Mülkiyeliler 
Birliği yönetimini, büyük şirketlerin iflaslarına neden 
olan, işsizliği büyüten ve yoksulluğu derinleştiren bir 
ekonomik kriz ve etkisini hayatımızında her alanında 
derinden hissettiren pandemi döneminde taşıdığımız 
sorumluluğa uygun biçimde sürdürmeye çalıştık.

Açıldığı günden başlayarak çok sayıda akademik ve 
kültürel etkinliğe ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği 
yapan Mülkiye Kültür Merkezi ve sosyal tesislerimiz 
pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kaldı. Bu süreçte 
faaliyetlerimizi askıya almak yerine, teknolojinin ola-
naklarından yararlanarak çevrimiçi olarak sürdürmeye 
gayret ettik. Siz üyelerimizin bu faaliyetlere gösterdiği 
ilgi, şevkimizi artırdı.

Pandeminin artırdığı ve tüm ülkede etkisini sürdüren 
mali sorunlar Birliğimizi ve en başta da Birliğimizin 
emekçilerini olumsuz etkiledi. Birliğimizin varlık ne-
denlerinden birini oluşturan Fakültemiz öğrencilerinin 
eğitim için gerekli temel ihtiyaçları pandemi nedeniy-
le katlanarak arttı. Bu süreçte hem çalışanlarımızın 

mağduriyetlerinin giderilmesi hem de öğrencilerimize 
sunduğumuz burs olanaklarının genişletilmesi için siz 
üyelerimize yaptığımız dayanışma çağrılarının karşılık 
bulması, bizi sevindirdi ve güçlendirdi. Birliğimizin po-
tansiyelinin ve gücünün, tahayyülümüzün çok ötesin-
de olduğu gerçeğiyle karşılaştığımızda heyecanımız 
arttı, umudumuz çoğaldı.

Öncesinde Mülkiye Kültür Merkezi’nin tamamlanma-
sı, tefrişatının gerçekleştirilmesini sağlayan bu daya-
nışma, pandemi döneminde de en büyük desteğimiz 
oldu. En önemlisi de sizlerden aldığımız bu güçle, yerel 
seçimlerde yaşanan skandallara, etrafımızı kuşatan 
hukuksuzluklara, toplumsal muhalefeti hedef alan 
saldırılara, fakültemize ve öğrencilerimize yönelik teh-
ditlere ve canımızı yakan politikalara karşı Mülkiyeliler 
Birliği’nin sözünü üretmekten, bilimsel faaliyetlerini, 
raporlarını, görüşlerini paylaşmaktan bir an olsun geri 
durmadık. Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, 
kamu yararını, eşitliği ve özgürlüğü savunmaktan asla 
imtina etmedik.

Değerli Mülkiyeliler,

Okuyacağınız bu rapor, 2018-2021 yılları arasında 
yönetimimizle gösterdiğiniz dayanışmanın ürünüdür. 
Elbette, eksiklikleri ve hataları yönetimimize ait olan, 
güzel olan ne varsa da hep birlikte var ettiğimiz bir dö-
nemin tablosudur.

Çalışma raporumuzda yer alan faaliyetlerimizin ger-
çekleşmesinde katkısı olan tüm Mülkiyelilere ve Mül-
kiye dostlarına en içten teşekkürlerimizi sunmayı bir 
borç biliyoruz. 47. Olağan Genel Kurulumuzun Birli-
ğimize yakışır biçimde, başarıyla geçmesini temenni 
ediyoruz. Saygılarımızla...

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

Değerli Hocalarımız Cevat Geray, Mümtaz Soysal ve İşaya Üşür
başta olmak üzere kaybettiğimiz tüm üyelerimizin anılarına saygıyla...
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MÜLKIYELILER BIRLIĞI 2018-2021

Türkiye’nin dört bir yanında Mülkiyeliler arasındaki 
dayanışmayı güçlendirme ve Mülkiye değerlerini yay-
gınlaştırma işevini üstlenen şubelerimizin genel mer-
kezle ilişkilerini güçlendirmek ve kurumsallaştırmak 
temel hedeflerimizden biri oldu. Çalışma dönemimizin 
hemen başında, 21 Nisan 2018 tarihinde, Mülkiyeliler 
Birliği Tekirdağ Şubesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

28 Ekim 2018 tarihinde Mülkiyeliler Birliği Şube baş-
kanlarını bir araya getirdik. Bursa şubemizin ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu’nda, üyelik ve 
aidat işlemlerinin Genel merkezle uyumlu bir biçimde, 
yasal çerçeveye uygun olarak yürütülmesi konusunda 
görüş alışverşinde bulunduk. Şubelerimizin temel so-

runlarını ve beklentilerini konuştuk.

Şubelerle ilişkilerimizi güçlendirme hedefi doğrultu-
sunda, yönetsel/hukuki konuların yanı sıra ortak bilgi 
üretimi ve bilgi paylaşımını amaçlayan etkinlikler dü-
zenledik. “Mülkiyeliler Krizi Konuşuyor” başlıklı panel-
ler dizisini Eskişehir, Bursa, İstanbul ve İzmir şubele-
rimizde, şube yöneticilerimizin ve üyelerimizin yoğun 
emeği ve katılımı ile gerçekleştirdik. Datça Şubemizin, 
Datça’da yaşayan değerli hocalarımızın koordinas-
yonunda düzenlediği Türkiye’nin Krizleri konulu kon-
feranslar dizisini yakından takip ettik ve destekledik. 
Pandemi döneminde gerçekleştirilen çevrimiçi etkin-
liklerde bir arada olduk. 

ŞUBELERİMİZLE İLİŞKİLER
1992 yılında 49 yıllığına Mülkiye-
liler Birliği’ne irtifak hakkı verilen 
İstanbul Üsküdar’da bulunan Nak-
kaştepe mevkiindeki tarihi Gazha-
ne binasının da bulunduğu alanla 
ilgili yargı süreci sona erdi. 9076 
metrekarelik alanın tahsis işlemi-
nin iptali için dönemin Maliye Ba-
kanlığı’nın açtığı dava Birliğimiz 
lehine sonuçlandı.

Birliğimizin geleceğine önemli kat-
kılar sunacak İstanbul Nakkaştepe 
Projesi, rantçı politikalarla elimiz-
den alınmak istense de geçmiş 
dönemlerdeki yönetimlerimizin, 
İstanbul Şube yöneticilerimizin, 
Bursa Şube Başkanımız Naci Da-
mar’ın çabalarıyla korundu.

Bizler de yönetime geldiğimiz gün-

den itibaren taşıdığımız sorumlu-
luğun bilinciyle tüm süreçlerin le-
himize sonuçlanması için konunun 
hassasiyetine uygun şekilde, sabır-
la hareket ettik. Sevinçle belirtmek 
isteriz ki yargı kararları lehimize 
sonuçlandı, inşaat ruhsatı alındı ve 
hukuki süreç tamamlandı. Nakkaş-
tepe Projemiz en kısa sürede Mülki-
yelilerin hizmetine sunulacaktır.

NAKKAŞTEPE PROJESİNDE SEVİNDİRİCİ HABER
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Bilindiği üzere Mülkiyeliler Birli-
ği Ayhan Açıkalın Sosyal Tesisleri 
restoran ve kafesi, Mülkiye değer-
lerine uygun biçimde Kazan Yayın-
cılık Kültür ve Turizm Ticaret Ano-
nim Şirketi (Kazan A.Ş.) tarafından 
işletilmektedir.

Çalışanlarının emeğini ve hakla-
rını gözetmenin ötesine geçerek, 
emekçilerimizin haklarını geliştir-
meyi de görev addeden şirketimiz, 
Türkiye’nin içinden geçtiği ağır 
ekonomik kriz koşulları ile özellik-
le artan enflasyon oranlarından 
ve Covid-19 pandemisinin yarat-
tığı koşullardan olumsuz olarak 
etkilense de Sosyal Tesislerimizin 

Mülkiyelilere ve tüm Ankaralılara 
hizmet vermesine dönük faaliyet-
lerini sürdürmektedir.

Sizlerin de yakından bildiği üzere, 
2018-2021 dönemi içerisinde şir-
ketimiz, Mülkiye Kültür Merkezi’nin 
yapımı esnasında ve özellikle de 
yaz ayları süresince bahçemizin 
kullanılamadığı ve Covid-19 pan-
demisine karşı alınan önlemler 
kapsamında restoran ve kafemizin 
kapalı kaldığı iki zor dönem ile karşı 
karşıya kalmıştır. 

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 
maruz kalınan yüksek zamlar da 
maliyetlerin ciddi biçimde artması 

sonucunu beraberinde getirmiştir. 
Ayrıca, Birliğimiz’in bahçesine biti-
şik şekilde kurulan “mobil karakol”, 
hem kafemiz bahçesinin kullanımı-
nı hem de Ankaralıların sokağı kul-
lanma tercihlerini olumsuz yönde 
etkilemiştir.

Böylesi bir tablo içerisinde Birliği-
miz tarafından yürütülen faaliyet-
ler, mekanlarımızın kullanım düze-
yini de arttırarak şirketin ekonomik 
döngüsüne katkı sağlamıştır. 

Gelinen aşamada şirketimizin eko-
nomik durumuna dair bilgilerin yo-
rumlanması konusunda bilinmesi 
gereken önemli bir durum vardır. 

MALİ DURUM
KAZAN YAYINCILIK KÜLTÜR VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Diğer alkollü içki satışı yapan şirketler gibi Kazan A.Ş. 
de bira anlaşmalarından elde ettiği geliri mali hesapla-
rına yansıttığında ekonomik bir rahatlama yaşamak-
tadır. Elbette, bu durum arzu edilen bir durum olmasa 
da olağanüstü dönemlerin kaçınılmaz bir sonucudur.

Şöyle ki;

• Kazan A.Ş. ile Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret 
A.Ş. (Efes) ve Merpaş Merkez Pazarlama ve Dağı-
tım Tic. Ltd. Şti. (Distribütör) arasında, 10 Temmuz 
2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mik-
tar Taahhütlü Açık Satış Noktası Sözleşmesi im-
zalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında Kazan A.Ş., 
Efes’in yetkilendirmiş olduğu distribütör vasıtasıy-
la Efes’in bira ürünlerinden 163 bin 700 litre mik-
tarında ürünü satmayı taahhüt etmiştir. Sözleşme 
herhangi bir süre sınırlamasına bağlı değildir.

• 2017 yılında yapılan bu anlaşma ile Efes firma-
sından Kazan A.Ş.’ye 750 bin TL’lik bir nakit girişi 
sağlanmıştır. KDV dahil olarak verilen bu tutar, 
sözleşmenin imzalandığı Temmuz 2017’den itiba-
ren 163.700 litre biranın satışının taahhüt edilme-
si karşılığı alınmıştır. Dolayısıyla bu gelir Temmuz 
2017 ile Haziran 2020 arasındaki 3 yıllık satış dö-
nemini kapsayan bir gelir olduğu halde, tamamı 
şirket hesaplarına girdiği 2017 yılında gelire kay-
dedilmiştir. Bu durum tablolardaki rakamları analiz 
açısından yanıltıcı bir hale sokmaktadır. Bu geliri 
satışı yapılan litrelere göre ilgili dönemlere bölerek 
dağıttığımızda şirketin dönemler itibarıyla kâr/za-
rarı daha net ve gerçekçi görünebilmektedir.

Dönem
Mevcut Tablolarda Görünen 

Kar/Zarar

Satış Taahhüdü Karşılığı Elde 
Edilen Gelirin İlgili Dönemlere 

Yansıtıldığında Görünen
Kar/Zarar

Düzenleme Sonrası Ciroya 
Göre Zarar Oranı

2017 + 249.241 - 279.827 % 7
2018 - 670.280 - 458.614 % 11
2019 -637.542 - 425.876 % 7,7

• Tablodan net olarak görüleceği üzere zarar ora-
nı 2017, 2018 ve 2019 yılları kıyaslandığında aşağı 

yukarı aynı oranda seyretmektedir. 2018 yılında 
bahçenin kullanımının sekteye uğraması oranı bir 
miktar artırmıştır.

• Bu tutarın iki taksitte şirketimize aktarılmış ol-
ması, 2017 yılı sonu itibarıyla şirket net borcunu 
651 bin 987 TL’ye çekmiştir.

• 18 Nisan 2018’de Kazan A.Ş. yönetim kurulu de-
ğişikliği sırasında şirketin net borcu 31 Mart 2018 
tarihli mizana göre yeniden 826 bin 963 TL’ye yük-
selmiştir. Efes, miktar taahhütlü sözleşmeler kap-
samında, işyerinin işletilmesine katkıda bulunmak 
amacı ile şirketlere nakit katkı ve/veya nakit bazlı 
katkı (bedelsiz ürün) vermekte ya da sözleşmede 
belirtilen oranlarda iskonto uygulamaktadır. Şirke-
timiz, önümüzdeki yıllarda satmayı taahhüt ettiği 
ürünün karşılığını 2017 yılında nakit olarak almıştır. 
2017 yılında yapılan sözleşme kapsamında satışı 
taahhüt edilen ürün miktarı karşılığında 750 bin TL 
(KDV dahil) tutarında nakit Efes tarafından Kazan 
A.Ş.’ye aktarılmıştır. İşyerinin işletilmesine katkı-
da bulunmak amacı ile satışı taahhüt edilen ürün 
miktarı karşılığında Efes tarafından Kazan A.Ş.’ye 
aktarılan nakit katkının bugünkü karşılığı yaklaşık 
1 milyon 500 bin TL’dir (Efes Fıçı 50 L Aralık 2017 
fiyatı 595 TL, Mart 2021 fiyatı 1180 TL).

• Şirketimizin Aralık 2020 sonu itibariyle net bor-
cu 2 milyon 641 bin 554 TL’dir. 

25 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Mülkiyeliler 
Birliği 46. Olağan Genel Kurulu’nun ardından Kazan 

Yayıncılık Kültür ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin 
(Kazan A.Ş.) Olağan Genel Kurulu 18 Nisan 2018 tari-
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hinde gerçekleştirilmiştir.

Nisan 2018 tarihinde Kazan A.Ş.’de 
çalışmakta olan personelimizin sa-
yısı 43’tür. 2 yıllık süre içerisinde 1 
personelimiz iş akdi feshedilerek, 1 
personelimiz Kazan A.Ş.’den Mül-
kiyeliler Birliği Derneği’ne alınarak, 
6 personelimiz emeklilik yoluyla, 
1 personelimiz evlilik nedeni ile, 1 
personelimiz askerlik nedeni ile, 
1 personelimizde şehir değişikliği 
nedeni ile şirketimizden ayrılmıştır. 
2019 yaz aylarında İşkur İşbaşı Eği-
timi Programı kapsamında 6 per-
sonel Kazan A.Ş.’de çalışmış ve bu 
personelin 5’i eğitim programının 
sonunda şirketimizden ayrılmıştır.

Şirketimiz Covid-19 pandemisi ne-
deni ile faaliyetlerini 15 Mart 2020 
tarihinde durdurmuş ve bu tarih 

itibari ile Kısa Çalışma Ödeneği uy-
gulamasına geçmiştir. Mart 2021 
itibariyle Kazan A.Ş.’de çalışmakta 
olan personelimizin sayısı 33’dür.

Söz konusu dönemde, Kazan 
A.Ş.’den ayrılan personelimizin hak 
ettiği tazminat ile geçmiş dönem-
de ayrılmış fakat yasal süreçleri bu 
dönemde sonuçlanmış olan per-
sonelimizin hak kazandığı top-
lam tazminat miktarı 481.042,58 
TL’dir. Bu miktarın 312.166,17 TL’si 
ödenmiş durumdadır.

19 Temmuz 2018 tarihinde OLEYİS 
Sendikası ile şirketimiz arasında 4. 
Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza-
lanmıştır. İmzalanan sözleşme ile 
işçilerimize birinci yıl 150 TL sey-
yanen, ikinci yıl %12 oranında ve 
üçüncü yıl %14 oranında ücret zam-

mı yapılmıştır. İşçilerimizin önceki 
sözleşmelerde yer alan hakları aynı 
biçimde korunurken, aynı işi yapan 
işçilerin arasında yıllar içinde oluş-
muş ücret farklarının iki yıl içerisin-
de kapatılmasına sözleşmede yer 
verilerek sosyal tesislerimizdeki iş 
barışının güçlendirilmesi amacına 
dönük önemli bir adım atılmıştır. 

Toplu sözleşme ile 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü kadın işçilerimiz için 
ücretli izin günlerine eklenmiş ve 
işyeri temsilcisi seçiminde sendika 
onayı kaldırılmıştır.

Kazan A.Ş.’nin mali durumuna iliş-
kin ayrıntılı bilgi ile 2017, 2018,2019 
ve 2020 yıllarına ait vergi dairesine 
verilen beyanname eki tabloları 
yan sayfada görebilirsiniz..

KAZAN YAYINCILIK KÜLTÜR VE TURİZM TİCARET A.Ş. KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLARI
(VERGİ DAİRESİNE VERİLEN BEYANNAME EKİ TABLOLAR)

BİLANÇO / AKTİF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
DÖNEN VARLIKLAR 318.664,67 174.885,86 472.698,42 390.795,72
KASA 10.806,80 7.255,84 25.672,05 17.321,28
BANKALAR 14.899,59 0,39 18.662,19 7.007,15
DİĞER HAZIR DEĞERLER 964,30 2.192,26 7.517,70 -
ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI - - - 581,00
ALICILAR 167.296,24 20.678,69 36.467,17 13.786,92
DİĞ. ÇEŞ. ALACAKLAR - - 184,11 184,11
İLK MADDE MALZEME 111.914,00 92.024,04 22.900,00 14.950,00
TİCARİ MALLAR - - 125.471,60 20.675,16
DİĞER STOKLAR - - 2.150,00 2.100,00
VERİLEN SİPARİŞ AVANS. 788,76 788,76 - -
GELECEK AYLARA AİT GİD. 11.731,67 10.000,43 68.920,43 68.920,43
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ - - - 13.926,94
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 263,31 40.945,45 151.553,17 231.318,78
İŞ AVANSLARI - - - 23,95
PERSONEL AVANSLARI 1.000,00 13.200,00 -
DURAN VARLIKLAR 277.290,06 298.824,52 397.290,84 394.893,38
VERİLEN DEP. VE TEMİNATLAR 3.609,96 2.464,50 3.472,57 3.944,57
DEMİRBAŞLAR 191.816,57 204.898,77 206.379,33 208.625,09
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -107.334,28 -109.740,57 -112.512,03 -114.229,71
HAKLAR 8.126,10 8.126,10 8.126,10 8.126,10
ÖZEL MALİYETLER 302.167,23 302.480,63 329.596,90 329.596,90
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -121.095,52 -121.095,52 -131.942,05 -138.449,97
GELECEK YILLARA AİT GİDER - 11.690,61 94.170,02 97.280,40
AKTİF TOPLAM 595.954,73 473.710,38 869.989,26 785.689,10

BİLANÇO / PASİF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR 970.562,12 1.314.298,75 2.129.030,08 2.344.515,66
BANKA KREDİLERİ 52.428,96 87.242,83 142.654,63 145.861,55
SATICILAR 455.128,40 441.386,98 537.046,00 385.417,97
DİĞER TİCARİ BORÇLAR 14.502,73 16.769,36 21.609,57 15.945,75
ORTAKLARA BORÇLAR 162.372,36 306.208,64 470.385,54 600.290,29
PERSONELE BORÇLAR 95.919,65 134.634,25 206.051,45 168.876,41
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 19.931,26 34.940,71 69.476,73 97.765,26
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI - - - 10.400,00
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 67.362,95 213.239,00 629.259,39 865.769,46
ÖDENECEK SGK PRİMLERİ 71.781,92 79.876,98 51.990,50 54.188,97
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜM. 31.133,89 - 556,27
UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR - 204.299,52 423.389,70 789.050,13
BANKA KREDİLERİ - 195.955,47 328.383,27 787.381,32
BORÇ SENETLERİ - - 90.000,00 -
VADESİ GEÇMİŞ TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ - 8.344,05 5.006,43 1.668,81
ÖZKAYNAKLAR -374.607,39 -1.044.887,89 -1.682.430,52 -2.347.876,69
SERMAYE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
YASAL YEDEKLER 42.360,66 42.360,66 42.360,66 42.360,66
GEÇMİŞ YIL KARLARI 169.071,16 - -
GEÇMİŞ YIL ZARARLARI -885.281,10 -466.968,05 -1.137.248,55 -1.774.791,18
DÖNEM NET KARI 249.241,89 - - -
DÖNEM NET ZARARI -670.280,50 -637.542,63 -665.446,17
PASİF TOPLAM 595.954,73 473.710,38 869.989,26 785.689,10

GELİR TABLOSU 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
YURTİÇİ SATIŞLAR 3.972.708,12 4.160.519,87 5.507.693,72 3.559.806,51
DİĞER GELİRLER 784.399,64 105.087,54 95.187,65 36.994,37
SATIŞTAN İADELER (-) -1.415,42 - - -169.491,52
SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -4.348.021,34 -4.492.991,40 -5.976.906,77 -3.861.026,72
FAALİYET GİDERLERİ (-) -121.962,79 -373.013,66 -97.833,01 -93.820,59
DİĞ. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3.144,44 23,72 168,15 1.132,61
DİĞ. OLAĞAN GİDER VE ZARAR -5,21 -2,46 -2,57
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -40.096,38 -70.116,12 -158.926,85 -138.557,36
DİĞ. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KAR 613,49 11.526,42 - 103,48
DİĞ. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR -127,87 -11.311,66 -6.923,06 -584,38
DÖNEM NET KARI / ZARARI 249.241,89 -670.280,50 -637.542,63 -665.446,17



MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2021 MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2021

SAYFA 008 SAYFA 009

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ MÜLKİYE YAYINCILIK İŞLETMESİ
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ- KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO / AKTİF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

DÖNEN VARLIKLAR  9.118,33  46.092,88  23.537,87 40.473,59

KASA  98,91  875,20  679,28 -

BANKALAR  3.019,42  6.931,05  10.765,63 3.331,34

DİĞER  240,00 

İKT.İŞL.ALACAKLAR  28.049,08 21.600,00

STOKLAR  6.000,00  8.000,00  8.074,00 9.569,67

DİĞER DÖNEN VAR.  2.237,55  3.778,96 5.972,58

DURAN VARLIKLAR  348.139,57  338.103,17  382.661,55 366.623,69

BAĞLI ORTAKLAR  6.550,00  6.550,00  6.550,00 6.550,00

BİNALAR  69,19  69,19  69,19 69,19

DEMİRBAŞLAR  57.832,79  60.074,79  130.123,37 138.823,51

DİĞER

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR -53.369,41 -53.852,53 -79.342,73 -104.080,73

MADDİ OLM. DURAN VAR.  11.795,28 -  - -

YAPILMAKTA OLAN YAT.  325.261,72  325.261,72  325.261,72 325.261,72

AKTİF TOPLAM  357.257,90  384.196,05  406.199,42 407.097,28

BİLANÇO / PASİF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

KISA VAD. YAB. KAYN.  24.364,91  50.819,18  99.483,78 73.915,08

MALİ BORÇLAR  8.514,77  2.705,69  10.207,19 8.541,97

İKT.İŞL.OLAN BORÇLAR  -  -  23.148,10 36.629,58

DİĞ.ÇEŞİTLİ BORÇLAR  8.805,46  38.791,75  47.340,21 30.408,52

ÖDENECEK VERGİLER  9.544,68  11.821,74  21.288,28 835,01

DİĞER BORÇLAR -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00

ÖZKAYNAKLAR  332.892,99  333.376,87  306.715,64 333.182,20

GEÇMİŞ YIL KARLARI  805.295,57  832.081,18  832.565,06 832.565,06

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI -499.188,19 -499.188,19 -499.188,19 -525.849,42

DÖNEM NET KARI  26.785,61  483,88  - 26.466,56

DÖNEM NET ZARARI  -  - -26.661,23 

PASİF TOPLAM  357.257,90  384.196,05  406.199,42 407.097,28

GELİR TABLOSU 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

ÜYE ÖDENTİLERİ  64.370,80  79.275,75  79.057,45 164.676,78

BAĞIŞ VE YARDIMLAR  63.889,20  41.170,00  126.398,57 39.360,00

KİRA GELİRLERİ  195.075,00  161.900,00  174.050,00 100.000,00

DİĞER GELİRLER  -  15.222,89  7.714,55 6.044,29

GENEL GİDERLER -16.643,79 -29.262,84 -19.859,21 -9.906,35

PERSONEL GİDERLERİ -167.104,71 -176.145,38 -276.433,27 -207.335,15

AMACA YÖNELİK GİDER. -112.050,89 -72.644,17 -117.345,96 -66.276,48

DİĞER GİDERLER -750,00 -19.032,37 -243,36 -96,53

GELİR FAZLASI  26.785,61  483,88 -26.661,23  26.466,56 

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ - MÜLKİYE YAYINCILIK İŞLETMESİ
VERGİ DAİRESİNE VERİLEN BEYANNAMELERE DAYANARAK HAZIRLANMIŞTIR

BİLANÇO / AKTİF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
DÖNEN VARLIKLAR  99.037,64  74.481,13  109.342,33  96.314,38
KASA  3.363,03  1.452,88  731,44  2.179,96
BANKALAR  945,21  5.631,06  36.592,05  9.902,12
DİĞER HAZIR DEĞERLER  60,00  
TİCARİ ALACAKLAR  4.920,00  3.265,00  4.601,52  1.754,47
DERNEKTEN ALACAKLAR  -  -  23.148,10  36.629,58
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR  654,21  654,21  1.172,21  
STOKLAR  58.442,89  30.609,59  19.753,79  20.612,43
DEVREDEN KDV  30.712,30  32.601,92  23.343,22  25.235,82
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR  -  206,47  
DURAN VARLIKLAR  1.111,11  555,51  277,71  -
DEMİRBAŞLAR  2.380,42  2.380,42  2.380,42  2.380,42
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR -1.269,31 -1.824,91 -2.102,71 -2.380,42
AKTİF TOPLAM  100.148,75  75.036,64  109.620,04  96.314,38

BİLANÇO / PASİF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR  38.598,60  37.560,05  47.705,20  26.955,58
TİCARİ BORÇLAR  37.664,37  5.550,00  5.682,65  16.395,68
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR  28.049,08  
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR  3.611,99  36.216,99  7.271,99
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI  2.657,56
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  934,23  348,98  5.180,99  612,24
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  624,57  18,11
ÖZKAYNAKLAR  61.550,15  37.476,59  61.914,84  69.358,80
SERMAYE  6.550,00  6.550,00  6.550,00  6.550,00
SER. DÜZ. OLUMLU FARK.  2.904,16  2.904,16  2.904,16  2.904,16
GEÇMİŞ YIL KARLARI  86.679,88  116.155,34  116.155,34  140.593,59
GEÇMİŞ YIL ZARAR LARI -64.059,35 -64.059,35 -88.132,91 -88.132,91
DÖNEM NET KARI  29.475,46  24.438,25  7.443,96
DÖNEM NET ZARARI -24.073,56  
PASİF TOPLAM  100.148,75  75.036,64  109.620,04  96.314,38

GELİR TABLOSU 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
YURTİÇİ SATIŞLAR  161.197,31  57.691,40  162.613,99  63.702,11

SATIŞ İNDİRİMLERİ  -  -  - -347,45
SATILAN TİC. MAL. MALİYETİ -20.982,55 -44.264,07 -42.170,84 -36.972,00
SATILAN HİZMET MALİYETİ -89.333,72 -3.719,64 -89.243,27 -8.450,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ -14.036,71 -33.497,61 -6.122,96 -10.053,71
DİĞ. OLAĞAN GELİR   0,71  2,52  1.667,20
DİĞ. OLAĞAN GİDER  -6,55 -0,55 -0,49
DİĞ. OLAĞANDIŞI GELİR    844,61  
DİĞ. OLAĞANDIŞI GİDER  -277,80 -860,68  
DÖN.KAR.YAS.YÜK. -7.368,87  -624,57 -2.101,70
DÖNEM KAR / ZARARI  29.475,46 -24.073,56  24.438,25  7.443,96



MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2021 MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2021

SAYFA 010 SAYFA 011

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI

Bu çalışma döneminde Birliğimiz, Fakültemizin ve Mül-
kiyeliler Birliği’nin birikimine ve tarihsel mirasına uygun 
olarak hem ülke gündemine hem de Mülkiye toplulu-
ğunun sorun ve ihtiyaçlarına dönük söz üreterek yeni-
den kamuoyunun görüşlerini merakla izlediği bir mer-
kez haline gelmiştir. Bu tutumuyla Mülkiyeliler Birliği 
herhangi bir mezun derneği olmadığını, birikimini ülke 
gündemiyle buluşturabilen saygın bir demokratik kitle 
örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 

Yerel seçimlerde yaşanan Anadolu Ajansı skandalına 
tepki gösterebilen ilk kuruluş olmanın yanı sıra YSK’nin 
hukuksuz kararlarına karşı kamu yararını savunan; 
cumhuriyetin ve demokrasinin temel değerlerini yük-
sek sesle dile getiren; “köle değiliz” diyerek haklarını 

arayan işçilerin sesini büyütmeye çalışan; ırkçılığa, eril 
şiddet ve tahakküme karşı eşitlik ve özgürlük talep 
eden açıklamalarla Mülkiyeliler Birliği gündeme mü-
dahale etmiştir.

Varlık nedenimiz olan Fakültemizin içine itildiği ağır yıkım 
karşısında geleceğimiz olan öğrencilerimizin, fakültemi-
zin akademik birikimini diri tutmaya çalışan hocalarımızın 
maruz kaldığı baskılara karşı sözümüzü söylemekten, 
öğrencilerimizle, hocalarımızla ve Fakültemiz çalışanla-
rıyla yan yana durmaktan imtina etmedik. 

Bu çalışma döneminde gerçekleştirdiğimiz açıklama-
larla, hem mektebimizin, hem de ülkemizin en önemli 
gündemlerinde söz sahibi olduk.

BASIN AÇIKLAMALARI
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI - KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLARI

(VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE VERİLEN BEYANNAME EKİ TABLOLAR)
BİLANÇO / AKTİF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

DÖNEN VARLIKLAR 186.826,39 374.740,05 529.655,87 722.648,20
KASA 464,40 473,31 625,18 466,61
BANKALAR 2.941,33 41.525,41 31.876,85 81.406,12
VERİLEN DEP. VE TEMİNATLAR 2.220,61 2.220,61 - -
DİĞ. ÇEŞ. ALACAKLAR 165.320,56 317.930,57 484.165,02 626.030,02
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 11.060,42 11.060,42 11.060,42 11.060,42
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR - 1.529,73 1.928,40 739,43
İŞ AVANSLARI 4.819,07 - - 345,60
PERSONEL AVANSLARI - - - 2.600,00
DURAN VARLIKLAR 381.187,18 392.158,75 3.186.249,38 3.066.296,04
VERİLEN DEP. VE TEMİNATLAR 9.457,60 10.277,30 14.465,39 14.465,39
İŞTİRAKLER 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
BİNALAR 60.924,29 60.924,29 2.858.862,63 2.858.862,63
DEMİRBAŞLAR 25.103,11 65.946,18 65.946,18 65.946,18
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) -16.379,77 -46.406,90 -54.442,70 -174.396,04
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 221.391,92 220.727,85 220.727,85 220.727,85
HAKLAR 18.086,11 18.086,11 18.086,11 18.086,11
ÖZEL MALİYETLER 12.603,92 12.603,92 12.603,92 12.603,92
AKTİF TOPLAM 568.013,57 766.898,80 3.715.905,25 3.788.944,24

BİLANÇO / PASİF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
KISA VAD. YAB. KAYNAKL 14.935,33 11.857,71 14.039,02 32.140,56
PERSONELE BORÇLAR 2.463,40 5.250,78 6.264,20 -
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 5.756,24 1.068,00 595,46 23.976,63
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.330,64 3.467,55 4.723,17 1.397,16
ÖDENECEK SGK PRİMLERİ 4.385,05 2.071,38 2.456,19 6.766,77
ÖZKAYNAKLAR 553.078,24 755.041,09 3.701.866,23 3.756.803,68
SERMAYE 1.184,14 1.184,14 1.184,14 1.184,14
GEÇMİŞ YIL KARLARI 848.033,75 985.839,63 1.187.802,48 4.078.684,44
GEÇMİŞ YIL ZARARLARI -433.945,53 -433.945,53 -433.945,53 -433.945,53
DÖNEM NET KARI 137.805,88 201.962,85 2.946.825,14 110.880,63
PASİF TOPLAM 568.013,57 766.898,80 3.715.905,25 3.788.944,24

GELİR TABLOSU 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
DİĞER GELİRLER ( KİRA ) 457.771,89 573.241,74 573.003,50 459.876,68
NAKDİ BAĞIŞLAR 109.095,00 167.536,93 236.588,41 211.600,60
AYNİ BAĞIŞLAR* - - 2.798.038,34 -
AMACA YÖNELİK GİDERLER -256.419,00 -392.998,82 -438.678,56 -339.026,06
GENEL YÖNETİM GİDERLER -176.542,04 -120.397,30 -225.321,11 -221.570,57
DİĞ. OLAĞAN GELİR VE KAR 3.900,03 1.390,73 3.319,56 -
DİĞ. OLAĞAN GİDER VE ZAAR - -0,03 - -0,02
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER - -26.810,40 -125,00 -
GELİR - GİDER FAZLASI 137.805,88 201.962,85 2.946.825,14 110.880,63

*2019 yılına ait 2 milyon 798 bin 38 TL tutarındaki ayni bağış Mülkiye Kültür Merkezi için sözleşme bedeli üzerinden kesi-
len ayni bağış makbuzunun karşılığıdır. 
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MÜLKIYELILER BIRLIĞI 2018-2020

Fakültemizin kuruluşunun 160. yı-
lını, farklı kuşaklardan Mülkiyelileri 
bir araya getirerek üyelerimiz ara-
sındaki dayanışmayı güçlendirme 
hedefimize katkıda bulunacak et-
kinliklerle karşıladık.

4 Aralık 2019 tarihinde 160. Yıl 
Resepsiyonu Mülkiyeliler Birliği’n-
de yaklaşık 500 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Geleneksel Mülki-
ye Balosu’nu 160. Yıl coşkusuyla 

birleştirmek ve kolektif bir çabayla 
organize etmek üzere farklı kuşak-
lardan mezunlarımızın bir araya 
gelerek oluşturduğu 160. Yıl Ko-
mitesinin aylarca süren özverili ça-
lışmaları sonucunda, 7 Aralık 2019 
taihinde yapılan Mülkiye Balosu'n-
da Mezuniyetlerinin 25. Yılını kut-
layan 1994 mezunlarımıza serti-
fika verilirken, 30. Mezuniyet yılını 
kutlayan mezunlarımız yıllar sonra 
kep attı. Mülkiye Büyük Ödülü Da-

nıştay Eski Üyesi Sayın Salih Er’e 
takdim edildi.

Fakültemizin kuruluşunun 160.yı-
lında, Türkiye’nin kültür ve sanat 
hayatına yaptıkları katkılarla gurur 
kaynağımız olan Mülkiyeli şairler 
Cemal Süreya, Ergin Günçe ve Ar-
kadaş Zekai Özger’i ve Mülkiyeli 
ressam Mübin Orhon’u konuştu-
ğumuz Çarşamba Söyleşileri ger-
çekleştirdik.

FAKÜLTEMİZİN 160. YILI MÜLKİYE KÜLTÜR MERKEZİ 
Yönetim görevini üstlendiğimizde, Mülkiye Kültür 
Merkezi olarak temeli atılan Selanik Caddesi tarafın-
daki binamızın 2. katının tablası atılmış, 3. katın beton 
atma işlemi bekleniyordu. İnşaatı üstlenen firmanın 
mali gerekçelerle inşaatı durdurması karşısında Mül-
kiye kamuoyunu bilgilendirdik ve gerek firmayla ge-
rekse Çankaya Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler 
neticesinde bina inşaatının tamamlanmasını sağladık.

Mülkiye Kültür Merkezi 9 Şubat 2019’da, önceki dö-
nem bakanlar kurulu üyeleri, milletvekilleri, Çankaya 
Belediye Başkanı, Birliğimizin mevcut ve önceki dö-
nem yönetim kurulları, şube başkanlarımız, üyele-
rimiz, hocalarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve 
Mülkiye dostlarının katılımıyla coşkulu bir törenle açı-
larak, bir yıl gibi kısa bir süre içinde sadece Mülkiye’nin 
değil, Ankara’nın en aktif sosyal-kültürel çekim mer-
kezlerinden biri haline geldi.

Mülkiye Kültür Merkezi kurulurken temel hedefimiz, 
Mülkiyeliler Birliği'nin ve Mülkiye camiasının birikim-
lerini paylaşabilecekleri, mezunlarımızın ve öğrencile-
rimizin birikimini artırmalarına yardımcı olacak, kendi 
kendine yeten bir kültür merkezi yaratabilmekti. Bu 
amaçla salonlarımızı en etkili şekillerde kullanılabil-
mek üzere çok amaçlı olarak hayata geçirdik. Örnek-
lemek gerekirse; seyyar tatami zeminle 20 dakika 
içinde Çocuk Kulübü olarak kullanıma hazır hale ge-
tirilen, camları güçlendirilmiş ve çocuk kilidi bulunan 
salonumuz aynı zamanda Resim Atölyesi olarak kulla-
nılabilecek malzemelerle donatılmıştır. Oktay Etiman 
Salonu'muz hem koro çalışmalarına, hem yoga-pila-
tes gibi spor faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor, hem 
de seyyar çalışma masaları ve yazı tahtasıyla ihtiyaç 
durumunda derslik olarak kullanılabiliyor. Prof. Dr. Oral 
Sander Konferans Salonu'muz en çok paneller ve söy-
leşiler için kullanılsa da profesyonel ve yarı-profesyo-
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nel konserlere, İşçi Filmleri Festivali 
ve Kadın Filmleri Günleri gibi sine-
ma gösterilerine ve çeşitli tiyatro 
gösterilerine ev sahipliği yapmıştır. 
Muammer Aksoy Kütüphanemizle, 
hem öğrencilerimize düzenli bir ça-
lışma alanı sağlandı hem de bu alan 
36 kişiye kadar toplantı salonu ve 
derslik olarak kullanılabilecek şe-
kilde tasarlandı. Çalışma masaları-
nın altına çalışanlarımızca döşenen 
elektrik tesisatı ve tüm salonları-
mızdaki kablosuz ağ ile kütüphane-
mizi kullanan herkesin bilgisayarla-
rını da rahatlıkla kullanabilecekleri 
konforlu bir çalışma ortamı yaratıl-
dı. Giriş katımızda, inşaat projesin-
de kafe olarak görünen ancak ser-
gi salonu olması beklenen alanın, 
teknik ve pratik sebeplerle Mülkiye 
camiasına yakışır bir kafe veya ser-
gi salonu olamayacağı anlaşıldı-
ğında, bu alanın en verimli şekilde 
kullanılabilmesi için giriş katımızın 
imza günlerinden tematik sergilere, 
söyleşilerden kokteyllere; Mülkiye-

lilerin ve tüm Ankaralıların sosyal ve 
kültürel hayatına katkıda bulunma-
sı sağlanmıştır.

Tüm bunlar yapılırken, Mülkiye 
Kültür Merkezinin kendi kendine 
yetebilir bir alan olarak çalışmasını 
hedefledik. Üyemiz ve çalışanımız 
Ali Raif Falcıoğlu’nun MKM Koordi-
natörü olarak görevlendirilmesiyle 
MKM’nin kurumsallaşması için at-
tığımız adımlar daha etkili bir uygu-
lama alanı bulmuştur. Her dönem 
4 öğrencimiz yarı-zamanlı olarak 
MKM’de istihdam edildi ve böylelik-
le, çoğu mesaili çalışan üyelerimizin 
mesai saatlerinden sonra da Kültür 
Merkezimizdeki sosyal, kültürel ve 
sanatsal faaliyetlere katılabilmesi 
sağlandı. Mülkiyeliler Birliği’nin pay-
daşı olmadığı etkinlikler için web si-
temizde ilan ettiğimiz saatlik, yarım 
günlük ve günlük fiyatlar üzerinden 
toplantı hizmeti sunmak ve Mülki-
ye Eğitim Merkezi’nin düzenlediği 
atölyelerden gelir elde etmek yol-

larıyla Mülkiye Kültür Merkezi, açı-
lışının henüz 2. ayında çalışanlarının 
ücretleriyle faturalarını ödeyebilen, 
kısacası kendi kendine yetebilen bir 
mekân haline getirilmiştir.

Mülkiye Kültür Merkezimiz, açılışı-
nın üstünden geçen bir yılda, atöl-
yelerden panellere, gösterilerden 
dinletilere, imza günlerine haftada 
ortalama 14 etkinliğe ev sahipliği 
yaparak sadece Mülkiye’nin değil, 
Ankara’nın en aktif sosyal-kültürel 
çekim merkezlerinden biri olmuş-
tur. Mülkiye Kültür Merkezimizde 
düzenlediğimiz etkinliklerde bir yıl 
içinde 10 bin’in üzerinde Mülkiyeli 
ve Mülkiye dostuyla bir araya gelin-
di. Mülkiyelilerin birikimlerini, kamu 
yararı gözeterek kamuoyuyla pay-
laşmalıyız diyerek gerçekleştirdiği-
miz birçok etkinliği internetten canlı 
yayınlayarak Ankara dışında olan 
veya Kültür Merkezimize gelme im-
kanı olmayan herkesin etkinlikleri-
mizi izlemesi sağlandı.

MÜLKİYE KÜLTÜR MERKEZİ MÜLKİYELİLERİN 
EMEKLERİYLE YAŞAM BULDU

Binanın kaba inşaatı sürerken, binadaki salonların et-
kili bir şekilde kullanılabilmesi adına gerekli olan altya-
pı değişikleri için Belediye, müteahhit ve alt yüklenici 
nezdinde birçok girişimde bulunuldu. Bu kapsamda, 
giriş katta yer alan salonun zemin döşemelerinin daha 
kaliteli malzemeyle değiştirilmesini sağladık. Konfe-
rans Salonuna, gerektiğinde teatral gösteriler, dinle-
tiler ve sinema gösterimlerinde kullanılmak üzere ışık 
ve ses sistemlerine uygun elektrik tesisatı döşenme-
sini sağladık. Böylelikle açılışından sonraki bir yıl içinde 
Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonumuzakonserler-
den teatral gösterilere, film günlerinden dinletilere bir-
çok etkinliğe ev sahipliği yapabildiği altyapı kazandırıldı.
Binamızın önce 2018’in Mayıs ayında, sonra Kasım’da 
bitirileceği vaatleri gerçekleşmeyince üyelerimizin Kı-
zılay’ın en güzel bahçesinde keyifle vakit geçirebilmesi 
için bahçemizin Yüksel Caddesi’ne bakan kısmının yer 
döşemesi çalışanlarımızca gerçekleştirildi.

Mülkiye Kültür Merkezimizin tefrişatına Mülkiyelilerin 
kullanımı ve konforu için azami çaba harcanmış, Tür-
kiye İş Bankası, Anadolu Hayat Emeklilik gibi kurumsal 
şirketlerin yanı sıra üyelerimizin destekleriyle; Çocuk 
Kulübü ve Resim Atölyesi ile Oktay Etiman Salonu tef-

riş edilmiş, bunun yanında binamızda kullanılmak üze-
re bilgisayar başta olmak üzere, ses sistemi, projek-
törler, yazı tahtası, perdeler, kürsü ve sunum masaları, 
raf ve eşya üniteleri gibi tamamlayıcılar edinilmiştir. 
Kütüphanemiz ve tüm salonlarımızda kullanılan ahşap 
masa ve sandalyeler yönetimimizce seçilmiş, SBF-
DER ve Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubemizce karşı-
lanmıştır. Konferans Salonumuza, kullanım esnasında 
zorunlu bir ihtiyaç olduğu anlaşılan salon tipi klima 
1973-1974 Mülkiye Mezunları tarafından sağlanmış-
tır. Merkezimizin açılmasından sonra ortaya çıkan 
ihtiyaçların karşılanması için Tahtadan Tükkan adlı iş-
letmenin sahibi üyemiz Serkan Ünal malzeme tedariki 
karşılığında ahşap işleri ücretsiz olarak üstlenmiştir.

Kütüphanemize, üyemiz Ali Tartanoğlu başta olmak 
üzere, birçok yayınevi tarafından bağışta bulunulmuş-
tur. Bu yayınevleri şunlardır: Türkiye İş Bankası Kültür 
yayınları, İmge Kitabevi, Siyasal Kitabevi, Nika Yayın-
ları, Ayrıntı Yayınları, Ayizi Kitap, Kor Kitap, Nota Bene 
Yayınları, Dipnot Yayınevi, İletişim Yayınları. Merkezi-
mize katkıda bulunan tüm bağışçıların isimleri Yöne-
tim Kurlumuz tarafından Mülkiye Kültür Merkezinin 
muhtelif yerlerine asılmıştır. Muammer Aksoy Kütüp-
hanemize bağışlanan yayınların numaralandırılması 
ve kayda alınması üyelerimizle el birliğiyle yapılmış, 
her kuşaktan Mülkiyeli bu anlamlı etkinlikte yan yana 
gelmiştir.
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MÜLKİYE EĞİTİM MERKEZİMİZ KÜLTÜR 
MERKEZİMİZE YAŞAM VERDİ

Mülkiye Eğitim Merkezi ve bünyesinde yer alan atöl-
yeler ve çalışma gruplarıyla Mülkiye Kültür Merkezi’n-
de çok sayıda etkinlik gerçekleştirilmesini sağladı. 

MÜLKİYE EĞİTİM MERKEZİ ATÖLYELERİ: Nisan 2019 tarihinde Pila-
tes, MS Ofis Programları, Yoga, İngilizce Konuşma, İn-
gilizce Akademik Çeviri atölyeleri başladı. İlk adımlarını 
görece az sayıdaki atölyelerle yürüten Mülkiye Eğitim 
Merkezimiz, gelinen aşamada Temel Fotoğrafçılık, 
Fotoğraf: Gemisiz Çapa Ankara, Pilates, Yoga, Do-

ğaçlama, Diksiyon, Nefes-Beden Farkındalığı, SPSS, 
MAXQDA Nitel Veri Analizi, İngilizce Akademik Çevi-
ri, Çocuklar İçin Yaratıcı Drama, Yeni Başlayanlar İçin 
Çince, Yeni Başlayanlar için Farsça, Yeni Başlayanlar 
İçin Almanca, Yeni Başlayanlar İçin Fransızca, Temel 
Bağlama, İleri Düzey Bağlama, Klasik Gitar ve Resim 
olmak üzere 19 atölye açarak üye ve öğrencilerimizin 
kendilerini geliştirebilecekleri imkanları seferber etti.

Atölyelerimizin katılımcı profiline daha yakından ba-
kıldığında, gerçekleştirilen etkinliklerle Mülkiye Eği-
tim Merkezi’nin Mülkiyeliler Birliği’nin ilgi odağı ol-
ması ve canlanmasındaki önemli katkılar kolaylıkla 
görülecektir.

20
19

 B
AH

AR

YAŞ GRUBU EĞİTİM DURUMU CİNSİYET
17-25 8 LİSE MEZUNU 2 KADIN 39
25-35 23 SBF DİĞER ERKEK 19
35-45 11 ÜN. ÖĞRENCİ 4 2 TOPLAM 58
45-55 8 LİSANS 21 14
55’+ 6 Y.LİSANS 3 6 ÜYE ÜYE DEĞİL
Bilinmiyor 2 DOKTORA+ 5 1 29 29
TOPLAM 58 TOPLAM 33 23 TOPLAM 58

20
20

 B
AH

AR

YAŞ GRUBU EĞİTİM DURUMU CİNSİYET
17-25 29 LİSE MEZUNU 1 KADIN 62
25-35 15 SBF DİĞER ERKEK 19
35-45 10 ÜN. ÖĞRENCİ 19 12 81
45-55 13 LİSANS 10 26
55’+ 11 Y.LİSANS 2 5 ÜYE ÜYE DEĞİL
Bilinmiyor 3 DOKTORA+ 4 2 14 67
TOPLAM 81 TOPLAM 35 45 TOPLAM 81

20
19

 G
ÜZ

YAŞ GRUBU EĞİTİM DURUMU CİNSİYET
17-25 59 LİSE MEZUNU 8 KADIN 132
25-35 45 SBF DİĞER ERKEK 58
35-45 26 ÜN. ÖĞRENCİ 38 23 TOPLAM 190
45-55 21 LİSANS 28 62
55’+ 37 Y.LİSANS 8 19 ÜYE ÜYE DEĞİL
Bilinmiyor 2 DOKTORA+ 3 1 41 149
TOPLAM 190 TOPLAM 77 105 TOPLAM 190

ÇEVİRİ ÇALIŞMA GRUBU: Mülkiyeliler Birliği’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Mülkiye Eğitim Merkezi bünyesinde 
Çeviri Çalışma Grubu oluşturuldu. Çeviri Çalışma Grubu, üniversite öğrencilerine ve mezunlarına, kamu yararı 
gözeten çeviri faaliyetlerine katılım çağrısı yaptı.

MÜLKİYE ÇOCUK: Mülkiye Eğitim Merkezi bünyesinde çocuk ve gençlere yönelik atölye,okuma, film gösterimi, konser, 
seminer gibi etkinlikler yapmayı amaçlayan Mülkiye Çocuk kuruldu.

16 HAZİRAN 2019
ÇOCUK HAKLARI SEKSEK OYUNU

İSVEÇ FİLM GÖSTERİMLERİ
Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 
etkinlikte, 10-11 yaş grubuna yönelik Çocuk 
Hakları Seksek Oyunu ve İsveç kısa çocuk film-
lerine yer verildi.

25 EKİM 2019
“ÇOCUK HAKLARI ALANINDA GÜNCEL TARTIŞMALAR” 

Mülkiye Çocuk tarafından düzenlenen, çocuk 
katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerinden 
edilmiş çocukların kültürel haklara erişimine dair 
sunumların yapıldığı panel, Mülkiye Kültür Mer-
kezi'nde gerçekleştirildi.
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Türkiye üniversite tarihine ağır bir baskı ve tasfi-
ye dönemi olarak geçecek olan ve varlık nedenimizi 
oluşturan fakültemizi derinden etkileyen bir dönem-
de Mülkiyeliler Birliği’nde yönetim sorumluluğu üst-
lenmiş bir ekip olarak temel hedeflerimizden biri de, 
fakültemizin akademik birikimini öğrencilerimizi ve 
kamuoyunu aydınlatacak, kolektif ve özgür bilgi üreti-
mine katkıda bulunacak şekilde seferber etmek üzere 
araştırma merkezleri kurmaktı. Ankara Üniversitesi 
rektörü tarafından kapatılan Siyasal Bilgiler Fakülte-
si İnsan Hakları Merkezi, bu hedef doğrultusunda 12 
Mayıs 2018 tarihinde Mülkiyeliler Birliği bünyesinde 
yeniden açıldı. Fakültemizin değerli hocalarının emek 
ve birikimini miras alan Mülkiye İnsan Hakları Merke-
zi, başta OHAL KHK’ları olmak üzere OHAL dönemine 
damgasını vuran hak ihlallerinin tartışıldığı bir dizi et-
kinlik düzenledi. 

Mülkiyeliler Birliği bünyesinde kurduğumuz Demok-
rasi Araştırmaları Merkezi, 24 Haziran 2018 seçimleri 
öncesi Türkiye’nin demokratik geleceği bakımından 
büyük önem verdiğimiz seçim güvenliği ve seçim ada-
leti konusunda konusunda gerçekleştirdiği çalıştayla 
faaliyetlerine başladı. Önde gelen demokratik kitle ör-

gürlerinin temsilcilerinin ve akademisyenlerin katıldığı 
Çalıştay sonucunda kaleme alınan ve yayımlanan Se-
çim Adaleti ve Güvenliği Raporu kamuoyu ile paylaşıl-
dı. Üyelerimizin ve ilgililerin yoğun katılımıyla gerçek-
leştirilen “Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin İlk 100 
Günü” konulu panel, Demokrasi Araştırmaları Merke-
zimiz tarafından düzenlendi. Merkezin Goethe Institut 
Ankara ile ortaklaşa düzenlediği “100. Yılında Weimar 
Anayasası: Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz” başlıklı konfe-
ransın ikinci oturumu 2 Kasım 2019 tarihinde Mülkiye 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Ülkemizde kadın cinayetlerinin bir kadınkırım olgusun-
dan söz edebileceğimiz ölçüde arttığı, cinsiyete, cinsel 
yönelime ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın tır-
mandığı bir dönemde, bu şiddet ve ayrımclılık pratik-
lerine ilişkin bilgi üretimi ve bilgi paylaşımına, şiddet 
ve ayrımcılığa karşı mücadeleye katkıda bulunmak 
amacıyla kurduğumuz Mülkiye Toplumsal Cinsiyet ve 
Kadın Araştırmaları Merkezi çalışmalarına 12 Haziran 
2018 tarihinde, sendika üyesi oldukları için Flormar 
tarafından işten çıkarılan kadınları, direnişlerinin 29. 
Gününde Mülkiyeliler ve Ankaralılar ile buluşturarak 
başladı. Bugüne kadar Kadın Cinayetlerini Durdura-

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
cağız Platformu, Kırmızı Şemsiye 
Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Mer-
kezi, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın 
Savunma Ağı gibi önde gelen ku-
ruluşların aktivist ve uzmanları ve 
alanda çalışan akademisyenlerle 
Mülkiyelileri buluşturan merkez; 
“Eril Şiddet”, “Akademinin Cinsi-
yeti“, “Ankara’nın 8 Mart Hafızası”, 
“Kadına Şiddet ve Nafaka” gibi et-
kinliklere imza attı. 

Mülkiyeliler Birliği bünyesinde kur-
duğumuz Emek Araştırmaları Mer-
kezi çalışmalarına 2018 yılının Ekim 
ayında, “Emek ve Kriz” başlıklı pa-
nel serisiyle başladı. Kriz bağlamın-
da toplumsal sınıflar ve toplumsal 
hareketler, kadın emeği, asgari üc-
ret, işsizlik sigortası, iş cinayetleri, 
işçi hareketi ve sendikaların so-
runsallaştırıldığı paneller dizisinde 
sendika uzmanları, hukukçular ve 
akademisyenleri Mülkiyeliler ve 
Ankaralılar ile buluşturan merkez, 
Yeni Emek Çalışmaları Ofisi, Tez-
Koop-İş Sendikası ve Genç Emek 
Dergisi ile birlikte 2. Genç İşçiler Ça-
lıştayını gerçekleştirdi.

2018-2020 döneminde, Mülkiye-
liler Birliği bünyesinde daha önce 
kurulmuş olan merkezlerimizin 
de aktif olarak çalışması için çaba 
gösterdik. Bunlardan biri olan Mül-
kiye İktisadi Sosyal Araştırmalar 
Merkezi “Türkiye’nin Krizini Anla-
mak” ve “Mülkiyeliler Türkiye’nin 
Borcunu Konuşuyor”başlıklı sem-
pozyumları gerçekleştirdi. Merkezin 
Gazete Duvar’la işbirliği içinde ger-
çekleştirdiği, ülke gündeminin ala-
nın uzmanı Mülkiyelilerce ele alınıp 
değerlendirdirildiği program dizisi 
büyük ilgi gördü. Mülkiye İktisadi 

Sosyal Araştırmalar Merkezi bu dö-
nemde, Türkiye’nin çevre politikası, 
enerji politikası, kentleşme politika-
sı ve tarım ve gıda politikası alanla-
rındaki temel sorunların tespitini ve 
çözüm önerilerini içeren dört adet 
politika metni yayımladı. Merkez 
bünyesinde kurulan Kamusallık ve 
Müşterekler Çalışma Grubu,”Başka 
Bir Dünya Mümkün” başlıklı bir pa-
nel serisi başlattı. Serinin ilk paneli, 
Dayanışma Ekonomileri başlığıyla 
gerçekleştirildi. Çalışma grubunun 
nihai hedefi, şubelerimizn bulundu-
ğu büyük şehirler ile Ankara’da Koo-
peratifçilik Çalıştayları Düzenlemek 
olarak belirlendi. 

Geçmiş dönemlerde Mülkiyeliler 
Birliği bünyesinde faaliyetlerine 
başlayan Mülkiye İstihdam Mer-
kezi mezun-öğrenci buluşmala-
rına devam etti. Bu kapsamda, 
"Mülkiye'den İş Bankası'na" baş-
lıklı buluşma Mülkiye 1990 mezu-
nu Türkiye İş Bankası Genel Mü-
dür Yardımcısı N. Burak Seyrek ile 
Mülkiye 1996 mezunu Türkiye İş 
Bankası İnsan Kaynakları Bölüm 
Müdürü Mustafa Tankut Tabak’ın 
katılımı ile 25 Mart 2019'da Fakül-
temiz Aziz Köklü Salonu'nda ger-
çekleştirildi.

Merkezlerimiz faaliyetlerini pan-
demi dönemi boyunca da sürdür-
meye devam ettiler. Mülkiye Emek 
Araştırmaları Merkezi, Mayıs ayı 
içerisinde gerçekleştirdiği “CO-
VID-19 Krizinden Çıkış Nerede?” 
başlıklı söyleşi ile erken bir dö-
nemde pandeminin seyri ve çalış-
ma yaşamı bakımından etkilerini 
masaya yatırdı. Haziran ayında ise, 
“İşçilerin Haziranı: 50. Yılında 15-

16 Haziran Direnişi” başlıklı söyleşi 
ile 50. yılında 15-16 Haziran direni-
şinin güncelliğini gündeme getirdi.

Demokrasi Araştırmaları Merke-
zi, Haziran ayında gerçekleştirdiği 
“Pandemi Sonrası Türkiye’de ve 
Dünya’da Demokrasinin Gelece-
ği” konulu söyleşi ile COVID-19’un 
demokrasiler ve rejimlerin demok-
ratik nitelikleri üzerindeki etkilerini 
ele aldı. Kasım ayında Goethe-Ins-
titut Ankara işbirliği ile düzenledi-
ği “COVID-19 ve Demokrasi, Sivil 
Toplum ve Temel Hak ve Özgür-
lükler” söyleşisiyle ise pandeminin 
etkilerini daha somut bir düzeyde 
tartışmaya açtı.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araş-
tırmaları Merkezi de Kasım ayında 
Goethe-Institut Ankara işbirliği ile 
düzenlediği “COVID-19 ile Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hak-
ları” başlığıyla düzenlediği söyle-
şilerine 2021 yılının Ocak ayında 
“İfşanın Sınırları ve Yöntemi Üze-
rine Düşünmek” konusuyla devam 
etti. Merkez, Şubat ayında gerçek-
leştirdiği “LGBTİ+ Hakları İnsan 
Haklarıdır” söyleşisi ile de toplum-
sal cinsiyet konusundaki güncel 
meselelerin alanındaki uzmanların 
paylaşımları ile kamuoyu nezdinde 
tartışılmasına vesile oldu.

Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştır-
malar Merkezi, düzenlediği Bütçe 
Çalıştayı ile 2021 bütçesini masaya 
yatırarak bir demokrasinin temel 
yasalarından olan bütçe yasasının 
hazırlık sürecinden başlayarak ta-
şıdığı sorunları tartışma ve öneriler 
geliştirmek için uzmanların görüş-
lerini kamuoyu ile paylaştı.

Ankara Üniversitesi 
rektörü tarafından 

kapatılan SBF İnsan 
Hakları Merkezi, 

Mülkiyeliler Birliği 
bünyesinde yeniden 

açılarak faaliyetlerini 
sürdürdü
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Merkezlerimiz tarafından gerçekleştirilen bilimsel/
akademik toplantıların yanı sıra Mülkiyeliler Birliği ola-
rak üyelerimize ve Ankaralılara dönük çok sayıda kon-
ferans ve panel gerçekleştirdik.

Fakültemizin yıllarca ev sahipliği yaptığı/düzenlediği, 
ancak bugün artık fakültede yapılmayan kimi etkinlik-
leri büyük bir onurla sahiplendik. Bu çerçevede 11. ve 
12. Genç Sosyal Politikacılar Kongresi’ne ev sahipliği 
yaptık. Fakültemizde gerçekleştirilmesine izin veril-
meyen Akademik Yıl Açılışı, Eğitim-Sen Üniversiteler 
Şubesi ile birlikte, "Türkiye’de İnsan Hakları" başlık-
lı bir açılış dersi ve “Yeni Türkiye’de Bunalım” başlıklı 
panelle 13 Ekim 2018 tarihinde Mülkiyeliler Birliği’nde 
gerçekleştirildi. 

Cumhuriyetimizin ve demokrasinin gelişme ve ku-
rumsallaşma sürecinde kurucu momentleri oluşturan 
olayların yıldönümlerinde kuru kutlama mesajları ya-
yımlamak yerine, bu tarihlerin Türkiye ve Mülkiyeliler 
açısından önemini ortaya koyan etkinlikler düzenledik. 
23 Nisan 2018 tarihinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nı Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı 
ile birlikte düzenlediğimiz "Çocuk İşçiliği ile Mücade-
le Yılında Türkiye’de Çocuk Emeği Paneli" ve Çalışan 
Çocuklara ilişkin bir fotoğraf sergisiyle, 1919’un 100. 
yılını, İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku alanına önemli 
katkılarda bulunan Bülent Tanör’ün anısına düzenledi-
ğimiz "Kongre İktidarları" paneliyle karşıladık.

Mülkiyeliler olarak sahip çıkmayı kamuya karşı borcu-
muz olarak gördüğümüz hukuk devleti ve yargı bağım-
sızlığını konu alan bilimsel toplantılar düzenledik. İzmir 
Barosu ile birlikte 14 Nisan 2019’da İzmir’de “Türki-
ye’de Hukuk Devleti ve Yargının Dönüşümü” başlıklı bir 
panel gerçekleştirdik. 

Kaybından büyük üzüntü duyduğumuz, 1953 Siyasi 
Şube mezunu, 12 Mart döneminde Fakültemizin de-
kanlığını yapmış, ömrünün sonuna kadar kamu yaraı 
ve cumhuriyet savunusundan vazgeçmeyen, Türki-

ye’nin en özgün anayasa hukukçularından Mümtaz 
Soysal anısına düzenlediğimiz "Türkiye’de Anayasacı-
lık ve Toplum" panelini 21 Aralık 2019 tarihinde Doç. 
Dr. Meltem Kayıran, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. 
Can Hamamcı, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Dr. Elçin Aktop-
rak, Prof. Dr. Cem Eroğul, Prof. Dr. Fazıl Sağlam ve Prof. 
Dr. Ece Göztepe‘nin katılımlarıyla Mülkiye Kültür Mer-
kezi Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirdik.

ONLİNE ETKİNLİKLER
Yüz yüze etkinliklerin yasaklandığı dönemde ise kong-
re ve panellerimize çevrimiçi olarak devam ettik.

23 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen “23 Nisan 
1920’nin 100. Yılında Meclis Fikri” başlıklı çevrimiçi pa-
nel, Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Ö. Alkan, Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Nurşen Gürboğa ve Emekli Öğretim Görevlisi Dr. Faruk 
Alpkaya'nın katılımıyla Dr. Elçin Aktoprak moderatör-
lüğünde gerçekleştirildi. 24 Nisan’da düzenlenen “23 
Nisan 1920’nin 100. Yılında Türkiye’de Çocuk Olmak” 
paneli ise Ezgi Koman ve Taner Akpınar’ın katılımıyla 
gerçekleşti.

4 Eylül 2020 tarihli “Sen Haklı Çıktın: Öldürülmesinin 
30. Yıl Dönümünde Turan Dursun ve Aydınlanma Mü-
cadelesi” başlıklı panelde ise Abit Dursun, Aydın Çu-
bukçu, Erdoğan Aydın, Melek Göregenli ve Umut Kuruç 
konuşmacı olarak yer aldı.

“12 Eylül’ün 40. Yılında Mülkiye ve Türkiye” başlığıy-
la düzenlenen panele ise o dönemde SBF’de öğretim 
üyesi olan Yılmaz Akyüz, aynı dönemde öğrenci olan 
Hasan Hüseyin Özkan ve 679 sayılı KHK ile ihraç edilen 
hocamız Özlem Albayrak katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘nda Mül-
kiyeliler Birliği olarak çevrimiçi düzenlediğimiz “Bay-

KONGRE, KONFERANS VE PANELLER

12 Eylül karanlığının ülkenin üzeri-
ne çöktüğü bir dönemde Mülkiye-
liler Birliği başkanlığını üstlenerek 
Mülkiye topluluğuna büyük kat-
kılarda bulunan Alper Aktan, Çar-
şamba Söyleşilerine ilham veren 
düşünceyi şöyle ifade ediyordu: 

“İşe başlarken, hem kendi gücümüz-
le orantılı olarak demokratikleşme 
savaşımına katkıda bulunma ve 
hem de nitelikleri yok edilmek iste-
nen okulumuza ve öğrenci kardeşle-
rimize olan ödevlerimizi yerime get-
rirebilme gibi oldukça güç bir görevle 
yola çıktık. Mülkiyeliler Birliği’nin 
1984 yılından bu yana düzenlediği 
'Çarşamba Söyleşileri' yaptığımız ça-
lışmaların en özellikli ve yararlı araç-
larından birini oluşturmuştu”. 

Bizler 2018 yılında yönetim so-
rumluluğunu üstlendiğimizde, 
Alper Aktan’ın bu sözleri, düzen-
lediğimiz Çarşamba Söyleşilerine 
ilham kaynağı oldu. 

Çarşamba Söyleşilerini düzenler-

ken, bu söyleşilerin üyelerimizin, 
öğrencilerimizin, Mülkiye dostları-
nın ve Ankaralıların bir araya gel-
diği, Mülkiye ile Türkiye gündemi-
nin buluştuğu etkinlikler olmasına 
özen gösterdik. Bu amaçla tematik 
açıdan birbirini izleyen söyleşiler 
düzenleyerek gündemdeki konular 
hakkında bilgi paylaşımını ve eleş-
tirel tartışmayı yaygınlaştırmayı 
hedefledik. 

Türkiye siyasal hayatında bir dö-
nüm noktasına karşılık gelen 24 
Haziran 2018 seçimleri öncesinde 
"24 Haziran Sonrası Türkiye Reji-
mi", "Seçimlerin Siyasal Anlamı", 
"Seçme Seçilme Hakkına Erişim", 
"Medya ve Seçimler", "Yeni Anaya-
sal Sistemin Normatif Çelişkileri", 
"Toplumsal Hareketler ve Seçim 
Kampanyaları", Baskın Seçime Gi-
derken Türkiye Ekonomisi" ve "Se-
çimlerin Cinsiyeti" konulu söyleşi-
ler gerçekleştirdik. 

"Medya Endüstrisi", "Yeni Medya, 
Medyanın Cinsiyeti" ve "Medyanın 

İdeolojik Kümelenmesi" konulu, 
Mülkiyeli gazeteci ve akademis-
yenlerin de konuşmacı olduğu söy-
leşilerle medya dünyasındaki ge-
lişmeleri çok yönlü olarak mercek 
altına almaya çalıştık. 

"Mülteci: Ne? Kim? Nasıl?", "Mül-
teci Algısı ve Medyada Mülteciler", 
"Mültecilerin Gözüyle Türkiye’de 
Mültecilik" konulu söyleşilerle, göç 
ve iltica olgusunu hukuksal ve si-
yasal boyutlarıyla irdelemeyi, mül-
tecilere yönelik önyargıları besle-
yen dezenformasyona karşı hak 
temelli bir yaklaşımın gelişimine 
katkı sağlayamayı hedefledik.

"Yerel Yönetim Modelleri ve De-
mokrasi", "İmar ve İnşaat Çıkmazın-
da Ankara", "Saydamlık ve Katılımcı-
lıkta Ankara Deneyimi: 1989-1994" 
başlıklı söyleşilerle, 31 Mart 2019 
yerel seçimleri öncesinde popülist 
söylemlere karşı yerel demokrasi-
yi ve kent hakkını merkeze alan bir 
tartışma zemininin oluşmasına kat-
kı sağlamayı hedefledik. 

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ

ram Çocuklarına Hikayeler” etkin-
liğimizle çocukların evlerine konuk 
olduk. Etkinliğimiz ile Burçin Yalçın 
ve Sedef Meral Özdemir çocuklara 
canlı yayın üzerinden hikayeler an-
latarak onların bayram coşkularına 
ortak oldu. 

COVID-19 pandemisinin işçi ve 
emek düşmanlığının elverişli bir 
aracı haline getirilmeye çalışıldı-
ğı bir dönemde, çalışan sınıfların 

emek mücadelesinde güncel duru-
mun ele alındığı 1 Mayıs 2020 ta-
rihli “1 Mayıs Özel Söyleşisi”ni DİSK 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Ge-
zen’in katılımıyla gerçekleştirdik.

2 Mart 2021 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayınlanan karar ile Melih 
Bulu’nun akademik özerklik ve 
demokratik teamüller hiçe sayı-
larak Boğaziçi Üniversitesi Rek-

törlüğüne atanmasının ardından 
üniversite bileşenleri ve demok-
ratik kamuoyunun başlattığı güçlü 
protestonun ilk günlerinde Boğa-
ziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu, Boğaziçi 
Üniversitesi öğrencisi Halit De-
mirhan ve Boğaziçi Üniversitesi 
İçin Mezunlar Girişimi Üyesi Serra 
Ulusoy’un katılımıyla “Kabul Et-
miyoruz! Vazgeçmiyoruz!” başlıklı 
söyleşiyi gerçekleştirdik.
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"Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İşçi Sağlığı", "Türkiye’de 
İşçilerin ve Kamu Emekçilerinin Güncel Durumu ve So-
runları", "Türkiye’de Çocuk İşçi Sorunu" konulu söyle-
şilerimizle, ekonomik krizin faturasını en ağır biçimde 
ödeyen emekçilerin sorunlarını gündemleştirmeyi 
amaçladık.

"Yeni Osmanlıcılıkta Militarist Evre: ABD, Türkiye ve 
Suriye", "AKP Dönemi: Bir Dönüştürme Sürecinin 
Sonu" başlıklı söyleşilerimizde, Mülkiyeli hocalarımızla 
Türkiye Dış Politikasını konuştuk. 

Türkiye’nin politik gündemini aralarında hocalarımızın 
da yer aldığı uzmanlarla değerlendirdiğimiz Çarşamba 
söyleşilerinde, kültür ve sanata da yer açmaya gayret 
ettik. 2020 yılının ilk ayında Fakültemizin kuruluşunun 
160.yılı vesilesiyle , Türkiye’nin kültür ve sanat hayatı-

na yaptıkları katkılarla gurur kaynağımız olan Mülkiye-
li şairler Cemal Süreya, Ergin Günçe ve Arkadaş Zekai 
Özger’i ve Mülkiyeli ressam Mübin Orhon’u konuştu-
ğumuz Çarşamba Söyleşileri gerçekleştirdik. Yaratı-
cıklarıyla gündemin kıyısından göz kırpan Ankaralı rap 
sanatçılarını ve grafiti sanatçılarını "Kültürün Yeraltı 
Kaynakları" başlıklı söyleşiler dizimizde Mülkiyeliler ve 
Ankaralılarla buluşturduk. 

Kendi alanlarında yaptıkları özgün çalışmalarla Mülki-
ye topluluğunun sözüne değer katan hocamız Tuncer 
Bulutay bilimsel yolculuğunu anlattığı bir söyleşiyle, 
gazeteci Tuğrul Eryılmaz "Mülkiye’nin Türkiye’den, 
Türkiye’nin Mülkiye’den Çektikleri" başlıklı söyleşisiyle 
ve ekonomist Mahfi Eğilmez "2020 ve Ekonomik Gö-
rünüm" konulu söyleşiyle, Çarşamba söyleşilerimize 
renk kattılar.

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ EVDE
Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılın-
dan bu yana düzenlediği Çarşamba 
Söyleşileri fiziken yan yana gel-
menin mümkün olmadığı pandemi 
döneminde “Çarşamba Söyleşileri 
Evde” adı ile öğrencilerimiz, üyele-
rimiz, Mülkiye dostları ve Ankaralı-
ların yanı sıra bütün ilgililerin evine 
taşınarak devam etti. Çevrimiçi 
gerçekleşen ve Birliğimizin Face-
book sayfasından canlı yayınlanan 
söyleşileri planlarken de, tematik 
olarak birbirini takip eden etkinlik-
ler düzenleme ve güncel konularda 
bilgi paylaşımı ile eleştirel tartış-
mayı yaygınlaştırma amacımıza 
sadık kaldık. 

İlk “Çarşamba Söyleşileri Evde” 
etkinliğini düzenlediğimiz 25 Mart 
2020 tarihinden 6 Mayıs 2020’ye 
kadar pandeminin yaşamlarımızın 
farklı veçhelerine yönelik etkilerini 
konuştuk. “Yanlış Bilgi Salgınından 
Korunmak”, “Sosyal Bilimcilerin 

Çağrısı”, “Salgın Günlerinde Gıda 
Güvenliği ve Güvencesi”, “Covid-19 
ve Çalışma Hayatına Etkisi”, “Sal-
gınla Baş Etmede Sağlık Politika-
ları”, Korona Günlerinde Kadına 
Yönelik Şiddet”, “Mültecilerin Sal-
gınla Mücadelesi” başlıklı söyle-
şilerle pandeminin farklı toplum-
sal grupların yaşamlarına etkisini 
tartışarak kamuculuk başta olmak 
üzere temel ilkelerimizin savunu-
sunun bu süreçte ne denli önem 
kazandığını vurguladık.

13 Mayıs ve 20 Mayıs tarihlerinde, 
Fakültemizde eğitim almış müzik 
ve tiyatro insanlarının konuk oldu-
ğu “Küçük Amfiden Tiyatroya” ve 
“Yaşam, Müzik ve Mülkiye” başlıklı 
söyleşilerle camiamızın farklı sa-
nat dalları ve ifade biçimleri vasıta-
sıyla yaşamla nasıl iç içe olduğunu 
konuştuk.

3 Haziran’dan 1 Temmuz’a kadar 
süren ve Mülkiyeli belediye baş-
kanlarını konuk ettiğimiz söyleşi-

lerde ise yerel yönetimlerin yapısı 
ve önemi ile birlikte Fakültemizin 
bilgi birikimi ve kültürünün ülke-
mizde sahip olduğu ağırlığı tar-
tıştık. “Mülkiyeli Bir Belediye Baş-
kanı: Ayhan Bilgen”, “Mülkiyeli Bir 
Belediye Başkanı: Ülgür Gökhan”, 
“Mülkiyeli Bir Belediye Başka-
nı: Alper Taşdelen”, “Mülkiyeli Bir 
Belediye Başkanı: Mehmet Siyam 
Kesimoğlu” ve “Mülkiyeli Bir Bele-
diye Başkanı: Mehmet Ali Yılmaz” 
başlıklı söyleşilerde konuklarımız 
Fakültemizdeki öğrencilik yılları ve 
mesleki deneyimlerini izleyicileri-
mizle paylaştı.

Ekim ayı boyunca düzenlediğimiz 
“Memleket Meselesi” başlıklı söy-
leşi dizisi ile ülkemizin basından 
edebiyata, diplomasiden sanata 
değin bir portresini çıkararak can 
alıcı meseleleri gündeme getirdik. 
“Memleket Meselesi” söyleşileri-
mize konuk olan Ruşen Çakır, Ün-
sal Ünlü, Gaye Boralıoğlu, Semih 
Gümüş, Faruk Loğoğlu, Sumru 
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İki yıllık süre zarfında gerçekleş-
tirdiğimiz etkinliklerle edebiyat, 
kültür ve sanat alanındaki güncel 
gelişmeleri yakından takip ettik.

Edebiyat Buluşmaları aracılığıyla 
Latife Tekin, Mine Söğüt, Gaye Bo-
ralıoğlu, Murat Uyurkulak, Burhan 
Sönmez ve Hakan Günday gibi her 
biri alanında saygınlık elde etmiş 
yazarlarla aylık periyotlarla söy-
leşiler ve imza günleri gerçekleş-
tirdik. Her kuşaktan Mülkiyelinin 
yoğun ilgisiyle karşılanan Edebiyat 
Buluşmaları etkinliklerimizin dışın-
da, Uluç Gürkan ve Ahmet Abakay 
gibi üretken üyelerimizin eserleri 
için de imza günleri gerçekleştirildi. 
Edebiyatımızın duayen isimleri anı-
sına söyleşiler gerçekleştirildi.

Pandemi kısıtlamaları ile birlikte 
edebiyat buluşmalarımızı da çevri-
miçi ortamda düzenlemeye başla-

dık. Çevrimiçi Edebiyat Buluşmaları 
çerçevesinde Pelin Buzluk, Mahir 
Ünsal Eriş, Ethem Baran, Nurhan 
Suerdem, Eda Serdaroğlu Daş, 
Tuğba Can ve Senem Timuroğlu 
gibi önde gelen yazarlar ve alanın-
da uzman konuklarımızla söyleşiler 
gerçekleştirdik.

2019 yılında bizleri en çok heye-
canlandıran gelişme ise üyelerimi-
zin yoğun emek vererek kurdukları 
ve büyük bir özveriyle çalışmalarını 
sürdürdükleri Arkhe Mülkiye Çok-
sesli Korosu oldu. Koromuz, dün-
ya çoksesli koro müziğinin seçkin 
eserlerinden oluşan repertuvarıyla 
vereceği konserlerle genç müzis-
yenlerin sanatsal gelişimine katkıda 
bulunmayı ve çeşitli orkestra, koro 
ve sanatçılarla yapacağı ortak ça-
lışmalarla sanat yaşamını zengin-
leştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca 
saygınlığı olan ulusal ya da uluslara-

rası yarışma ve festivallere katılarak 
geniş ölçekte müzik paylaşımında 
bulunmayı amaçlayan koromuzun 
varlığını daha etkin sürdürmesi için 
tüm olanaklar seferber edildi.

Geçmiş dönemde de faaliyetini 
sürdüren Mülkiyeliler Birliği Türk 
Sanat Müziği Topluluğu’nun faali-
yetleri desteklenmeye devam edil-
di. Üyelerimizin konforlu biçimde 
çalışmalarını yürütebilmeleri için 
özel olarak desteklenen koromuz, 
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü 
"Bir Yaz Akşamı Dinletisi" progra-
mını Mülkiye Kültür Merkezi’nde 
sundu. Ayrıca koromuz, 16 Mart 
2020 tarihinde Çankaya Belediyesi 
Yılmaz Güney Sahnesi’nde dinleyi-
cileriyle buluştu.

2019 yılında kurulan "Mülkiyeliler 
Birliği Halk Müziği Topluluğu" ise 
sadece koro faaliyeti yürütmek-

EDEBİYAT-KÜLTÜR-SANAT
Noyan, Nergis Öztürk ve Ercan Ke-
sal’ın katkılarıyla çeşitlilik arz eden 
bir çerçevede tartışma zemini sağ-
lamayı hedefledik.

11 Kasım’da “Somalı Madenciler 
başlığıyla düzenlediğimiz söyle-
şide, hakları için mücadele eden 
madencileri ağırladık. Somalı ma-
denciler süreç içerisindeki dene-
yimlerini ve hak mücadelelerini 
doğrudan izleyicilerimizle payla-
şarak ülkemizin emek tarihinde 
önemli yer tutan madenci direniş-
lerinin sürekliliği konusunda tartış-
ma zemini oluşturmamıza önemli 
bir katkı sağladı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 161. 
Kuruluş Yıldönümü olan 4 Aralık 
2020 öncesinde, şube başkanla-
rımızın katılımı ile gerçekleştirdi-
ğimiz “Önce Mülkiye, Sonra Türki-
ye” başlıklı söyleşimizle pandemi 
koşullarında Fakültemizin kuruluş 
yıldönümü coşkusunu camiamızla 
paylaşmayı amaçladık.

16 Aralık tarihli “Cemal Yeşil ve Ru-
baileri” başlıklı söyleşimizde, üye-
miz, yazar Şeyhmus Diken’i konuk 
ettik. Diken ile, 1919 yılında yazdığı 
Mülkiye Marşı ile Mülkiye tarihinin 
temel bir parçası haline gelen 1921 
Mülkiye mezunu, bürokrat ve şair 
Cemal Yeşil ile rubaileri üzerine ke-
yifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

30 Aralık’ta, Kumru Başer ve Ke-
mal Can’ın katılımıyla gerçekleş-
tirdiğimiz “2020 Sona Ererken” 
başlıklı söyleşimizle, sona ermekte 
olan 2020 yılının bir muhasebesi-
ni çıkarmayı amaçladık. Pandemi 
başta olmak üzere yaşanan eko-
nomik, siyasal ve toplumsal so-
runlar ışığında çıkış yolları üzerine 
konuştuk.

2021 yılının “Çarşamba Söyleşile-
ri Evde” programına, “Türkiye’nin 
Komşuları” temalı söyleşilerle baş-
ladık. Alanında uzman konuklarımı-
zın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
“Türkiyenin Komşuları: Ukrayna, 

Rusya, Gürcistan”, “Türkiye’nin 
Komşuları: Ermenistan, Azerbay-
can ve İran”, “Türkiye’nin Komşula-
rı: Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan” 
ve “Türkiye’nin Komşuları: Suriye, 
Irak” başlıklı söyleşilerle hem Tür-
kiye’nin, komşularına yönelik algı 
ve politikalarını tartışmayı hem de 
bölgemize ilişkin dinamikler çerçe-
vesinde bütünlüklü bir çerçeve çiz-
meyi amaçladık.

Şubat ve Mart ayları içerisinde ger-
çekleştirdiğimiz “Çarşamba Söyle-
şileri Evde” programında ise salgın 
döneminde sanatçılar ve sanat 
kurumlarını ele aldık. Farklı sanat 
dalları ve disiplinlerden katılımcıla-
rın konuk olduğu söyleşilerde sıra-
sıyla tiyatro, opera ve bale, görsel 
sanatlar ve müzik alanında salgın 
döneminin yarattığı koşulları ve 
getirdiği zorlukları, bu koşul ve zor-
lukların muhatabı olan sanatçılarla 
konuşarak dayanışma pratiklerinin 
gerekliliği ve önemine vurgu yap-
mayı hedefledik.
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Pandemiye karşı alınan önlemler çerçevesinde 65 yaşın üzerine 
yönelik düzenlemeler, üyelerimizi de doğrudan etkiledi. Mülkiye-
liler Birliği olarak, gönüllü üyelerimizden oluşan bir ekip kurarak 
iletişim bilgilerine sahip olduğumuz 65 yaş üzeri 1581 üyemizi 
aradık. Birliğimizin temel değerlerinin bilinci ile yaptığımız tele-
fon görüşmeleri aracılığıyla pandeminin ilk haftalarında üyeleri-
mizle iletişime geçerek pandeminin yarattığı olumsuzluklar kar-
şısında dayanışma ruhunun önemine bir kez daha tanıklık ettik.

Üyemiz İsmail Hakkı Karakelle’nin yıllardır özveriyle yürütücü-
lüğünü yaptığı Mülkiye Doğa Topluluğu yönetimimiz döneminde 
de faaliyetlerini coşkuyla sürdürdü. Sadece doğa buluşmalarıyla 
yetinmeyen, çevre temizliğine dikkat çeken, 160. yıl etkinlik-
lerimiz kapsamında farklı kuşakları Işık Dağı’nda buluşturarak 
flamamızı dalgalandıran topluluğumuz, Ankaralı doğaseverleri 
kıskandıracak bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. İki yıllık süre zarfın-
da, yaz kış demeden etkinliklerini sürdüren Mülkiye Doğa Toplu-
luğu gerçekleştirdiği 25 yürüyüşle üyelerimize doğanın ve temiz 
havanın en özel örneklerini sundu.

Her etkinliğimizi, Birliğimizin geleceği olan öğrencilerimizle üye-
lerimizi buluşturma zemini olarak görmemiz ve öğrencilerimizin 
Mülkiyeliler Birliği mekanlarında daha fazla zaman geçirmeleri-
ne olanak sağlamayı hedeflememiz nedeniyle farklı sosyal et-
kinlikler gerçekleştirdik. Üyelerimize ve öğrencilerimize yönelik 
“Barbekü Partileri” düzenledik. Önce yasaklanan, ardından da 
sınırlı biçimde izin verilen İnek Bayramı günlerinde Birliğimizin 
tüm mekanlarını öğrencilerimizin kullanımına tahsis ettik. Öğ-
rencilerimizin, 2018 ve 2019 yıllarında İnek Bayramını olağa-
nüstü bir kalabalık ve olağanüstü bir coşkuyla Mülkiyeliler Birliği 
Ayhan Açıkalın Sosyal Tesisimizde kutlamalarını sağladık.

Öğrencilerimizin mezuniyet törenlerinin Fakültemizde yapılma-
sının yasaklanması sonrasında, Ankara Üniversitesi Tandoğan 
yerleşkesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninin ardından 
öğrencilerimizi ve ailelerini Birliğimize davet ettik. Fakültemizi 
dereceye girerek bitiren öğrencilerimizin ödüllerini, şubelerimiz-
le birlikte bahçemizde gerçekleştirdiğimiz törenle takdim ettik.

SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ VE 
DOĞAYLA BULUŞMALARIMIZ

le kalmayıp, koro içerisinden kendi müzisyenlerini de 
yetiştirmeyi hedefledi. Koromuz, üyelerimiz ve dinle-
yicilerle 07 Mart 2020 tarihinde Çankaya Belediyesi 
Yılmaz Güney Sahnesi’nde bir araya geldi.

Mülkiye Kültür Merkezi’nin hizmete girmesinin ardın-
dan açılan bahçemiz, yaz aylarında hem üyelerimizin 
hem de Ankaralı sinemaseverlerin yoğun ilgisine ta-
nık oldu. Pazar günleri gerçekleştirdiğimiz Açık Hava 
Film Günlerinde izlediğimiz Alman Filmleri, Macar 
Filmleri ve Fransız Filmleri ile üzerimizde her geçen 
gün daha fazla ağırlığını hissettiğimiz siyasal atmos-
fere inat, film izleme keyfini doyasıya yaşadık. Ayrıca 
kurucuları arasında yer aldığımız Uluslararası Anka-

ra Film Festivali ve Uluslararası İşçi Filmleri Fes-
tivali gösterimlerine yeniden ev sahipliği yaptık ve 
Mülkiye Kültür Merkezi’nde üyelerimizi böylesi büyük 
festivallerle buluşturduk.

Fakültemizin kuruluşunun 160. yılında mezun ve 
öğrenci her kuşaktan Mülkiyeliyi sanat çevresinde 
buluşturmak amacıyla Mülkiye Sanat Buluşmala-
rı düzenledik. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
konseri, Ankara Devlet Opera ve Balesi temsili, Salt 
Ankara sergisi ve Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu 
kapsamında öğrenciler için de “askıda bilet” uygu-
lamasına giderek üyelerimiz ve öğrencilerimizin yan 
yana gelmesini amaçladık. 
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Yurttaşlık alanında yayımladığı akademik 
çalışmalar ile yaptığı katkılar; kültür poli-
tikaları alanında yürüttüğü özgün dersler-
le akademide açtığı yeni tartışma alanları; 
her öğrencisinin perspektifini genişleten, 
çalışma alanlarını derinleştiren özeni,

Türkiye akademisinin daha az kötü günle-
rinde GİT Türkiye çerçevesinde akademik 
hak ihlalleri konusunda gösterdiği izleme 
faaliyetleri ve yürüttüğü hak mücadelesi ile 
akademik özgürlüklere, mesleğine, mes-
lektaşlarına sahip çıkması,

Türkiye akademisinin daha zorlu günlerin-
de eserlerinde ve akademik faaliyetinde 
içkin olan düşünceyi, o düşüncenin üzerin-
deki baskıya karşı açıkça dile getirmesi,

Barışı savunmanın en zor olduğu günlerde 
barışı, ifade özgürlüğünü savunmanın en 

12 Eylül 1980 sonrasında, ülkemizin en 
zor zamanlarında, Fakültemizin birikimi 
tasfiye edilirken oluşan Mülkiyeliler Birliği 
yönetimlerinde yer alarak, Mülkiyeliler Bir-
liği’nin Mülkiye değerlerinin taşıyıcısı olma 
niteliğine, demokratik kitle örgütü vasfının 
güçlendirilmesine ve Türkiye’nin demok-
ratikleşme sürecinde rol almasına önemli 
katkılar yapmış olması;

Mülkiyeliler Birliği’nin darbe döneminde 
baskılara karşı bir direnç merkezi olmasına, 
Fakülteden ihraç edilen akademisyenler 
dahil Türkiye’nin önemli entelektüelleri için 
bir merkez haline gelmesinin sağlanmasın-
daki çabaları;

Mülkiye’ye ait değerleri, hukuk devleti-
ni, kamu yararını, demokrasi ve kuvvetler 
ayrılığını Danıştay’da görev yaptığı zaman 
boyunca, bütün çalışma disiplini ve ciddiye-
tiyle yılmaz biçimde savunması;

2018 YILI MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ

2019 YILI MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ

zor olduğu günlerde ifade özgürlüğünü savunması; yurttaş so-
rumluluğunu taşımanın bedelinin ağır olduğu günlerde bu sorum-
luluğu taşıması

Gerekçeleriyle, 2018 Mülkiye Büyük Ödülü’nün değerli hocamız 
Prof. Dr. FÜSUN ÜSTEL’e takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği 
Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının kararıyla, 
oy birliği ile karar verilmiştir.

Danıştay’da birlikte görev yaptığı meslektaşlarına örnek olması, 
onları hukuk devletinin ilkelerine uyulması, iktidarların baskılarına 
karşı hukuk uygulayıcısının bağımsızlığı için motive etmesi;

Mülkiye’ye girdiği 1963 yılından bugüne, Fikir Kulüpleri Federas-
yonu’ndan Danıştay Genel Sekreterliği’ne, Mülkiye değerlerini 
koruması, taşıması, uygulaması ve yayması gerekçeleriyle, 2019 
Mülkiye Büyük Ödülü’nün SALİH ER’e takdim edilmesine, Mülki-
yeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurulla-
rının kararıyla, oy birliği ile karar verilmiştir.

Tartışmasız biçimde Türkiye’nin en köklü kurum-
larından birisi olan Birliğimiz, emek, demokrasi ve 
barış mücadelesi yürüten ve mücadele gelenek-
leriyle toplumda saygın bir yer edinmiş olan tüm 
kurumlarla güçlü bir ilişki geliştirmiştir. Bunların 
yanı sıra, yerel seçimler sonucunda Ankara, İzmir 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ziyaret edil-

miş, Mülkiyeli Belediye Başkanlarıyla doğrudan 
temasa geçilmiş ve tebrik edilmiştir. Yerel yöne-
timlerden emek mücadelesine; kent ve çevre hakkı 
mücadelesinden eğitim-sağlık hakkı mücadelesine 
demokrasiyi güçlendirecek her alanda Birliğimizin 
birikimini paylaşmak amacıyla farklı kurumlarla 
yan yana gelinmiştir.

KURUMLARLA İLİŞKİLERİMİZ
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2020 YILI MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜBugünden tam 50 yıl önce, Fakültemizde 
göreve başladığı 1970 yılından emekliliğe 
ayrıldığı 2011 yılına kadar, Mülkiye değer-
lerinin kuşaklar boyunca aktarılmasındaki 
büyük emeği;

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

Akademik faaliyetin öğrenciler, akademis-
yenler, idari ve teknik personelin kolektif 
çabasının bir ürünü olduğu gerçeğini hatır-
latması;

Mülkiye değerlerinin var olmasında ve sür-

dürülmesinde, bugüne kadar katkı sunmuş ve sunmaya devam 
eden tüm Mülkiye emekçilerinin hak ettikleri saygının sembolü 
olması;

Gerekçeleriyle, 2020 Mülkiye Büyük Ödülü’nün MUHİTTİN TUN-
CER’e takdim edilmesine Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler 
Birliği Derneği yönetim kurullarının oy birliği ile karar verilmiştir.

UNUTMAYACAĞIZ

FAALİYETLERİMİZ
ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ

ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI KATILIMCILAR

18 Nisan 2018 Mülkiye’nin Dünü, Bugünü ve Yarını
Elçin Aktoprak, Ferda Dönmez, Selbin Yılmaz, 
Mertcan Doğan

2 Mayıs 2018 24 Haziran Sonrası Türkiye Rejimi İbrahim Kabaoğlu
9 Mayıs 2018 Seçimlerin Siyasal Anlamı Ahmet Murat Aytaç
16 Mayıs 2018 Seçme Seçilme Hakkına Erişim Nejat Taştan
23 Mayıs 2018 Medya ve Seçimler Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek

30 Mayıs 2018
Yeni Anayasal Sistemin Normatif 
Çelişkileri 

Ece Göztepe

6 Haziran 2018
Toplumsal Hareketler ve Seçim 
Kampanyaları

Ayşen Uysal

13 Haziran 2018
Baskın Seçime Giderken Türkiye 
Ekonomisi

Nilgün Erdem, Özlem Albayrak, Ali Rıza Güngen

20 Haziran 2018 Seçimlerin Cinsiyeti Özlem Akarsu Çelik, Ali Erol
17 Ekim 2018 Medya Endüstrisi Gökçer Tahincioğlu, Gülseren Adaklı
24 Ekim 2018 Yeni Medya Ünsal Ünlü, Ali Duran Topuz
31 Ekim 2018 Medyanın Cinsiyeti Banu Güven, İnan Özdemir Taştan
7 Kasım 2018 Medyanın İdeolojik Kümelenmesi Vahdet Mesut Ayan, Erdem Gül

14 Kasım 2018
Kapitalizm, Kâğıt ve Kültür: Kâğıt Krizi 
mi Dediniz?

Doğuş Sarpkaya, Tanıl Bora

21 Kasım 2018 Yeni Türkiye’de Kültür ve İktidar Sevilay Çelenk, Polat Alpman

5 Aralık 2018
Mülkiye’nin Türkiye’den Türkiye’nin 
Mülkiye’den Çektikleri

Tuğrul Eryılmaz

26 Aralık 2018 2018 Yılı Türkiye Ekonomisi Tuncer Bulutay
2 Ocak 2019 Mülteci: Ne? Kim? Nasıl? Hayriye Kara
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9 Ocak 2019
Tarımsal Üretimde Göçmen Emeği ve 
Çocuk İşçiliği

Sinem Bayraktar

16 Ocak 2019 Mülteci Algısı ve Medyada Mülteciler Hale Gönültaş, Sedat Bozkurt

23 Ocak 2019
Mültecilerin Gözüyle Türkiye’de 
Mültecilik

Mohammad Saleh Ali, Zahra Mohammadi, 
Mete Hüsünbeyi

30 Ocak 2019 Eğitimde Yeni Vesayet Biçimleri Feray Aytekin Aydoğan

6 Şubat 2019
Dikkat! Küreselleştirmeciler Sağlık 
Hakkını Bile Kamudan Gasp Etmekte

Ahmet Saltık

27 Şubat 2019 Yerel Yönetim Modelleri ve Demokrasi Can Hamamcı, Tarık Şengül
20 Mart 2019 İmar ve İnşaat Çıkmazında Ankara Gözde Güldal

13 Mart 2019
Saydamlık ve Katılımcılıkta Ankara 
Deneyimi: 1989-1994

Murat Karayalçın

10 Nisan 2019 Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İşçi Sağlığı Oğuz Topak, Celal Emiroğlu

17 Nisan 2019
Türkiye’de İşçilerin ve Kamu 
Emekçilerinin Durumu ve Sorunları

İlker Akcasoy - Onur Bakır

24 Nisan 2019 Türkiye’de Çocuk İşçi Sorunu Ezgi Koman, Sebiha Kablay
8 Mayıs 2019 Tuncer Bulutay’ın Bilimsel Yolculuğu Tuncer Bulutay, Selim Soydemir
15 Mayıs 2019 Mülkiye Marşı 100 Yaşında Vecdi Seviğ, Mülkiye Trio
2 Ekim 2019 Kültürün Yeraltı Kaynakları: Rap Müzik Aga B, Çağıl Ömerbaş, Murat Meriç
9 Ekim 2019 Kültürün Yeraltı Kaynakları: Graffiti Atione, Chaker, Ekin Kılıç Ezer

23 Ekim 2019
Yeni Osmanlıcılıkta Militarist Evre: ABD, 
Türkiye ve Suriye

İlhan Uzgel

30 Ekim 2019 Cumhuriyet Nasıl Talan Edildi? Bahadır Özgür
13 Kasım 2019 Bu Dünya Böyle Dünya Coşkun Aral

20 Kasım 2019
AKP Dönemi: Bir Dönüştürme Sürecinin 
Sonu

Melek Fırat

8 Ocak 2020 Mülkiyeli Bir Şair: Cemal Süreya Akif Kurtuluş
15 Ocak 2020 Mülkiyeli Bir Şair: Ergin Günçe Adnan Gerger
22 Ocak 2020 Mülkiyeli Bir Şair: Arkadaş Z. Özger Sina Akyol
29 Ocak 2020 Mülkiyeli Bir Ressam: Mübin Orhon Jale Erzen
26 Şubat 2020 2020 ve Ekonomik Görünüm Mahfi Eğilmez

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ evde
ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI KATILIMCILAR
25 Mart 2020 Yanlış Bilgi Salgınından Korunmak Mehmet Atakan Foça, Nilgün Yılmaz
1 Nisan 2020 Sosyal Bilimcilerin Çağrısı Oğuz Oyan, Seyhan Erdoğdu

8 Nisan 2020
Salgın Günlerinde Gıda Güvenliği ve 
Güvencesi

Mustafa Evren, Petek Ataman

15 Nisan 2020 Covid-19 ve Çalışma Hayatına Etkisi Gaye Burcu Yıldız, Nail Dertli, Onur Can Taştan
22 Nisan 2020 Salgınla Baş Etmede Sağlık Politikaları Ahmet Saltık, Gülbiye Yenimahalleli
29 Nisan 2020 Korona Günlerinde Kadına Yönelik Şiddet Burcu Karakaş, Perihan Meşeli
6 Mayıs 2020 Mültecilerin Salgınla Mücadelesi Damla Uğantaş, Levent Ayaşlıoğlu
13 Mayıs 2020 Küçük Amfiden Tiyatroya Altan Gördüm, Beliz Güçbilmez, Özge Bozdoğan

30 Mayıs 2020 Yaşam, Müzik ve Mülkiye
Ahmet Makal, Pınar Alpay Yüksel, Nigar 
Rzaguliyeva

3 Haziran 2020 Mülkiyeli Bir Belediye Başkanı-1 Ayhan Bilgen
10 Haziran 2020 Mülkiyeli Bir Belediye Başkanı-2 Ülgür Gökhan
17 Haziran 2020 Mülkiyeli Bir Belediye Başkanı-3 Alper Taşdelen
24 Haziran 2020 Mülkiyeli Bir Belediye Başkanı-4 Mehmet Siyam Kesimoğlu
1 Temmuz 2020 Mülkiyeli Bir Belediye Başkanı-5 Mehmet Ali Yılmaz
7 Ekim 2020 Memleket Meselesi-1 Ruşen Çakır, Ünsal Ünlü
14 Ekim 2020 Memleket Meselesi-2 Gaye Boralıoğlu, Semih Gümüş
21 Ekim 2020 Memleket Meselesi-3 Faruk Loğoğlu, Sumru Noyan
28 Ekim 2020 Memleket Meselesi-4 Nergis Öztürk ve Ercan Kesal
11 Kasım 2020 Memleket Meselesi-5 Somalı Madenciler

2 Aralık 2020 Önce Mülkiye, Sonra Türkiye
Gülfer Ümit, Celalettin Çıplak, Regaib Baykal, 
Yunus Isın, Nazlı Kaya, Doğuş Erdoğan

16 Aralık 2020 Cemal Yeşil ve Rubaileri Şeyhmus Diken
30 Aralık 2020 2020 Sona Ererken Kumru Başer ve Kemal Can

6 Ocak 2021
Türkiyenin Komşuları:
Ukrayna, Rusya, Gürcistan

Yelda Karadağ, Mühdan Sağlam, Turgut Kerem 
Tuncel

13 Ocak 2021
Türkiye’nin Komşuları:
Ermenistan, Azerbaycan ve İran

Varduhi Balyan, Hakani Has, Mehdi Shabani

27 Ocak 2021
Türkiye’nin Komşuları:
Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan

Herkül Millas, Niyazi Kızılyürek, İlhan Küçük

10 Şubat 2021 Salgın Döneminde Tiyatrolar Kemal Aydoğan, Hasan Aldemir
17 Şubat 2021 Salgın Döneminde Opera ve Bale Göksu Coşkunlar, Sanem Subaygil

24 Şubat 2021
Salgın Döneminde Görsel Sanatlar ve 
Dayanışma Pratikleri

Eda Yiğit, Zeyno Pekünlü

3 Mart 2021
Salgın Döneminde Müzik ve Dayanışma 
Pratikleri

Mertcan Titiz, Ulaş Akyol
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MÜLKİYE EĞİTİM MERKEZİ
ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI KATILIMCILAR

21 Aralık 2018
Mülkiye Eğitim Merkezi Çalışma 
Grupları İçin Çağrı 

18 Mart 2019
Mülkiye Eğitim Merkezi Çeviri Çalışma 
Grubu Çağrısı

22 Nisan 2019
Nisan/Mayıs Dönemi Mülkiye Eğitim 
Merkezi Atölyeleri Başlangıcı

16 Haziran 2019
Çocuk Hakları Seksek Oyunu-İsveç Kısa 
Çocuk Filmleri Gösterimleri

7 Ekim 2019
Güz Dönemi Mülkiye Eğitim Merkezi 
Atölyeleri Başlangıcı

25 Ekim 2019
Çocuk Hakları Alanında Güncel 
Tartışmalar

Gül Çandır Saç, Tolga Ulusoy, Deniz Gürsoy

18 Kasım 2019
2019 Kasım/Aralık Mülkiye Eğitim 
Merkezi Atölyeleri Başlangıcı

10 Şubat 2020
2020 Şubat/Mart Mülkiye Eğitim 
Merkezi Atölyeleri Başlangıcı

7 Şubat/10Mart 
2020

Siyaset Felsefesi ve Edebiyat: 
Saramago Okumaları

Duygu Türk

22 Şubat 2020 İş Hayatına Atılırken Semineri Berrin Yıldız Tavman

MERKEZLERİMİZİN ETKİNLİKLERİ
MÜLKİYE DEMOKRASİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI KATILIMCILAR

13 Haziran 2018
Seçim Adaleti ve Güvenliği Çalıştayı ve 
Raporu 

Hakan Canduran, Gözde Elif Soytürk, Melek 
Demir, Birkan Sarıfakıoğlu, Nejat Taştan, Ersin 
Kalaycıoğlu, Kemal Akkurt, İlker Gökhan Şen, 
Ali Rıza Çoban, İlhan Uzgel, Dinçer Demirkent 
Celil Kaya

20 Ekim 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
İlk 100 Günü Paneli

Pınar Bedirhanoğlu, Nevşin Mengü, Dinçer 
Demirkent 

1-2 Kasım 2019
100. Yılında Weimar Anayasası: 'Nasıl 
Bir Anayasa İstiyoruz?' Sempozyumu 

Eva Marquardt, Dinçer Demirkent, Kyrill-
Alexander Schwarz, Tanıl Bora, Ece Göztepe, 
Berke Özenç, Ahmet Terkivatan, Astrid Epiney, 
Bertil Emrah Oder, Mert Duygun, Celil Kaya, 
Ceren Akçabay, Reyda Ergün, Aykut Çelebi, 
Duygu Türk, Mithat Sancar, Rıza Türmen, İlhan 
Cihaner

6 Haziran 2020
Pandemi Sonrası Türkiye’de ve 
Dünya’da Demokrasinin Geleceği

Ayşe Çavdar, Ersin Kalaycıoğlu

19 Kasım 2020
COVID-19 ve Demokrasi, Sivil Toplum ve 
Temel Hak ve Özgürlükler

Binnaz Toprak, Memet Kılıç
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MÜLKİYE İKTİSADİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI KATILIMCILAR

6 Ekim 2018 Türkiye’nin Krizini Anlamak Sempozyumu

Oktar Türel, Korkut Boratav, Erinç Yeldan, 
Murat Birdal, Galip Yalman, Nilgün Erdem, 
Ferda Dönmez Atbaşı, Özgür Orhangazi, 
Mustafa Kemal Coşkun, Aziz Konukman, 
Arzu Çerkezoğlu, Özlem Albayrak

17 Ağustos 2018 2018 Yılı Döviz Kuru Krizine İlişkin Görüş

11 Mayıs 2019
Mülkiyeliler Türkiye’nin Borcunu Konuşuyor: 
Kimin Borcu? Kim Ödeyecek?

Nilgün Erdem, Korkut Boratav, İzzettin 
Önder, Ebru Voyvoda,Ferda Dönmez 
Atbaşı, Aziz Konukman, Derya Gültekin 
Karakaş, Serap Sarıtaş, Onur Can Taştan, 
Özgür Orhangazi, Ali Rıza Güngen, Pınar 
Bedirhanoğlu, Serdal Bahçe

15 Mayıs 2019
GazeteDuvar İşbirliği İle Ülke ve İnsan 
Program Dizisi Duyurusu 

19 Şubat 2020
Kamusallık ve Müşterekler Çalışma Grubu 
Kuruluşu

25 Şubat 2020 Dayanışma Ekonomileri Neptün Soyer, Irene Sotiropoulou

30 Aralık 2020
Bütçe Hakkı, Bütçe Süreci ve 2021 Bütçesi 
Üzerine Değerlendirmeler

Nilgün Erdem, Meltem Kayıran, Aziz 
Konukman, Rahmi Aşkın Türeli

ÇEVİRİ ÇALIŞMA GRUBU
METİN ADI YAZAR ADI ÇEVİREN

Josie Fanon ile Söyleşi Christian Filostrat Erhan Kızıl

Göçebe Proletarya: Alain Badiou ile Bir Söyleşi Thomas Nail Cansu Cızık

Sahte Gıda, Sahte Et: Gıda Devlerinin, Gıdada 
Endüstrileşmeyi Derinleştirme Girişimleri

Vandana Shiva Ekin Keskin

Andrew Bacevich ile Söyleşi Norman Stockwell Serap Tunç

Amerikan Tarihi ve 2020 Seçimi Richard D. Wolff İlknur Frolet

Marksizm ve Devlet Üzerine Düşünceler II David McNally Pelin Eroğlu

Eşitsizlik Kentlerde İnşa Ediliyor: Ayrılmış Oyun 
Alanları Sadece Başlangıç

Bilge Serin Cansu Çelikel

Marksizm ve Devlet Üzerine Düşünceler I David McNally İlknur Frolet

Kapitalizm Kendisiyle Birlikte Hepimizi Yok 
Etmeden Onu Ölü İlan Etmeye Cesaret Edin

Georges Monbiot
Ekin Keskin, 
Erhan Kızıl

Amerika’nın İlk Sosyalisti Maurice Isserman Talip Özdoğan

MÜLKİYE EMEK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI KATILIMCILAR

23 Ekim 2018
Kriz, Toplumsal Sınıflar ve Toplumsal 
Hareketler

Ferda Dönmez Atbaşı, Aynur Özuğurlu, 
Serdal Bahçe

20 Kasım 2018 Kriz ve Kadın Emeği
Emel Memiş, Melda Yaman, Özgün 
Millioğulları Kaya

18 Aralık 2018
Zor Zamanlarda Asgari Ücret ve İşsizlik 
Sigortası

Seyhan Erdoğdu, Gülbiye Yenimahalleli 
Yaşar, Sinan Ok

26 Şubat 2019
İş Cinayetleri ve İnşaatlarda Örgütlenme 
Sorunları

Özgür Karabulut, Pınar Abdal, Murat Kemal 
Gündüz

18 Mart 2019
Krizin Gölgesinde Kapitalizm, İşçi Hareketi 
ve Sendikalar

Metin Özuğurlu, Engin Sezgin

18 Ekim 2019
Türkiye’de İşçi Eylemlerinde Güncel Durum: 
Süreklilikler ve Kopuşlar

Ebru Işıklı

16 Kasım 2019 2. Genç İşçiler Çalıştayı
23 Mayıs 2020 COVID-19 Krizinden Çıkış Nerede? Emel Memiş - Metin Özuğurlu
13 Haziran 2020 50. Yılında 15-16 Haziran Direnişi Zafer Aydın
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MÜLKİYE İNSAN HAKLARI MERKEZİ 
ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI KATILIMCILAR

12 Mayıs 2018 İnsan Hakları Merkezi Açılış
Cem Eroğul, Fazıl Sağlam,Kerem Altıparmak, Feray 
Salman

22- 23 Eylül 
2018

Hafıza Mekânları: Nasıl ve Kimin 
için?

Tanıl Bora, Hanife Kardelen Işık, Berfin Azdal,Funda 
Şenol Cantek

12 Ekim 2018
OHAL KHK’leri ve OHAL İşlemleri 
İnceleme Komisyonu Semineri

Metin Günday, Burak Öztürk, Murat Sevinç, Feray 
Salman, Kerem Altıparmak, Dinçer Demirkent 

9 Aralık 2018
İnsan Hakları Haftası Açılış 
Konferansı: OHAL’de AİHM 

Erinç Sağkan, Dinçer Demirkent, Öztürk Türkdoğan, 
Ayşe Acar Başaran, Şenal Saruhan, Sezgin Tanrıkulu, 
Tora Pekin, Öztürk Türkdoğan, Gökçer Tahincioğlu, 
Ziynet Özçelik

15 Ocak 2019
Müzisyenler Nasıl Hak Aktivisti 
Oldu? Bir Akademik Özgürlük 
Hikayesi

Kerem Altıparmak, Çetin Aydar, Sinan Dizmen, İsmail 
Sezen, Emre Baturay Altınok

10 Mart 2019
Türkiye’nin Hukuk Düzeninin 
Dönüşümü Sempozyumu 

Kerem Altıparmak, Aşkın Demir, Erinç Sağkan, 
Cerecen Akçabay, Dinçer Demirkent, Ece Göztepe, 
Berke Özenç, Burak Öztürk, Çiğdem Toker, Çiğdem 
Sever, Bahadır Özgür, Nihal Saban, Erdal Doğan, Ali 
Duran Topuz, Öznur Sevdiren

11 Ocak 2020 Siyasi Bir Dava: Demirtaş/Türkiye
Nisan Kuyucu, Başak Çalı, Kerem Altıparmak, 
Mahsuni Karaman

ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI KATILIMCILAR
12 Haziran 2018 Flormar Değil, Direniş Güzelleştirir Flormar İşçileri

25 Kasım 2018
Şiddetin E Hali: Eril Şiddet Kimin 
Şiddeti?

Bihter Karali, Ezgi Sarıtaş, Rüya İnanır

25 Ocak 2019 Akademinin Cinsiyeti Selda Tuncer, Serap Şahinoğlu Kuş, İlgi Kahraman

7 Mart 2019
Sokakları, Geceleri, Meydanları 
Terk Etmeyen Kadınlar

Hatice Erbay, İlgi Kahraman, Buse Kılıçkaya, Özlem 
Özmen

15 Eylül 2019 İkinci El Pazarı
26 Kasım 2019 Belgesel Gösterimi ve Söyleşi: Eşik Dilek Gül
29 Kasım 2019 Kadına Yönelik Şiddet ve Nafaka Huriye Karabacak, Buse Üçer

26 Kasım 2020
COVID-19 ile Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Kadın Hakları

Kardelen Yılmaz, Emel Memiş

7 Ocak 2021
İfşanın Sınırları ve Yöntemi 
Üzerine Düşünmek

Ceren Akçabay, Funda Şenol Cantek, Sevda Karaca

13 Şubat 2021 LGBTİ+ Hakları İnsan Haklarıdır Hatice Demir, Mert Güneş

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

POLİTİKA METİNLERİ

ÜLKE VE İNSAN
YAYINLANMA 

TARİHİ
PROGRAMIN KONUSU KONUKLAR

14 Mayıs 2019 Yerel Yönetimler
Aykut Namık Çoban, Can Hamamcı, Tarık 
Şengül

31 Mayıs 2019 Hukuk ve Adalet
Dinçer Demirkent, Kerem Altıparmak, Ali 
Duran Topuz

30 Temmuz 2019
Toplumsal Sınıflar ve Sınıf 
Mücadelesi

Mustafa Kemal Coşkun, Arzu Çerkezoğlu, 
Hakan Koçak

3 Ekim 2019 Türkiye'de Medya Sevilay Çelenk, Faruk Bildirici, Oğuzhan Taş

26 Kasım 2019 Neoliberalizm Benan Eres, Korkut Boratav, Ali Rıza Güngen

6 Ocak 2020 Kadın Cinayetleri 
Funda Şenol Cantek, Gülsüm Kav, İlknur 
Yüksel Kaptanoğlu

MÜLKİYE İSTİHDAM MERKEZİ
ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI KATILIMCILAR

25 Mart 2019
Mezun Öğrenci Buluşmaları: Mülkiye’den İş 
Bankası’na

N. Burak Seyrek, Mustafa Tankut Tabak

YAYINLANMA 
TARİHİ

METİN BAŞLIĞI YAZAR ADI

20 Eylül 2019 Cumhuriyet’in 100. Yılına Doğru Türkiye’nin Çevre Politikası Bülent Duru

11 Ekim 2019 Cumhuriyet’in 100. Yılına Doğru, Türkiye’nin Enerji Politikası Önder Algedik

13 Kasım 2019
Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Türkiye’nin Tarım ve Gıda 
Politikaları

Atakan Büke

17 Aralık 2019 Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Türkiye’nin Kentleşme Politikası Bülent Duru

19 Mart 2020 Cumhuriyet’in 100. Yılına Doğru Türkiye’nin Sağlık Politikası
Gülbiye Yaşar, 
Kayıhan Pala
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DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ
ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI

1 Nisan 2018 Otizm Farkındalık Yürüyüşü 19 Mayıs 2019 Yazılıkaya Yürüyüşü

22 Nisan 2018 Çeltikci Yürüyüşü 23 Haziran 2019 Sorgun Yürüyüşü

20 Mayıs 2018 Ihlara Vadisi Yürüyüşü 21 Temmuz 2019 Topuk Yaylası-1 Yürüyüşü

15 Haziran 2018
Doğa Topluluğu Yıllık 
Değerlendirme Toplantısı

25 Ağustos 2019 Alicin Deresi Yürüyüşü

21 Ekim 2018 Çubuk Karagöl Yürüyüşü 29 Eylül 2019 Çubuk/Karagöl Yürüyüşü

10 Kasım 2018 Karabük Yenice Yürüyüşü 13 Ekim 2019 Topuk Yaylası-2 Yürüyüşü

2 Aralık 2018 Mengen/Bolu Yürüyüşü 27 Ekim 2019 Işık Dağı 160. Yıl Yürüyüşü

23 Aralık 2018 Şahinler Tabiat Parkı Yürüyüşü 9 Kasım 2019 Yedigöller Yürüyüşü

15 Ocak 2019 Güvenç/Kazan Yürüyüşü 24 Kasım 2019 Orhaniye/Kazan Yürüyüşü 

17 Şubat 2019 Ilgaz Yürüyüşü 22 Aralık 2019
Yayla Mocamp - Yılsonu 
Yürüyüşü

17 Mart 2019 Dorukkaya-Gerede Yürüyüşü 12 Ocak 2020
Çamlıdere Yaylası/Kızılcaören 
Yürüyüşü

7 Nisan 2019
Eymir Gölünde Otizm Farkındalık 
Yürüyüşü

26 Ocak 2020 Avdan Çamlıdere Yürüyüşü

14 Nisan 2019 Kalecik Yürüyüşü 16 Şubat 2020
Kurtboğazı Barajı Kazan 
Yürüyüşü

EDEBİYAT BULUŞMALARI
ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI KATILIMCILAR

28 Nisan 2018
Hasibe Ayten: Şiirden Öyküye Resimden 
Yayıncılığa Uzun Bir Yürüyüş

Hüseyin Atabaş, Ahmet Özer, Adnan Gerger, 
İnci Gürbüzatik

26 Mayıs 2018 Kitap Nereye?
Remzi İnanç, İlbay Kahraman, Metin Turan, 
Emir Ali Türkmen

9 Haziran 2018 Ya Şiir Olmasaydı? Abdülkadir Budak

29 Eylül 2018 Feminist Yayıncılık Özge Özkoç, Sofya Kurban, Biray Anıl Birer

3 Kasım 2018 Gülten Akın’ı Anıyoruz: Ağıt, Şiir, Kadın Mahmut Temizyürek

24 Kasım 2018 Sevgi Soysal’ı Hakan Kaynar’dan Dinliyoruz Hakan Kaynar

29 Aralık 2018
Ahmed Arif/Diyarbakır: Şehrin Şairi/Şairin 
Şehri

Şeyhmus Diken

26 Ocak 2019
Cemal Süreya’yı Melek Özlem Sezer’den 
Dinliyoruz

Melek Özlem Sezer

25 Eylül 2019 Sizden de Sır Çıkmaz Ya Efendim Hacı Mehmet Duranoğlu

30 Ocak 2021 Çocuk Edebiyat Eda Serdaroğlu Daş, Tuğba Can

26 Aralık 2020 Maruzatım Var Nurhan Suerdem

5 Ocak 2019 Kanatlanmış Kadınlar Senem Timuroğlu

ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI
24 Mart 2018 Ahmet Haşim Köse İmza Günü 29 Mayıs 2019 Uluç Gürkan İmza Günü

7 Nisan 2018 Kalgayhan Dönmez İmza Günü 26 Ekim 2019 Murat Uyurkulak ile Söyleşi

25 Mayıs 2018 Cevahir Bedel İmza Günü 30 Kasım 2019 Gaye Boralıoğlu ile Söyleşi

1 Aralık 2018 Bircan Çelik Söyleşi 6 Aralık 2019 Filiz Erman Immıch İmza Günü

29 Aralık 2018 Sema Güler İmza Günü 27 Aralık 2019 Kadir Cangızbay İmza Günü

5 Ocak 2019 Ahmet Abakay Söyleşi 29 Aralık 2019 Mehtap Ceyran ile Söyleşi

2 Şubat 2019 İbrahim Metin İmza Günü 25 Ocak 2020 Salih Bolat İle Söyleşi

23 Şubat 2019 Latife Tekin ile Söyleşi 15 Şubat 2020 Hakan Günday İle Söyleşi

30 Mart 2019 Şebnem İşigüzel ile Söyleşi 29 Mayıs 2020 Pelin Buzluk ile Söyleşi

6 Nisan 2019 Servet Taşdelen İmza Günü 26 Haziran 2020 Mahir Ünsal Eriş ile Söyleşi

27 Nisan 2019 Burhan Sönmez ile Söyleşi 26 Eylül 2020 Ethem Baran ile Söyleşi

18 Mayıs 2019 Hayriye Erbaş İmza Günü 31 Ekin 2020 Gamze Arslan ile Söyleşi

25 Mayıs 2019 Mine Söğüt ile Söyleşi 27 Mart 2021 Zeynep Uzunbay ile Söyleşi
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25 Eylül 2018 CHP Ankara İl Başkanlığı’nın Mülkiyeliler Birliği Ziyareti

26 Eylül 2018 Onur Hamzaoğlu’nun Mülkiyeliler Birliği Ziyareti

4 Ekim 2018 Oktay Etiman Anması: "Benden Selam Söyleyin Sokaklara, Eylemcilere..."

7 Ekim 2018 Mülkiyeliler Birliği Bahçe Açılışı

13 Ekim 2018 2018/2019 Akademik Yıl Açılış Dersi. Konuşmacı: Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

13 Ekim 2018
2018/2019 Akademik Yıl Açılış Paneli. Konuşmacılar: Ebru Voyvoda - Banu Yılmaz 
- Onur Can Taştan - Murat Sevinç

28 Ekim 2018 Bursa Şubemizde Başkanlar Kurulu Toplantısı

29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı: Mülkiyeliler ve Mülkiye Öğrencileri Ankara’yı Pedallıyor

9-10 Kasım 2018 Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi

9 Kasım 2018 Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödül Töreni

13 Kasım 2018 "Barış için Akademisyenler Anlatıyor; İmza ve Ötesi" Kitabının İmza Günü

30 Kasım 2018 "Öykü Arin’e Umut Ol" Kök Hücre Bağışı Kampanyasına Katılım

4 Aralık 2018 Mülkiye 159. Yıl Resepsiyonu

8 Aralık 2018 159. Yıl Geleneksel Mülkiye Balosu - Dafne Otel

8 Aralık 2018 2018 Yılı Mülkiye Büyük Ödülü Prof. Dr. Füsun Üstel'e Verildi

1 Aralık 2018
"Mülkiyeliler Krizi Konuşuyor" (Eskişehir Şubesi) Konuşmacılar: Engin Ataç – Pınar 
Bedirhanoğlu – Nilgün Erdem – Oğuz Oyan

15 Aralık 2018
"Mülkiyeliler Krizi Konuşuyor" (Bursa Şubesi) Konuşmacılar: Nalan Ölmezoğulları 
– Galip Yalman – İzzettin Önder – Meltem Kayıran

22 Aralık 2018
"Mülkiyeliler Krizi Konuşuyor" (İstanbul Şubesi) Konuşmacılar: Mustafa Kemal 
Coşkun – Arzu Çerkezoğlu – Taner Timur - Aynur Özuğurlu – Sungur Savran

23 Aralık 2018 Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı

8 Ocak 2019 Halkevleri Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin Mülkiyeliler Birliği Ziyareti

DİĞER ETKİNLİKLER
ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

4 Nisan 2018 Görevi devralan Yönetim Kurulumuzun Anıtkabir'i Ziyareti

8 Nisan 2018 Hakan Yurdakuler Anması

16 Nisan 2018
Murat Karayalçın ve CHP Mamak İlçe Maşkanı Adnan Demirci’nin Mülkiyeliler 
Birliği Ziyareti

18 Nisan 2018 Güngör Aydın ve Dönem Arkadaşlarının Mülkiyeliler Birliği Ziyareti

20 Nisan 2018 Bilay Vakfı’nın Mülkiyeliler Birliği Ziyareti

21 Nisan 2018 Tekirdağ Şube Açılışı

23 Nisan 2018
Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılında Türkiye’de Çocuk Emeği Paneli. Konuşmacılar: 
Kuvvet Lordoğlu ve Taner Akpınar

23 Nisan 2018 Mülkiye Sinema Topluluğu Nisan Gösterimi: "Les Choristes"

1 Mayıs 2018 1 Mayıs: Gelenek Sürüyor Mülkiye Yürüyor

3-4 Mayıs 2018 İnek Bayramı Mülkiyeliler Birliği’nde

13 Mayıs 2018 Anneler Günü Kahvaltısı

25 Mayıs 2018 Aydın Köymen Yazı ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

2 Haziran 2018 Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı

5 Temmuz 2018 Fakültemizin Mezuniyet Töreni

19 Temmuz 2018 Mülkiyeliler Birliği’nde 4. Dönem Toplu Sözleşme

24 Temmuz 2018 Prof. Dr. Cevat Geray Cenaze Töreni

5 Ağustos 2018 Üyemiz Oben Can Kutay’ın Bisiklet ile Türkiye Turu Başlangıcı

19-21 Eylül 2018 Mülkiye Uyum Programı
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1 Mayıs 2019 1 Mayıs: "Gelenek Sürüyor Mülkiye Yürüyor"

3-7 Mayıs 2019 Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Mülkiye Kültür Merkezi

8 Mayıs 2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Ziyareti

12 Mayıs 2019 Anneler Günü Kahvaltısı

16 Mayıs 2019 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Ziyareti

18 Mayıs 2019
"1919’un 100. Yılında Kongre İktidarları" Paneli. Konuşmacılar: Murat Sevinç – 
Oktay Uygun – Dinçer Demirkent

10 Haziran 2019 Hakan Şenyuva Anması

10 Temmuz 2019 160. Yıl Mezunları Ödül Töreni

11-12 Temmuz 2019 Mülkiye KPSS Kampı

13 Temmuz 2019 "Bir Yaz Akşamı Dinletisi" Mülkiye Türk Sanat Müziği Topluluğu

21 Temmuz 2019 Mülkiyeliler Birliği Arka Bahçe Açılışı

22 Temmuz 2019 Mülkiyeliler Birliği Resmi Alış-Veriş Sitesi Mülkiye Dükkân Açılışı

23 Temmuz 2019 Dostları Cevat Geray İle Birlikte…

29 Temmuz 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Ziyareti

4 Ağustos 2019 Açık Hava Film Gösterimleri: "Wer wenn nicht wir"

18 Ağustos 2019 Açık Hava Film Gösterimleri: "4 Könige"

25 Ağustos 2019 Açık Hava Film Gösterimleri: "Alki Alki"

1 Eylül 2019 Açık Hava Film Gösterimleri: "Bornholmer Straße"

7 Eylül 2019 Mülkiyeliler Birliği Halk Müziği Topluluğu Yeni Dönem çalışmaları başlangıcı

8 Eylül 2019 Açık Hava Film Gösterimleri: "Eltern"

11-13 Eylül 2019 Uyum Haftası Kapsamında 1. Sınıf Öğrencilerine Mülkiye Rozeti Armağanı

15 Eylül 2019 Açık Hava Film Gösterimleri: "Halt auf der freier Strecke"

22 Eylül 2019 Açık Hava Film Gösterimleri: "Hannah Arendt"

17 Ocak 2019
"Feyzi Aslangil’e Mektuplar: Sohbet ve Piyano ile Alaturka Doğaçlamalar" Perfor-
mans: Nihat Demirkol

19 Ocak 2019
"Mülkiyeliler Krizi Konuşuyor" (İzmir Şubesi). Konuşmacılar: Hüsnü Erkan – Aykut 
Lenger – Erkin Başer – Turan Subaşat

19 Ocak 2019
"Buradayız: Hrant İçin Adalet İçin" Paneli. Konuşmacılar: Burcu Binboğa - Nuray 
Özdoğan -Yaşar Aydın

27 Ocak 2019
"Ütopya-Distopya Geriliminde Türkiye Siyaseti" Paneli. Konuşmacılar: Dinçer 
Demirkent – Yurdum Hasgül

9 Şubat 2019 Mülkiye Kültür Merkezi Açılış Töreni

9 Mart 2019 İmza Günü: Güray Öz ve Gökçer Tahincioğlu

10 Mart 2019 Bahçede Barbekü Partisi: Mezun-Öğrenci Buluşması

18 Mart 2019
"Yeni Bir Düşünsel-Entelektüel Rönesansa İhtiyacımız Var" Panel. Konuşmacı: 
Fikret Başkaya

30 Mart 2019 Mahir Çayan Anması

8 Nisan 2019 Hakan Yurdakuler Anması

8 Nisan 2019
"Üç Kuşak SBF-DER" Paneli. Konuşmacılar: Hasan Hüseyin Özkan – Musa Ceylan 
– Dicle Yıldırım

13 Nisan 2019 Mülkiyeliler Birliği Halk Müziği Topluluğu Tanışma Toplantısı

13 Nisan 2019 Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu’nun İzmir Şube Ziyareti

14 Nisan 2019
”Türkiye’de Hukuk Devleti ve Yargının Dönüşümü” Paneli. Konuşmacılar: Özkan 
Yücel, Gamze Adıgüzel, Serdar Tekin, Berke Özenç, Dinçer Demirkent, Cansu Seç-
gin, Nilgün Toker, Orhangazi Ertekin, Ceren Akçabay

20 Nisan 2019 "Tuncer Bulutay'ın Bilimsel Yolculuğu" Kitabının Basımı (İzmir Şubemizin Katkılarıyla)

21 Nisan 2019 Şubadap Çocuk 23 Nisan Konseri

24 Nisan 2019
Uluslararası Ankara Film Festivali: Komedi Senaryosu Atölyesi. Atölye Lideri: 
Müfit Can Saçıntı

28 Nisan 2019 "Özgürlüğe Uçurtma Uçuruyoruz" Uçurtma Şenliği
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21 Aralık 2019
"Mümtaz Soysal Anısına: Türkiye’de Anayasacılık ve Toplum" Meltem Kayıran 
- Korkut Boratav - Can Hamamcı - Bilsay Kuruç - Elçin Aktoprak - Cem Eroğul - 
Fazıl Sağlam - Ece Göztepe

23 Ocak 2020 Mülkiye Sanat Buluşmaları: "Fındıkkıran" (Ankara Devlet Opera ve Balesi)

1 Şubat 2020 Mülkiye Sanat Buluşmaları: "Mutluluk Resimlerimiz" Sergi Turu. Dilan Ece Yıldız

4 Şubat 2020
Belgesel Gösterimi ve Söyleşi: "Emel Anne". Konuklar: Emel Korkmaz - Sayfi 
Sarısülük - Kazım Kızıl

7 Şubat 2020 Mülkiye Sanat Buluşmaları: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri

8 Şubat 2020
"Akademik Özgürlük" Paneli. Konuşmacılar: Meltem Kayıran - Kotkut Boratav - 
Sevilay Çelenk - İnan Özdemir Taştan

16 Şubat 2020 Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı

3 Mart 202 Belgesel Gösterimi ve Söyleşi: "Asfaltın Altında Dereler Var!" Yön.: Yasin Semiz

7 Mart 2020 "Ustalara Saygı Konseri" Mülkiyeliler Birliği Halk Müziği Topluluğu

7-8 Mart 2020 8 Mart Kadınlar Günü Sosyal Medya Kampanyası. Performans: Ekin Kılıç Ezer

14 Mart 2020 "Emeğin Sokak Hali: Türkiye’de Katı Atık Toplayıcıları" Konuşmacı: Serter Oran

16 Mart 2020 "Bahar Konseri" Mülkiyeliler Birliği Türk Sanat Müziği Topluluğu

20 Mart 2020 Mülkiye Sanat Buluşmaları: Kapan (Ankara Devlet Tiyatrosu)

20 Mart 2020 Sosyal Politika ve İktisat Yazıları: Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu'ya Armağan

23 Nisan 2020 Bayram Çocuklarına Hikayeler: Burçin Yalçın - Sedef Meral Özdemir

23 Nisan 2020
23 Nisan 1920’nin 100. Yılında Meclis Fikri: Mehmet Ö. Alkan - Nurşen Gürboğa - 
Faruk Alpkaya - Elçin Aktoprak

24 Nisan 2020 23 Nisan 1920’nin 100. Yılında Türkiye’de Çocuk Olmak: Ezgi Koman- Taner Akpınar

1 Mayıs 2020 1 Mayıs Özel Söyleşisi: Arzu Çerkezoğlu - Aysun Gezen

14 Haziran 2020 Mülkiyeliler Birliği Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı

9 Ağustos 2020 Açık Hava Film Gösterimleri: "Pal Sokağı Çocukları

16 Ağustos 2020 Açık Hava Film Gösterimleri: "80 Süvari"

23 Ağustos 2020 Açık Hava Film Gösterimleri: "Bern Elçisi"

30 Ağustos 2020 Açık Hava Film Gösterimleri: "Gri Savaş"

4 Eylül 2020
Öldürülmesinin 30. Yıl Dönümünde Turan Dursun ve Aydınlanma Mücadelesi: Abit 
Dursun - Aydın Çubukçu - Erdoğan Aydın - Melek Göregenli - Umut Kuruç

12 Eylül 2020
12 Eylül’ün 40. Yılında Mülkiye ve Türkiye: Yılmaz Akyüz - Hasan Hüseyin Özkan - 
Özlem Albayrak

13 Eylül 2020 Açık Hava Film Gösterimleri: "Respire"

20 Eylül 2020 Açık Hava Film Gösterimleri: "La Planéte Sauvage"

27 Eylül 2020 Açık Hava Film Gösterimleri: "Pierrot le Fou"

2 Mart 2021 Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz: Zeynep Kadirbeyoğlu-Halit Demirhan-Serra Ulusoy

29 Eylül 2019 Açık Hava Film Gösterimleri: "Jerichow"

4 Ekim 2019 Oktay Etiman Anısına: "Anılar Aynamızdır"

7-14 Ekim 2019 Arkhe Mülkiye Çok Sesli Korosu Seçmeleri

7 Ekim 2019
Genel Başkanımız ve Mülkiye Bilimsel Araştırma Geleiştirme Kooperatifi üyeleri-
nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Ziyareti

13 Ekim 2019 Kadın Filmleri Günleri: "Chuskit"

20 Ekim 2019 Kadın Filmleri Günleri: "Panoptic". Ruba Odeh ile film sonrası söyleşi

27 Ekim 2019 Kadın Filmleri Günleri: "Öpücük Sokağı"

3 Kasım 2019 Kadın Filmleri Günleri: "Pause". Bahar Şimşek ile film sonrası söyleşi

8-9 Kasım 2019 12. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi

9 Kasım 2019 Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödül Töreni

10 Kasım 2019 Kadın Filmleri Günleri: "Kazım". Dilek Kaya ile film sonrası söyleşi

13 Kasım 2019 Mümtaz Soysal Cenaze Töreni

17 Kasım 2019 Kadın Filmleri Günleri: "Kadınlar Ülkesi". Sevilay Çelenk ile film sonrası söyleşi

24 Kasım 2019 Üyemiz Oben Can Kutay’ın Türkiye Bisiklet Turu Anısına Başarı Plaketi Takdimi

24 Kasım 2019 Kadın Filmleri Günleri: "Void". Funda Şenol Cantek ile film sonrası söyleşi

4 Kasım 2019 50. Yıl Mezunlarımızın Madalya Töreni

4 Aralık 2019 160. Yıl Resepsiyonu

7 Aralık 2019 160. Yıl Geleneksel Mülkiye Balosu

7 Aralık 2019 2019 Yılı Mülkiye Büyük Ödülü Salih Er'e Verildi.

13 Aralık 2019 Belgesel Gösterimi ve Yönetmen ile Söyleşi: "İktisatçı". Konuşmacı: Çiğdem Boz

13 Aralık 2019
Sergi ve Söyleşi: "Bir Ağaç Gibi Burdayız ve İşte Konuşuyoruz". Konuşmacılar: 
Meral Uysal – Sema Güler – Adnan Gerger – Mediha Ünver

14 Aralık 2019 Mülkiye’nin 160. Kuruluş Yılı Konseri – Mülkiye Halk Müziği Topluluğu
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23 NİSAN KUTLU OLSUN
TBMM’nin açılış günü egemenliğin saraylarda değil, 
doğrudan doğruya halkta olduğunu göstermiş, ülke-
miz için yeni bir tarihin başlangıcı olmuştur. Bu baş-
langıç, Cumhuriyetin ilk anayasasına iki temel ilke ile 
yansımıştır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve 
yönetim usulü halkın kaderini doğrudan doğruya be-
lirlemesine dayanır.

Bugün doksan sekizinci yılını kutladığımız bu kurulu-
şun tüm halkımız için ayrı bir önemi var. Tarihi boyunca 
askeri darbeler dahil birçok badire atlatmış TBMM’nin 
KHK rejimi altında işlevsizleştirildiği bir sürecin içinden 
geçiyoruz.

TBMM’nin açıldığı 23 Nisan gününü çocuklarımız-
la hatırlamak ve onlarla anmak, geleceğin doğrudan 
doğruya onların elinde olduğunu anlatmanın en güzel 
yoludur.

Fakat hiç unutmamamız gereken şeyler var:

• Çocuklarımızın yaşam hakkının yok sayıldığı bir ül-
kedeyiz.

• Çocuklarımızın hizmet sektöründen ağır sanayiye 
kadar ağır koşullarda çalıştırıldıkları, iş cinayetlerinin 
kurbanı oldukları bir ülkedeyiz.

• Nitelikli okullar, değişen sınav sistemleri, açık öğre-
tim gibi uygulamalarla milyonlarca çocuğumuzun eği-
timsiz bırakıldığı bir ülkedeyiz.

• Eğitimin tarikat ve cemaat ağları içinde dinselleştiril-
diği bir ülkedeyiz.

• Çocuklarımızın devlet denetiminden kaçırılan yurt ve 
vakıflarda cinsel istismara uğradığı bir ülkedeyiz.

TBMM’nin açılışının doksan sekizinci yılında güçlü bir 
şekilde tekrarlamakta fayda var: Geleceğimiz halkın 
egemenliğinde, çocuklarımızın neşeli ellerindedir.

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

23 NİSAN 2018

16 NİSAN REFERANDUMU'NUN 1. YIL DÖNÜMÜ 
Türkiye’nin anayasal rejiminde yaratılan en büyük kı-
rılmanın yıl dönümündeyiz. 16 Nisan 2017’de yapılan 
anayasa değişikliği referandumu, demokratik bir siya-
sal düzenin gerekleriyle bağdaşmayan uygulamalarla 
gerçekleştirildi:

Referandum, 20 Temmuz 2016’dan beri sürmekte 
olan olağanüstü hal koşullarında gerçekleşti. Türki-
ye’nin anayasal rejimi, basının baskı altında olduğu ve 
milletvekillerinin kürsü dokunulmazlıklarının kaldırıl-
dığı bir siyasal ortamda oylandı. Venedik Komisyonu 
başta olmak üzere yetkin uluslararası kuruluşların 
teyit etmiş olduğu, seçimler hususunda geliştirilmiş 
evrensel demokratik standartlara asgari düzeyde bile 
uyulmadı.

Referandum sürecinin denetiminden bir yüksek yargı 
organı olarak sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu iki 
milyondan fazla mühürsüz oyu kanun hilafına geçer-
li saydı. Böylelikle, kararlarına karşı yargı yolu kapalı 
olan Yüksek Seçim Kurulu’nun Türkiye’nin demokrasi 
tarihindeki rolü tartışmalı hale geldi.

Referandum sonucunda kabul edilen anayasa deği-
şikliğinin içeriği, anayasal demokrasinin özü olarak 
tanımlanan kuvvetler ayrılığına aykırıydı. Siyasal ik-
tidarı sınırlandırmanın, mutlak iktidarların önüne set 
çekmenin ifadesi olan kuvvetler ayrılığı ilkesi, devletin 
ve yürütmenin başı ilan edilen Cumhurbaşkanı lehine 
bozuldu.

Cumhurbaşkanlığı kurumu egemen kuvvet haline 
getirilirken, Cumhuriyeti kuran Türkiye Büyük Millet 
Meclisi işlevsizleştirildi.

Türkiye’nin anayasal rejimi ve ülkenin geleceği, belirli 

bir siyasal anlayışın taleplerine ve siyasi iktidarın ihti-
yaçlarına göre şekillendirildi. Siyasi iktidarın acilen ih-
tiyaç duyduğu “partili cumhurbaşkanı” kurumu hemen 
yürürlüğe sokulurken sistemin geri kalan unsurlarının 
yürürlüğü için ayrı ayrı tarihler belirlendi. Anayasaların 
toplum kesimleri arasındaki denge ve uzun vadeli top-
lumsal barışı kuran siyasal sözleşmeler olduğu gerçe-
ği göz ardı edildi.

16 Nisan referandumunun üzerinden bir yıl geçmiş-
ken Türkiye’de olağanüstü hal hala sürmektedir. Ülke 
bir buçuk yılı aşkın bir süredir hiçbir yargısal ve siyasal 
denetime imkan vermeyen olağanüstü hal KHK’leri ile 
yönetilmektedir. Olağanüstü halin siyasal, ekonomik 
ve toplumsal etkileri ülkemizi büyük bir çıkmaza sü-
rüklemektedir.

Monarşiden halk egemenliğine geçişin tarihi ola-
rak kutladığımız Birinci TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 
1920’nin 98’inci yılında cumhuriyetimizin, anayasal 
demokrasilerin başta laiklik ve hukuk devleti olmak 
üzere temel ve evrensel ilkelerinden uzaklaştığını 
üzüntüyle görmekteyiz.

Türkiye demokrasisinin temel ihtiyacı; olağanüstü ha-
lin kaldırılması, evrensel anayasal ilkelere uyulması, 
temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olan ve kuvvet-
ler ayrılığını esas alan bir anayasal düzenin tesis edil-
mesidir.

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

16 NİSAN 2018

BASIN AÇIKLAMALARI
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Bugün, Türkiye’nin en zor dönemlerinde dahi Fakül-
temiz öğrencilerinin ve mezunlarının büyük bir özenle 
yaşattığı bir geleneğe, İnek Bayramı’na kavuşmanın 
buruk coşkusunu yaşıyoruz. Coşkuluyuz, çünkü biliyo-
ruz ki İnek Bayramı’nın adı dahi zihinlerimizde eleştiri 
kültürünün, yaratıcılığın, mizahın yeniden canlanması-
nı sağlıyor. Her Mülkiyeli bilir ki; İnek Bayramı bir bahar 
şenliği değildir. İnek Bayramı; öğrencilerin kendilerini, 
hocalarını, okul idaresini ve siyasal iktidarları mizahın 
sivri diliyle kıyasıya eleştirdiği bir gelenektir. Bu niteli-
ğiyle de Mülkiye’deki akademik geleneğin ve yetişme 
sürecinin önemli bir parçasıdır. Öğrencilerin, hocaların, 
mezunların, Birliğimizin; kısacası tüm Mülkiye camia-
sının bir araya geldiği, kuşaklararası buluşma ve daya-
nışmanın bayramla taçlandırıldığı bu gelenek 80 yıllık 
bir tarihe sahiptir.

Ancak, son yıllarda Türkiye’nin siyasal atmosferinin 
de etkisiyle bu geleneğin içi boşaltılmak istenmekte, 
İnek Bayramı’na yönelik çeşitli baskı ve yasaklar ör-
gütlenmektedir. İki yıl önce İnek Duası’nı okuyan genç 
üyemiz, aradan bir yıl geçtikten sonra sosyal medya-
da hedef haline getirilmiş, sonrasında da Ankara Üni-
versitesi’nin suç duyurusuyla hakkında ceza davası 
açılmıştır. Geçtiğimiz yıl İnek Bayramı’nın yapılması 
Fakültemizde yaratılan bu korku ikliminin bir sonucu 
olarak fiilen yasaklanmıştır.

İki yıldır göstermiş olduğu tutumla Fakülte’nin biriki-
mine değil, Rektörlüğün ve eleştiriden rahatsız olan 
kesimlerin beklentilerine göre hareket eden Fakülte 
yönetimi de, İnek Bayramı’nın içini boşaltmakta ve 
onu sıradan bir bahar şenliğine dönüştürmeyi arzu-
lamaktadır. Bu çerçevede, geleneksel İnek Duası ya-
saklanmış, Fakültemizin en tarihi salonu (Aziz Köklü 
Salonu) Bayram etkinliklerine kapatılmıştır.

İnek Bayramı’nın tarihine ve değerlerimize yakışır bi-
çimde kutlanabilmesi için dün (2 Mayıs 2018), Dekanlık 
ile görüşmek üzere Fakültemize gittiğimde, Mülkiyeli-

ler Birliği Genel Başkanı’nın Fakülteye girişinin Rektör-
lüğün sözlü talimatıyla yasaklandığı, ısrarcı olunması 
halinde gözaltı işleminin yapılacağı ifade edilmiştir.

Bugün sabah saatlerinde de İnek Bayramı’na katılmak 
amacıyla Birliğimizin eski Genel Başkanları, şube yö-
neticilerimiz ve üyelerimizle birlikte Fakültemize git-
tik. Ancak, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün sözlü 
talimatı ile “dışarıdan” olduğu iddia edilen bizler Fa-
kültemize alınmadık. Fakültemiz Dekanı ile bu konuyu 
görüşmek istediğimizi, bizlerin “dışarıdan” kişiler değil, 
aksine İnek Bayramı’nın ayrılmaz bir parçası olduğu-
muzu ifade ettik. Ancak, güvenlik amirinden, göreve 
geldiğinden beri Mülkiyeliler Birliği yönetimiyle görüş-
mekten kaçınan Dekan Orhan Çelik’in bugün de bizler-
le görüşmek istemediğini öğrendik.

Şüphesiz ki bu yasakçı ve keyfi uygulama, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ne yönelen geniş çaplı tasfiyenin bir 
uzantısıdır. Bu tasfiyeyle; mezunları, öğrencileri ve 
hocaları ile bir bütün olan Mülkiye camiası hedef alın-
maktadır.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu olarak, gerek Anka-
ra Üniversitesi gerekse Siyasal Bilgiler Fakültesi yö-
netimine bir gerçeği hatırlatmak isteriz: 160 yıllık tari-
hiyle Mülkiye, bu zor dönemde de birlikte yürüyebilme 
kabiliyetine, geleneğini ve değerlerini yaşatma karar-
lılığına sahiptir. 80 yıllık geleneğimizin tüm mizahıyla 
düşünsek dahi aklımıza gelmeyecek bu trajikomedi 
bittiğinde tarih, sizleri karşımıza çıkardığınız bariyer-
lerle, bizleri de o bariyerleri aşan birlikteliğimizle ha-
tırlayacaktır. Çünkü Mülkiye, dört duvar arasına sıkış-
tırılamayacak kadar büyüktür! Unutmayın ki Mülkiye 
her yerdedir! 
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İNEK BAYRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

7 Şubat 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi’nin 
ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin akademik birikimi, 
686 Sayılı KHK ile en ağır darbeyi almıştı. 10 Şubat 
2017’de ise söz konusu tasfiyeye karşı duruş ser-
gilemek amacıyla Cebeci Yerleşkesi’ne “Büyük Bu-
luşma” çağrısı yapılmıştı. Bu çağrı üzerine Ankara 
Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi’ne gelen, Birliğimizin 
ve Fakültemizin duayen isimleri içeri alınmamış, aka-
demisyenlerimizin cübbeleri çiğnenmiş, darp edilerek 
gözaltına alınan, aralarında üyelerimizin de bulundu-
ğu akademisyenler ve lisansüstü öğrencileri hakkın-
da dava açılmıştı.

Hakkında dava açılan üyelerimize, akademisyenlere ve 
öğrencilere destek olmak, Fakültemize yönelen tasfi-

ye politikasına karşı duruşumuzu bir kez daha göster-
mek için Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversite Şubesi 
ile birlikte 8 Mayıs Salı günü saat 08.30’da Ankara Ad-
liyesi önünde buluşarak duruşmaları takip edeceğiz.

Siz değerli üyelerimizi de, Ankara 24. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde saat:09.05’te görülmeye başlanacak olan 
duruşmaları takip etmeye ve yaşanan hukuksuzluğun 
peşini bırakmamaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,
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Mülkiyeliler Birliği olarak, temel hak ve özgürlükleri-
mizin askıya alındığı, evrensel hukuk ilkelerinin yok 
sayıldığı, doğanın talan edildiği, grevlerin yasaklan-
dığı, iş cinayetlerinin olağanlaştığı, tacizin, tecavüzün 
ve kadın cinayetlerinin had safhaya çıktığı, eğitim ve 
sağlık hizmetlerinin sorunlarla anıldığı, özelleştirme 
politikalarının hız kazandığı bir dönemde sözümüzü 
fısıltılarla değil, güçlü biçimde söylememiz gerektiğine 
inanıyoruz.

Çünkü biliyoruz ki 1 Mayıs, yeryüzünde mutlu bir ha-
yatı filizlendirmek isteyenlerin, farklılıklarıyla birlikte 
eşitçe yan yana gelebilenlerin, çiçeklere düşman kesi-
lenlerin değil baharın gelişine hazırlananların günüdür. 
1 Mayıs, grinin egemenliğine teslim olmayıp gök kuşa-
ğına hayat verenlerin günüdür.

Özellikle 24 Haziran seçimlerine giderken, en çok ih-
tiyacımız olan duyguyu, umudu birlikte büyütebilece-
ğimizi biliyoruz. Yarının belirsizliğine, güvencesizliğe, 
işsizliğe, ihraç edilme ya da işten atılma tehdidine, 

korkuya ve kaygıya teslim olduğumuz bir yaşam değil, 
kendimizi güvende hissedebileceğimiz, demokrasinin 
ve evrensel hukuk ilkelerinin gerçek anlamda var edil-
diği, barış içinde adil bir yaşam istiyoruz.

1 Mayıs’ta “Gelenek Sürüyor Mülkiye Yürüyor” sloga-
nına, en kalabalık ve en coşkulu biçimde ses vermek 
istiyoruz. Bu 1 Mayıs’ın “Heey! Bak İşçi Tulumu Giymiş 
Bir Umut” sözüyle anılmasını, özlemini duyduğumuz 
demokratik iklimin habercisi olmasını arzuluyoruz.

Bu nedenle sizleri, 1 Mayıs günü saat 11:30’da AKM 
önünde Mülkiyeliler Birliği pankartı altında bir araya 
gelmeye, yarını kurmanın eşiği olan bu tarihi anı birlik-
te paylaşmaya davet ediyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!
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YARININ KURULUŞU 1 MAYIS’TAN GEÇİYOR.
BU EŞİĞİ BİRLİKTE AŞALIM, 1 MAYIS’TA BULUŞALIM

“BÜYÜK BULUŞMA” DAVASINA ÇAĞRI
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OHAL REJİMİ, YENİ SOMA’LARA KAPI ARALAMAKTADIR!

elleri satırlı, palalı, dilleri küfürlü dileyen herkese kam-
puslerin kapıları ardına kadar açılıyor!

Üniversite, öğrencilerin, öğretim elemanlarının, me-
zunlarının, ailelerinin ve arkadaşlarının, dostlarının 
ortak yurdudur! Sahibinin sesi rektörlerin, dekanların, 
cübbeleri düğmeli hocaların değil! Özel güvenlik şefle-
rinin, sivil polislerin değil!

Biz, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim elemanları ola-
rak, biliyor ve kabul ediyoruz ki üniversite eleştirinin 
yurdudur, zamana uymanın değil! Rüzgara karşı yü-
rümenin yurdudur, rüzgarın önüsıra-peşisıra değil! 
Öyleyse, bayramın bayram olmaktan çıkarıp yerine 
bayram taklitlerinin geçirildiği bir performansın suç 
ortağı olmayı reddediyoruz. Sözümona kurumu ve ge-
lenekleri korumak adına, her nasıl olursa olsun gele-
neği sürdürmenin, geleneğin asli sahipleri kurumlarına 
bile giremiyorken şenlik yaptığını sanmanın, geleneğin 

katillerinin aklanmasını ve meşrulaştırılmasını sağ-
lamaktan başka hiçbir işe yaramadığı bir noktadayız. 
Öyle bir noktadayız ki geleneği ve kurumu korumak 
için, geleneğin ve kurumun ölü bir kabuğa dönüştü-
rüldüğü yerde, ölülere tapınmayı reddediyoruz. Ancak 
bizler, Hakan Yurdakuler gibi, Arkadaş Zekai Özger gibi 
ölülerimizin capcanlı nefesleriyle ısınıyor ve bu emanet 
nefesi, son uyumcu olmayan Mülkiyeli de hayatta ka-
lana dek, Mülkiyelilere teslim etmeyi görev sayıyoruz.

Rüzgarın önüsıra-peşisıra koşmayan, rüzgara karşı 
yürüyen tüm mülkiye mensuplarını saygıyla selamlı-
yor ve inek bayramlarını coşkuyla kutluyoruz!

MEKTEB-İ MÜLKİYE SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ELEMANLARI
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3 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanan ve 301 ma-
dencinin yaşamını yitirdiği iş cinayetinin 4. yılındayız. 
Ne yazık ki, iş cinayetleri yurdun dört bir yanında hız 
kesmeden sürmekte, işçi sağlığı alanında durum git 
gide ağırlaşmaktadır. Sadece 2017 yılında 60’ı çocuk 
işçi olmak üzere en az 2006 işçi tümüyle öngörülebi-
lir, engellenebilir iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş, 
on binlerce işçi sakat kalmıştır. Yaptığı işten kaynaklı 
olarak sağlığını yitiren yüzbinlerce işçinin meslek has-
talığının tespiti dahi yapılamamaktadır.

Türkiye 21.07.2016 tarihinden beri OHAL ile yürü-
tülmektedir. OHAL süresince çok sayıda grev yasak-
lanmış, işçilerin örgütlenme faaliyetleri ve eylemleri 
hukuksuz bir biçimde engellenmiştir. Hükümet OHAL 
süresince grev/eylem yasağı ve benzeri müdahalelerle 
emek ile sermaye arasındaki mevcut güç eşitsizliğini 
daha da derinleştirmiş, işçiyi işveren karşısında gü-
vencesiz, sendikasız, güçsüz bırakmıştır. Bu nedenle 
OHAL işçi sağlığı iş güvenliği sorununu daha da ağır-
laştırmıştır. Bu son derece anlaşılırdır, çünkü işçi sağ-
lığı aynı zamanda bir demokrasi sorunudur. Ülkede ve 

işyerinde demokrasi yoksa, iş cinayetleri vardır. Türki-
ye’de OHAL’e bağlı olarak demokrasi krizi büyüdükçe, 
temel hak ve özgürlükler kısıtlandıkça iş cinayetleri de 
artmaktadır. Nitekim OHAL’le beraber iş cinayetlerin-
de yüzde 10’luk bir artış meydana gelmiştir. İşçilerin, 
güvencesiz koşullarda çalışmaya zorlandığı, sendika-
sızlaştırıldığı, korkutulduğu, sindirildiği koşullarda işçi 
sağlığı ve güvenliğinden bahsetmek mümkün değildir. 
Bu durum yeni Soma’lara, yeni iş cinayetlerine daveti-
ye çıkartmaktadır.

Her yıl yüzlerce işçinin yaşamını yitirmesi, on binler-
cesinin sakat kalması, yüzbinlerce işçinin yaptığı işten 
kaynaklı meslek hastalığına yakalanarak sağlığını yi-
tirmesi acil bir halk sağlığı ve kamu güvenliği sorunu-
dur. Bu sorunun çözümü için bugün atılması gereken 
en acil adım OHAL’in kaldırılmasıdır.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

13 MAYIS 2018

Üniversiteler resmen açık, fiilen kapatılmıştır. Bugün 
geldiğimiz noktada Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin en 
önemli sembolik parçalarından olan İnek Bayramı da 
kağıt üstünde var ama fiilen yoktur. Bu yok oluş var-
lığını korku zincirine borçludur. Korku zinciri yukarıdan 
aşağıya işletiliyor. Yönettiklerinden korkan bir siyasal 
iktidar, üniversitelerinden korkan bir YÖK düzeni, fa-
kültelerinden korkan bir rektör, kendi öğrencilerinden 
korkan bir dekan, dekanından ve rektöründen korkan 
cübbeleri düğmeli hocalar… Bu zincir sayesinde gele-
neksel olarak İnek Bayramı’nın açılışını, her yıl oldu-
ğu gibi, “Sevgili İnekler, kesimhaneler hazırlandı, siz 
de hazır mısınız?” diye gerçekleştirmesi gereken SBF 
dekanı konuşma yapmaktan vazgeçmiş ama korku 
bununla kalmamış, Mülkiyeliler Birliği yönetiminden 
korkan rektörlük ve dekanlık onların sözünü de engel-
lemek için bayramın açılış törenini iptal etmiştir. Ye-
tinilmemiş, bu fakültenin mezunlarının, eski öğretim 
üyelerinin, ihraç edilmiş hocalarının ve tüm Mülkiye 
camiasının kampuse girişini, hiçbir hukuksal dayanağı 
olmayan, tezviratlara dayalı, bürokrasinin karanlık la-
birentlerinde üretildiği iddia edilen sözlü emirlere da-
yanarak engellemiş bulunmaktadırlar. Perşembe’nin 
gelişi Çarşamba’dan belliydi. Geçtiğimiz yılda da kimler 
tarafından, nasıl örgütlendiği ve üniversite ile fakülte 
içindeki uzantıları ve işbirlikçileri gayet iyi bilinen mah-
fillerce yürütülen sosyal medya ve ihbar, iftira kam-
panyalarıyla bayramın vazgeçilmez parçası olan İnek 
Duası yasaklatılmış ve dahası, bir önceki yıl İnek Dua-
sını okumakla görevli bayram imamı Mehmet Can Tan 
hakkında dini değerleri aşağılamaktan dava açılmıştı. 
Bugün de İnek Duası programa alınmamış, onun ye-
rine İnekname adıyla bir ucube geçirilerek bayram ve 
dua varmış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.

Ancak bu “-gibi yapış” her yerinden tel tel dökülmek-
tedir. İnek Bayramı bu ülkenin en köklü festivallerinden 
biridir. Hangi dönemde olursa olsun, içinde bulunduğu 
üniversiter düzenin tüm bürokratik, normatif sınırları-
nın askıya alındığı bir karnaval mantığının hakim oldu-
ğu ve çeşitli baskı ve diktatörlük dönemlerinde kesin-

tiye uğrasa da 1938’den beri gerçekleştirilen bu şenlik, 
üniversitenin yaşayan bir mekan olarak 24 saat canlı 
kalabildiği ender şenliklerden de biridir. Son üç yıldır 
bu da yavaş yavaş tahrip edilmiş ve nihayet bu yıl, bir 
de kampus boşaltma kararı alınarak tüm öğrencilerin 
kendi evleri olan kampüslerini saat 20’de boşaltma-
ları istenmiştir. Yetmemiş, son üç yıldır ve özellikle de 
bu yıl, şenliği kutlamaya çalışan öğrenciden daha çok 
kampuse resmi ve sivil polis yığılmış, öğrencilerin her 
bir hareketi kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Apaçık 
üniversite işgal ve kuşatma altındadır. Ancak bunun 
başlıca sorumlularından biri de biz üniversite öğretim 
elemanlarıyız.

Nasıl ki 12 Eylül askeri-faşist diktatörlüğü eliyle YÖK 
düzeni inşa edilerek ve asistanlık kurumu budanarak 
üniversitenin çölleşme süreci başlatıldıysa ve biz buna 
sessizce uyum gösterdiysek, üniversitelerin kapatıl-
ması da bizzat biz, üniversite mensuplarının destek-
leri, alkışları, teşvikleri sayesinde estirilen kampus 
rüzgarlarıyla başlatılmış ve üniversiteler halktan, şe-
hirden, zamandan kopuk, belleksiz, belleğini zamanın 
muktedir ruhundan devşirmeye muhtaç hale getiril-
miştir. Mekteb-i Mülkiye’nin de içinde yer aldığı Cebeci 
fakülteleri arasından geçen sokağa kampus yapıyoruz 
denerek nasıl usulsüzce el konulup sokaktaki insan-
la bu fakültelerin bağı kesildiyse, bu fakültelerin ye-
şil alanlarını park olarak kullanan şehir sakinleri nasıl 
kovulduysa, canları sıkıldığında anfilere doluşan ma-
hallenin ihtiyarları nasıl kapılardan çevrilmeye başlan-
dıysa, bizim o gün yapılanları, bugün yaşadıklarımızın 
habercisi olarak görmemiz gerekirdi. Göremedik. Önce 
sokaklar, sonra insanlar kovuldu. Şimdi etrafımızı 
yüksek duvarlar, dikenli teller, beli silahlı sivil polisler, 
eli coplu özel güvenlik görevlileri çeviriyor. Bırakalım 
sokaktakini, üniversitenin ruhuna uygun eleştirel bir 
ses çıkaran her öğrencimiz soluğu ya cezaevinde ya 
okuldan atılarak sokakta alıyor. Artık mezunlarımız, 
eski hocalarımız, hukuksuz bir biçimde ihraç edilmiş 
hocalarımız, tüm anayasal hakları, temel insan hakları 
ayaklar altına alınarak fakültelerine giremiyorlar! Ama 

SBF-MÜLKİYE ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN KAMUOYUNA
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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, ilk 
atandığı 2012 yılından itibaren ve son yıllarda giderek 
artan bir dozda Türkiye’nin en eski ve önemli eğitim 
kurumlarından biri olan Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 
ve öğretim elamanlarına yoğun bir baskı ve mobbing 
uygulamıştır. Bu baskıyı kimi zaman sadece kendi 
inisiyatifiyle, kimi zaman da siyasal iktidar, emniyet 
kuvvetleri ve medya organlarıyla işbirliği içinde uy-
gulamaktadır. Saldırı elbette SBF’yle sınırlı değildir. 
İletişim, Hukuk, Dil-Tarih Coğrafya, Eğitim Bilimleri 
Fakülteleri de benzer baskıların hedefi oldular. Ayrıca 
AÜ öğrencilerine yönelik baskı öğretim elemanlarına 
yönelik baskının boyutlarını da aştı. Örneğin, 2015’te 
626, 2016’da 758, 2017’de 815 öğrenciye disiplin ce-
zası verilmiştir. Fakat bu rapor, büyük ölçüde SBF öğ-
retim elemanlarına yönelik baskılar, soruşturmalar ve 
ihraçlarla ilgilidir:

Erkan İbiş döneminde SBF Dekanı Prof. Dr. Yalçın Ka-
ratepe hakkında iki soruşturma ve SBF Dekanı Prof. 
Dr. Serpil Sancar hakkında Dekanlıktan istifa ettikten 
sonra –Dekanlığı döneminde yaşanan olaylar nede-
niyle– bir soruşturma açılmıştır.

Erkan İbiş döneminde, polis kuvvetleri Rektörlüğün 
verdiği izinle defalarca AÜ Cebeci Kampüsü’ne girmiş, 
çok sert müdahalelerde bulunmuş, öğrenci ve öğre-
tim elemanlarını tartaklamış ve gözaltına almıştır. 
AÜ Rektörlüğü kendi öğretim elemanlarına hakaret 
eden ve fiziksel şiddette bulunan emniyet görevlileri 
hakkında suç duyurusunda bulunmak yerine, öğretim 
elemanları hakkında Ankara Valiliği ve Emniyeti’nin ta-
lebi üzerine soruşturma açmayı tercih etmiş ve disiplin 
cezaları vermiştir. 10 Şubat 2017’de, 70’den fazla A.Ü. 
öğretim elemanının KHK’yla memuriyetten çıkarılma-
sını protesto etmek için Cebeci Kampüsü’ne girmeye 
çalışan milletvekillerine, öğretim elemanlarına, emekli 
hocalara/diplomatlara/valilere, mezunlara ve öğren-
cilere yapılan, Erkan İbiş’in ya talebi ya da işbirliğiyle 
gerçekleştirilen polis müdahalesi, bilindiği gibi Türki-
ye’de ve Dünya’da büyük bir yankı uyandırmıştır.

Erkan İbiş döneminde Yeni Akit, Habervaktim ve Vah-
det gibi basın organları SBF öğretim elemanları hak-
kında defalarca yalan, iftira ve hakaret dolu haberler 
yapmış, öğretim elemanlarını “İslam düşmanı”, “eşcin-
sel sevici”, “sapkın”, “Apocu”, “kahpe” gibi başlıklarla 
hedef göstermiştir. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bu 

PROF. DR. ERKAN İBİŞ’İN REKTÖRLÜĞÜ DÖNEMİNDE A.Ü. SİYASAL 
BİLGİLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINA UYGULANAN 

BASKILAR VE TASFİYELER
Türkiye’nin en köklü sosyal bilim 
okulu olan Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi-Mülkiye özellikle Erkan İbiş’in 
rektörlüğü döneminde büyük bir 
akademik tahribata uğramıştır. 
Üniversite olmanın gereği, akade-
misyenlerin bilimsel olarak her ko-
nuyu ele alabilmeleri, düşüncelerini 
özgürce ifade edebilmeleri, fikirle-
rini ve eleştirilerini toplumsallaştı-
rabilmelidir. Akademik üretimin ni-

teliği ve gücünün kaynağı da özgür 
bir bilimsel ortamın sağlandığı ko-
şullardan geçer. Mülkiyeliler Birliği 
olarak, başta Birliğimizin köklerinin 
dayandığı Fakültemiz olmak üzere 
Türkiye üniversitelerinde bilimsel 
özgürlük ve akademik özerkliğin 
sağlanması, Fakültemizin uğradı-
ğı akademik tahribatın giderilmesi 
için çabamızı sürdüreceğiz.

Erkan İbiş rektörlüğü döneminde 
Fakültemize karşı girişilen tasfiye-
ler ve baskılar konusunda, Mülki-
ye’den tasfiye edilen üyelerimiz Dr. 
Barış Ünlü ve Dr. Özlem Albayrak 
tarafından hazırlanan raporu bilgi-
nize sunuyoruz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU

6 HAZİRAN 2018

Geçtiğimiz hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM), Türkiye tarihinin en önemli katliamlarından biri 
olan Roboski başvurusunu iç hukuk yollarının tüketil-
mediği gerekçesiyle kabul edilemez buldu (Selahattin 
Encü ve Diğerleri/Türkiye, no. 49976/16, 17.5.2018).

AİHM bu kararıyla sadece son zamanlarda sıklıkla 
yaptığı üzere etkililiği son derece tartışmalı olana Ana-
yasa Mahkemesi’nin (AYM) tüm kusurlarını örtmekle 
kalmadı, Türkiye’nin Roboski davasında somutlaşmış 
cezasızlık politikasını da onaylamış oldu. Çoğu çocuk 
34 kişinin can verdiği bu vakaya ilişkin hiçbir sorumlu-
luğunu yerine getirmeyen hükümete de benzer vaka-
lar için yeşil ışık yakmış oldu.

Oysa aynı AİHM, 1990’larda Türkiye’nin Güneydoğu-
sunda gerçekleşen birçok karanlık insan hakları ihlalini 
aydınlatarak başta Kürt halkı olmak üzere tüm toplum 
için bir umut kaynağı olmuş, hakikatin karanlığa gö-
mülmesine müsaade etmemişti. Evrensel değerlerin 
savunucusu bir İnsan Hakları Mahkemesinin beklenen 
bu yaklaşımı benimseyen AİHM kararları şu iki temel 
ilkeye dayanıyordu:

Devletlerin yükümlülükleri sadece teorik ve kağıt üze-
rinde olmayıp pratik ve etkili olmalı;

Sözleşmedeki güvenceleri pratik ve etkili kılacak şekil-
de yorumlaması gerekir. İç hukuk yollarının tüketilme-
si gerekliliği kuralının belli bir esneklik ve aşırı forma-
lizmden uzak bir şekilde uygulanması gerekir.

1990’lı yıllarda hiçbir sınır tanımaksızın, hiçbir usule 
uymaksızın gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlalleri 
2010’lu yıllarda çeşitli usul kurallarının içerisinde am-
balajlanmış şekilde karşımıza çıkmaktadır. Şekil farklı 
ama sonuç aynıdır: İnsanlar katledilmekte ve fakat fa-
iller cezasız kalmaktadır!

2018 yılında Türkiye’yi uluslararası insan hakları stan-
dartlarına saygılı bir hukuk devleti olarak gören hiç-

bir uluslararası tarafsız gözlemci yoktur. Bu korkunç 
tablonun en önemli müsebbiplerinden biri de Roboski 
kararını reddeden AYM’dir. Yüzlerce gazetecinin tutuk-
lanmasına, on binlerce kişinin işsiz kalmasına, OHAL 
KHK’lerinin keyfi düzenlemelerine yeşil ışık yakan 
AYM, Roboski kararında da başvurucular tarafından 
öngörülmesi imkansız gerekçelerle başvuruyu red-
detmiştir.

Gerçekten de Roboski kararı bir başvurunun Bölüm 
seviyesinde, eksik belgelerin tamamlanmasına ilişkin 
avukatın sunduğu mazeretin kabul edilmemesi nede-
niyle ret kararı verilen ilk ve tek karardır!

Tam da bu nedenlerle iç hukuk yollarının tüketilme-
sinde aşırı formalizmden uzak durulması gerekliliği-
ni vurgulaması gereken AİHM tam tersini yapmakta, 
AYM’ye her konuda verdiği açık çekle Türkiye’de gide-
rek derinleşen insan hakları ve hukuk devleti krizinin 
ana ortağı haline gelmektedir!

Biz, evrensel insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinin 
önemine inanan insan hakları örgütleri olarak tarihin 
en kanlı katliamlarından biri olan Roboski’yi cezasız-
lıkla taçlandıran AİHM kararını kınıyor, AİHM’i Türki-
ye hükümetine ve AYM’ye verdiği açık çekin yarattığı 
tahribata son vermek için Türkiye davalarında 1990’lı 
yıllarda benimsediği insan odaklı yaklaşıma dönmeye 
davet ediyoruz!

Ve uyarıyoruz: Cezasızlığı hoş gören bir insan hakları 
mahkemesi insanların umudu olamaz!

İnsanların umudu olamayan bir uluslararası mahke-
me, kendi sonunu da kaçınılmaz kılar!

DİYARBAKIR BAROSU, İNSAN HAKLARI DERNEĞİ, 
MÜLKİYE İNSAN HAKLARI MERKEZİ, TÜRKİYE İNSAN 
HAKLARI VAKFI

23 MAYIS 2018

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN AİHM ROBOSKİ KARARI UYARISI



MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2021 MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2021

SAYFA 060 SAYFA 061

Erkan İbiş döneminde, 1 Eylül 2016, 6 Ocak 2017 ve 
7 Şubat 2017 tarihlerinde çıkarılan Kanun Hükmünde 
Kararname’lerle SBF’den 36 öğretim elemanı ihraç 
edilmiştir. Erkan İbiş’in verdiği listelerle gerçekleş-
tiği bilinen bu tasfiyelerle, SBF 159 yıllık tarihinin en 
büyük darbesini yemiş; lisans programlarının niteliği 
düşürülmüş, onlarca yüksek lisans ve doktora dersi 
kapatılmak zorunda kalınmış, yüzlerce yüksek lisans 
ve doktora öğrencisi danışmansız kalmış, dolayısıyla 
lisansüstü programları sürdürülemez hale gelmiştir. 
Benzer bir tasfiyenin ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Ga-
latasaray gibi üniversitelerde gerçekleşmemiş olması, 
tasfiyenin sorumluluğunun Ankara Üniversitesi yöne-
timine ait olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.

Erkan İbiş’in kendi üniversitesinin öğretim elemanla-
rına yönelik, Türkiye’de ve Dünya’da sayısız haberin ve 
raporun konusu olmuş yaptırımlarının sadece SBF’yle 
ilgili olanlarının ayrıntılı dökümü aşağıdaki gibidir:

SBF Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe Hakkında Açılan 
Soruşturmalar

SBF öğretim elemanlarına yönelik soruşturma baskısı 
2014’te, o dönemde Dekan olan Prof. Dr. Yalçın Ka-
ratepe hakkında açılan soruşturmalarla başlamıştır. 
Karatepe hakkında 1. Soruşturma “izinsiz olarak gö-
rev yerini terk ettiği iddiası”yla 03.06.2014 tarihinde 
açılmış ve Karatepe 22.07.2014 tarihinde “uyarma” 
cezasına çarptırılmıştır. Karatepe hakkında 2. soruş-
turma, “öğrencilerin kendi fakültelerinde sınava gir-
meleri ve sınav güvenliğinin sağlanması hususlarında” 
ve ilgili öğrencilerle görüşmeyip “onların endişelerini 
oluşturan hususlar üzerinde durmadığı” gerekçesiyle 
12.06.2014’te açılmış ve Karatepe 08.08.2014’te “kı-
nama” cezasına çarptırılmıştır. Her iki ceza da ilgili İda-
re Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Ayrıca Erkan İbiş, twitter’da bir kullanıcının İbiş’in 
“onur, şeref ve saygınlığına saldıran” ve “kişilik hak-
larını ağır bir şekilde ihlal eden” bir tweet’ini Yalçın 
Karatepe kendi twitter hesabında “favorilerine ekle-
diği” için “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen 
hakaret” ettiği iddiasıyla 03.07.2014’te Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na şikâyette bulunmuştur. Başsavcılık 

05.07.2014’te görevsizlik kararı almış ve soruşturmayı 
YÖK’e göndermiştir. YÖK Denetleme Kurulu kararında 
“disiplin soruşturması açılmasına mahal bulunmadığı” 
kararı verilmiştir.

CEBECİ KAMPÜSÜ’NE POLİS MÜDAHALELERİ VE SBF DEKANI PROF. 
DR. SERPİL SANCAR VE DİĞER ÖĞRETİM ELAMANLARI HAKKINDA 
AÇILAN ÜNİVERSİTE SORUŞTURMALARI

1. 31/03/2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde ve Cebeci Kampüsü’nün çeşitli 
mekanlarında, öğrenci olmayan gruplarından da “dı-
şarı”dan katılımıyla kampüste şiddet ve tehdit orta-
mı yaratan bir öğrenci grubunun arkasından olaylara 
müdahale etmek bahanesiyle Kampüs’e giren emni-
yet görevlileri öğrencileri ve öğretim elemanlarını teh-
dit etmiş, aşağılamış, iteklemiş, SBF içinde sınavların 
sağlıklı bir şekilde yapılmasını engellemiştir. Ayrıca öğ-
rencilerin ve dönemin SBF Dekanı Prof. Dr. Serpil San-
car dâhil olmak üzere öğretim elemanlarının bulundu-
ğu yerlere insanların görmelerini ve nefes almalarını 
engelleyen gaz fişekleri atmıştır. Bütün bunlara yüz-
lerce SBF mensubu (öğrenci ve öğretim elemanı) şahit 
olduğu halde, Ankara Üniversitesi yönetimi kendi öğ-
retim üyelerini ve öğrencilerini tehdit eden, aşağılayan 
ve itip kakan emniyet görevlileri hakkında suç duyuru-
sunda bulunacağı yerde, kendi öğretim elamanlarına 
soruşturma açmıştır. Bu olay nedeniyle SBF öğretim 
elemanlarına açılan soruşturmalar şöyledir:

2. a) Olaylar sırasında SBF Dekanı olan Prof. Dr. Serpil 
Sancar hakkında, Dekanlık görevinden ayrılmasından 
sonra, 03.05.2016 tarihinde soruşturma açılmıştır. 
Soruşturma gerekçesi şöyledir: “31.03.2016 tarihinde 
Fakültenizde yaşanan olaylarla ilgili olarak … güvenlik 
önlemlerinin alınmasında görev, yetki ve sorumluluk 
sahibi iken, açıklamanızla bu görev, yetki ve sorumlu-
luğunuz ile bağdaşmayan tutum davranış ve söylem 
içerisinde olduğunuz … iddiaları ile ilgili olarak açılmış 
olan disiplin soruşturması …”

3. b) Aynı olay nedeniyle SBF öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Ayhan Yalçınkaya ve Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü ve araş-
tırma görevlileri Onur Can Taştan ve Hasan Pekdemir 
hakkında “asayiş sağlamakla yükümlü emniyet gö-

haberler ve manşetler karşısında çoğu zaman hiçbir 
tepki vermemiş, verdiğinde de cılız ve muğlak tepkiler 
vermiştir. Bu haberlerin biri üzerinden hakkında “terör 
propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övmek” 
iddialarıyla ceza davası açılan öğretim elemanına ise 
hiçbir şekilde destek vermediği gibi, SBF Dekanlığı’na 
ısrarlı yazılar yazarak bu öğretim elemanı hakkında 
soruşturma açtırmak istemiştir.

Erkan İbiş döneminde, Rektörlük SBF öğretim ele-
manlarına twitter hesaplarındaki paylaşımları nede-
niyle, Ankara Valiliği ve Emniyeti’nin talebi üzerine, 
Cumhurbaşkanı’na hakaret ve devleti zaafa uğratmak 
gibi iddialarla soruşturma açmıştır. Ankara Üniversi-
tesi akademik/idari personelinin binlerce üyeli iletişim 
ağı olan “Ank-Club” ortamına gönderdikleri eleştirel 
e-postaları nedeniyle SBF öğretim üyeleri hakkında 
Rektör İbiş’e hakaret etmek ve İbiş hakkında asılsız it-
hamlarda bulunmak iddialarıyla soruşturma açılmıştır.

Erkan İbiş döneminde Barış İçin Akademisyenler Bil-
dirisi’ne imza atan 39 SBF öğretim elemanı hakkında 
Ocak 2016’da soruşturma açılmıştır. Soruşturmanın 
devam ettiği yaklaşık bir yıllık süreçte, soruşturma ge-
rekçe gösterilerek imzacı öğretim elamanlarının aka-
demik amaçlarla yurtdışına gitmesine izin verilmemiş-
tir. Burada sadece hukuksuzluk değil aynı zamanda 
tutarsızlık ve uyanıklık da söz konusudur: Nisan-Ha-
ziran 2016 aralığında bazı imzacı isimler yurtdışına 
görevli olarak çıkabilmişken, Mayıs 2016’da yurtdışına 
görevlendirme için başvuran bazı imzacı öğretim ele-
manlarına 2 ay boyunca hiçbir cevap verilmemiştir. Bu 
esnada Rektörlüğün İstanbul Cumhuriyet Savcılığına 
yazı yazıp bu öğretim elemanlarının yurtdışına çıkma-
sında bir sakınca olup olmadığını sorduğu öğrenilmiş-
tir. Savcılığın herhangi bir engel olmadığına dair ceva-
bi yazısına rağmen Rektörlük yurtdışı görevlendirme 
taleplerini yine onaylamamıştır. Fakat tam bu sırada 
15 Temmuz 2016 darbe girişimi olmuş ve Rektörlük 
bu olayın hemen sonrasında YÖK’ün aldığı 19 Temmuz 
2016 tarihli bir kararı gerekçe göstererek yurtdışı gö-
revlendirmeler hakkında “işlem yapılamadığı”nı bildir-
miştir. Başka bir deyişle, türlü hukuksuzluklarla ilgili 
öğretim elemanlarına aylarca hiçbir cevap vermeyen 

Rektörlük, darbe girişimini bahane ederek imzacıla-
rın yurtdışı görevlendirme taleplerine olumsuz yanıt 
vermeye başlamıştır. Ayrıca YÖK 19 Temmuz kararını 
revize edip öğretim elemanlarının yurtdışı görevlen-
dirmelerini Rektörlüklerin inisiyatifine bıraktığı halde, 
A.Ü. Rektörlüğü hiçbir imzacı akademisyeni yurtdışına 
görevli olarak göndermemiştir. Nisan-Haziran 2016 
döneminde yurtdışı görevlendirme talepleri onay-
lanan imzacı akademisyenler de geri çağrılmışlar ve 
yurtdışından dönmek zorunda kalmışlardır. Yurtdışı 
görevlendirmelerinin onaylanmamasının yanı sıra, 
Ocak 2017’den itibaren bazı imzacı öğretim elamanla-
rına yurtdışına gitmeleri için yıllık izin de verilmemiştir. 
Bu son uygulamada da bir tutarsızlık mevcuttur çünkü 
hakkında soruşturma yürütülen çoğu öğretim elema-
nına (BAK Bildirisi imzacıları dahil) aynı dönemde yurt-
dışına gitmeleri için yıllık izin verilmiştir. Bu noktada 
ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe gibi üniversitelerin imzacı 
akademisyenlerin yurtdışı taleplerini (gerek görev-
lendirme gerekse de yıllık izin) engellemediği belirtil-
melidir. Ankara Üniversitesi’nin bu uygulaması, diğer 
uygulamalarında olduğu gibi, tamamen Rektörlüğün 
keyfi tutumu ve tercihini yansıtmaktadır.

Erkan İbiş döneminde, 12 Eylül 1980 Darbesi son-
rasında bütün üniversite ve bölümlere zorunlu hale 
getirilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (AİİT) der-
si, Temmuz 2016 itibariyle –SBF ilgili kurumlarının 
ve öğretim elemanlarının karşı irade ve kararlarına 
rağmen– SBF’den alınmış ve A.Ü. İnkılap Tarihi Ens-
titüsü’ne devredilmiştir. Bu uygulamanın, bütünüyle 
temelsiz olan hukuki gerekçeleri bir yana, asıl gerek-
çesinin derslerde Ermeni ve Kürt meselelerinin anla-
tılması olduğu bilinmektedir. Bu gerekçeye, “Ermeni 
Soykırımı demeyen dersi geçemiyormuş” gibi iftiralar 
da eklenmiştir.

Erkan İbiş döneminde, Türkiye’nin genelinde insan 
hakları ihlallerinin sürekli ve hızlanarak arttığı, kitle-
sel bir hal aldığı bir süreçte, SBF İnsan Hakları Merkezi 
Ocak 2017’de SBF’den alınıp Rektörlüğe bağlanmıştır. 
İlgili karar, Türkiye’nin en önemli insan hakları kurum-
larından biri olan merkezin fiilen kapatılması anlamına 
gelmektedir.
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ve 43030 sayılı yazılarıyla, “Sahi kime oy verdiniz? 
Konulu e-postanızda yer alan Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Erkan İbiş hakkındaki asılsız iddialar, ithamlar 
ve diğer hususlar ile ilgili olarak” soruşturma açılmış, 
soruşturma sonunda soruşturmacı tarafından kade-
me ilerlemesinin durdurulması cezası talep edilmiş, 
ancak bu talep SBF Fakülte Disiplin Kurulu tarafından, 
dosyanın eksikliği gerekçesiyle yerine getirilmemiş ve 
dosya soruşturmacıya iade edilmiş, soruşturmacının 
dosyayı aynı ısrarla Fakülteye göndermesi üzerine, 
Fakülte Disiplin Kurulu cezaya yer olmadığına karar 
vererek dosyayı kapatmıştır.

2. Prof. Dr. Gökçen Alpkaya hakkında, üniversite içi ile-
tişim ağı ank-club’a göndermiş olduğu bir e-posta’da 
“Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş hakkında 
asılsız iddialar ve ithamlarda” bulunduğu iddiasıyla 
22.07.2016 tarihinde soruşturma açılmıştır. Soruştur-
ma 17.11.2016 tarihinde “1/8 oranında aylıktan kes-
me” cezası ile sonuçlandırılmıştır.

3. Doç. Dr. Şennur Özdemir hakkında ank-club’a gön-
dermiş olduğu bir e-posta nedeniyle, Rektörlüğün 
18.02.2016 tarihli emriyle ceza soruşturması açılmış-
tır. Ceza soruşturması sonucunda 09.08.2016 tarihin-
de “Lüzum-u Muhakeme” (Son Soruşturmanın Açıl-
ması) kararı verilmiştir.

4. Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü hakkında ank-club’a gönder-
miş olduğu bir e-postada “üniversitemiz yönetimine 
yönelik ifadeler” ve “Yükseköğretim Kurulu Başkanı’nı 
hedef alan ifadeler” kullandığı iddiasıyla Ekim 2016’da 
soruşturma açılmıştır. Soruşturma 19.01.2017 tari-
hinde “kınama” cezası ile sonuçlandırılmıştır.

5. Dr. Dinçer Demirkent’e, kendisinin de ihraç edildiği 7 
Şubat 2017 tarihinden sonra, iki soruşturma açılmış-
tır. 8 Şubat 2017 tarihli soruşturma emrinin gerekçesi 
bagaj araması yapan özel güvenlik birimlerinin yazılı 
emir taşımadıkları gerekçesiyle iş barışının bozulma 
riskine karşı Rektörü ve Dekanları iş barışını sağla-
maya çağıran bir e-postadır. Bu e-postaya Rektörlük 
tarafından uyarı cezası verilmiş, SBF yönetim kurulu 
ihraç edildiği gerekçesiyle cezayı rektörlüğe geri gön-
dermiştir. İkincisi, Rektörlüğün 10.02.2017 tarihli so-

ruşturma emriyle açılmıştır. Gerekçesi 6 Ocak 2016’da 
ihraç edilmiş İLEF öğretim üyesi Doç. Dr. Sevilay Çe-
lenk’in bianet.org sitesine verdiği röportajı Eğitim Sen 
temsilcisi olarak 10 Ocak’ta ank-clup’a göndermektir. 
Röportajda Rektöre hakaret edildiği iddiasıyla, Rek-
törlük tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası verilmiş, ceza maaştan kesmeye çevrilmiştir. 
Bu soruşturmanın hukuksuzluk bakımından dikkat 
çekici bir özelliği itiraz kurulunun yerinden edilmesidir. 
İtirazı görüşmesi gereken SBF disiplin kurulunun yeri-
ne hiçbiri SBF üyesi olmayan bir kurul atanmış ve ceza 
onanmıştır.

“İZİNSİZ PANEL” SORUŞTURMASI

Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak hakkında, Ankara Üni-
versitesi emekli öğretim üyeleri Prof. Dr. Metin Gün-
day ve Prof. Dr. Baskın Oran ve Hukuk Fakültesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Selin Esen’i “Olağanüstü Hal ve 
KHK’ler” konusunda ek derse çağırdığı için “Yerleşke 
sorumlusu Dekanlıktan ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanlığı’ndan izin alınmadan” “bir panel” düzenle-
diği iddiasıyla ve bunun, “bir araştırma görevlisinin … 
Ank-Club’ta paylaşması” sonucunda “tespit edilmesi” 
üzerine Rektörlüğün 10.11.2016 tarih ve 70210 sayılı 
yazısıyla disiplin soruşturması açılmıştır. Anılan so-
ruşturmanın sonucunda soruşturmacı bir suç işlen-
mediği için ceza tesisine yer olmadığına karar vermiş 
ancak Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’in yazılı talimatıyla 
soruşturmacıdan raporun yeniden gözden geçirilmesi 
istenmiş, aynı soruşturmacı bu yazı üzerine bu kez Al-
tıparmak’ın kınama cezasıyla cezalandırılmasını talep 
etmiş ve 2547 sayılı Yasa hükümleri geri yürütülerek, 
anılan öğretim üyesine kınama cezası verilmiştir. Bu 
ceza, Altıparmak’ın itirazı üzerine Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Disiplin Kurulu tarafından, yasaların geri yürü-
mesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle kaldırılmıştır.

BAK Soruşturması

Kamuoyunda Barış İçin Akademisyenler Bildirisi ola-
rak bilinen bildiriyi “imzaladıkları iddiası ile ilgili olarak” 
SBF’de görev yapan 39 öğretim elemanına 19.01.2016 
tarihinde soruşturma açılmış ve tebligatların öğretim 
elemanlarına ulaşmasının ardından (03.02.2016 ta-

revlileri ile tartışmak ve görevlerini engellemeye ça-
lışmak” iddiası ile 26.04.2016 tarihinde soruşturma 
açılmıştır. İlgili öğretim elemanları 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 125/e-h maddesi uyarınca 
(“Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve dav-
ranışta bulunmak” ve “Görevin işbirliği ilkesi yapılması 
ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak”) 14.07.2016 
tarihinde “Uyarma” cezası ile cezalandırılmışlardır. İl-
gili İdare Mahkemeleri, Yalçınkaya ve Ünlü’ye verilen 
bu cezaları iptal etmiştir.

4. 09.10.2014 tarihinde kampüs içi ve dışındaki öğ-
renci protestoları üzerine Rektörlük izniyle Cebeci 
Kampüsü’ne TOMA’yla birlikte giren polis kuvvetleri 
çok sert müdahalede bulunmuş ve buna tepki gös-
teren SBF araştırma görevlileri Nail Dertli, Onur Can 
Taştan, Aysun Gezen ve Celil Kaya (İletişim Fakültesi 
araştırma görevlisi İlkay Kara’yla birlikte) dövülerek 
gözaltına alınmıştır. AÜ Rektörlüğü, bu olayda da öğ-
retim elamanlarının haklarını koruyacağı yerde, tam 
tersine Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’nün ta-
lebi üzerine, bahsi geçen dört araştırma görevlisine 
“09.10.2014 günü Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleş-
kesinden çıkan öğrenci grubu ile birlikte Cemal Gürsel 
Caddesini trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptıkları” 
ve “devamında da Cebeci Yerleşkesine geçerek burada 
da saldırılara devam ettikleri” iddiaları ile 14.04.2015 
tarihinde soruşturma açmış fakat herhangi bir disip-
lin cezası vermemiştir. Araştırma görevlileri hakkında 
açılan ceza davası halen sürmektedir.

Twitter Soruşturmaları

1. 09.10.2014’te Cebeci Kampüsü’nde yaşanan olay-
lar nedeniyle gözaltına alınan, bu olay nedeniyle hak-
larında ceza davası ve idari soruşturma açılan SBF 
araştırma görevlileri Nail Dertli, Onur Can Taştan, 
Aysun Gezen ve Celil Kaya’ya, ayrıca 09.10.2014’teki 
soruşturmalara konu olmayan SBF araştırma görev-
lisi Ozan Değer’e, Ankara Valiliği ve Emniyet Müdür-
lüğü’nün talebi üzerine, twitter paylaşımları nedeniy-
le 14.04.2015’te soruşturma açılmıştır. Soruşturma 
gerekçesi soruşturma evrakında şöyle belirtilmiştir: “ 
… herkesin paylaşımına açık twitter hesabınız üzerin-
den Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başı olup, Türkiye 

Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin birliğini temsil eden 
Cumhurbaşkanlığı Makamına hakaret ederek Devleti-
mizin egemenlik organının saygınlığını zedelediğiniz, 
bunun yanında: Anayasada belirtilen Cumhuriyetin ni-
teliklerini, siyasi, hukuki düzenini değiştirmek, Devle-
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
Türk devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye dü-
şürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratıp, Devletin gü-
venliğini ve kamu düzenini bozmak amacıyla hareket 
eden yasa dışı terör örgütlerinin eylemlerini meşru 
gösterdiğiniz, övdüğünüz ve bu yöntemlere başvur-
mayı teşvik edici açıklamalarda bulunduğunuz ve sos-
yal medya aracılığıyla yaydığınız iddiaları …” Soruş-
turma süreci sonucunda Ozan Değer ve Aysun Gezen 
“kınama” cezası alırken, Nail Dertli, Onur Can Taştan 
ve Celil Kaya’ya ceza verilmemiştir.

2. SBF Araştırma Görevlisi Ozan Değer twitter he-
sabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki bir karikatürü paylaş-
tığı (retweet’lediği) için hakkında, “twitter adlı payla-
şım sitesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN hakkında hakaret içerikli paylaşımda bu-
lunduğunuz iddiası” ile ceza soruşturması açılması 
istenmiş, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 
oluşturulan soruşturma komisyonu da 20.07.2016’da 
“Lüzum-u Muhakeme” (Son Soruşturma Açılması) ka-
rarı vermiştir.

Ank-Club Soruşturmaları

1. Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya hakkında, “Ank-club or-
tamı üzerinden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan 
İbiş hakkında tahkir edici nitelikte itham ve isnatlarda 
bulunmak”, “Rektörlük kişilik hakkını zedeleyici mahi-
yette iletiler paylaşmak suretiyle Üniversite Rektörlük 
Makamına yönelik olarak hareketlerde bulunmak” ve 
“devam eden soruşturmalarla ilgili gizli kalması gere-
ken bilgi ve belgeleri de elektronik ortamda süreklilik 
arz eder biçimde paylaştığı” iddialarıyla 24.06.2016 ta-
rihinde soruşturma açılmıştır. Soruşturma 25.08.2016 
tarihinde “Aylıktan Kesme” cezasıyla sonuçlandırıl-
mıştır. Ceza, ilgili İdare Mahkemesi tarafından iptal 
edilmiştir. Yine Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya hakkında, 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 22.07.2016 tarih 
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SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK
Bugün Sivas Katliamının 25. yıldönümü. Pir Sultan Ab-
dal Şenliklerine katılmak üzere Sivas’a giden 33 kişinin 
kaldığı Madımak Oteli’nin kundaklanmasının ve iki otel 
görevlisinin de aralarında bulunduğu 35 kişinin yakıla-
rak katledilmesinin üzerinden 25 yıl geçti.

Geride bıraktığımız çeyrek asırda, utancın katlanarak 
artmasına tanıklık ettik. Katliamı izleyen 17 yıl bo-
yunca Madımak Oteli’nin altında faaliyet gösteren et 
lokantasından tüten dumanları soluduk. 1993 yılında 
tutuklanan sanıklardan üçünün bir yıl sonra tahliye 
edilmesine ve yurtdışına kaçmalarına tanıklık ettik. 
1997 yılında firar eden 8 sanık yakalanmadı. Çok sayı-
da sanık avukatının, bakanlığa varan siyasal kariyerle-
rini izledik. Firari sanıkların, yurtdışında ve Türkiye’de 
hayatlarını normal bir akış içinde sürdüren “kayıtlı fi-
rariler” olduklarını öğrendik.

Öldürülenlerin yakınları başta olmak üzere Alevi toplu-
munun ve demokratik kitle örgütlerinin yıllarca dillen-
dirdiği, Madımak Oteli’nin utanç müzesine dönüştürül-
mesi talebi karşısında, siyasi iktidarın kolektif belleğe 
müdahale niteliği taşıyan ve utancı katmerleyen bir 
projeyi hayata geçirmesine de tanıklık ettik: Madımak 
Oteli kamulaştırıldı ve otel lobisine, ölen iki saldırganın 
isimlerinin tepesinde yer aldığı bir anı köşesi yerleşti-
rildi. Adına “Madımak Bilim ve Kültür Merkezi” denildi. 
Hükümet tarafından 2010 yılında yayımlanan “Alevi 
Çalıştayları Nihai Raporu” Sivas Katliamını, “37 kişi-
nin karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kay-
bettiği talihsiz bir olay” olarak tarif ediyordu. 13 Mart 

2013 tarihinde, dosyaları ana davadan ayrılan 7 firari 
sanık hakkındaki davanın, iki sanık yönünden ölmele-
ri, 5 sanık yönünden ise zamanaşımı nedeniyle düşü-
rülmesine karar verildi. Geçtiğimiz günlerde, dosyası 
ayrılan üç firari sanığın yargılanmasına devam edilen, 
“bir dakikalık” bir duruşma gerçekleştirildi. Kırmızı bül-
tenle arandığı söylenen sanıkların aranmasına devam 
edilmesine karar verilen dava Kasım’a ertelendi. Hep 
ertelendi, 25 yıl boyunca ertelendi. Ertelemenin ve in-
karın iç içe geçtiği 25 yıl.

Mülkiyeliler Birliği olarak bizler, hala yüzleşilememiş 
bu büyük utancın ve gerçek anlamda paylaşılamamış 
bir acının yükünü omuzlarımızda taşımaya devam edi-
yoruz. 2 Temmuz dendiğinde talihsiz bir kazayı değil; 
bilime, sanata, temel hak ve özgürlüklere, cumhuri-
yetin ve demokrasinin temel ilkelerine karşı düşman 
bayrağı açmış olanların, kameralar önünde gerçekleş-
tirdiği bir katliamı anımsıyoruz. Madımak Oteli’ne bak-
tığımızda, bir Bilim ve Kültür Merkezi değil, kurbanların 
ve yakınlarının adalet talep eden bakışlarını görüyo-
ruz. Bu büyük utançla yüzleşmenin yolunun o bakışları 
üstlenmekten geçtiğini biliyoruz. Toplumun bu utancı 
hisseden ve adalet talebinde direnen tüm kesimle-
riyle birlikte Sivas Katliamı davasının takipçisi olmayı 
sürdüreceğimizi beyan ediyor ve 25 yıl önce bugün Si-
vas’ta katledilenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
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rihinde) bir hafta içerisinde savunmalarını yapmaları 
istenmiştir. İlgili bütün öğretim elemanları soruşturma 
komisyonuna 10 Şubat 2016 tarihinde savunmalarını 
vermiştir. Soruşturmanın yaklaşık bir yıl sonuçlan-
dırılmaması çeşitli hukuksuzlukların da hukuki kılıfı 
olmuştur. Örneğin SBF öğretim elemanlarının ders, 
konferans ve seminer vermek için yurtdışına gitme 
talepleri (“yurtdışı görevlendirme” talepleri) süregiden 
soruşturma ileri sürülerek reddedilmiştir. Bu uygula-
ma, dünyanın önde gelen akademik kurumlarına gide-
cek olan ilgili öğretim elemanlarını mağdur ettiği gibi 
ev sahibi kurumları da mağdur etmiştir. Ayrıca öğretim 
elemanlarının bu kurumlarda kuracakları ilişkilerden 
potansiyel olarak yararlanabilecek olan AÜ öğrencileri 
de zarara uğratılmıştır. Bunun yanında, imzacı öğre-
tim elemanlarının kadro taleplerine yönelik fiili engel-
lemeler yaşanmıştır. Son olarak, Ankara Üniversitesi 
Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme (UBED) 
İlkeleri’nde 03.08.2016 tarihinde yaptığı değişiklikle, 
disiplin soruşturması altındaki öğretim elemanlarının 
UBED desteklerine başvuramayacağı karara bağlan-
mıştır. Ankara Üniversitesi, imzacı öğretim eleman-
larının soruşturmalarını sonuçlandırmayarak öğretim 
üyelerini desteklerden dışlamış ve ek bir mağduriyet 
daha yaratmıştır.

BAK Soruşturması süresince devam eden belirsizlikler, 
keyfilikler ve baskılar nedeniyle Prof. Dr. Gülay Toksöz 
ve Prof. Dr. Alev Özkazanç emekliliklerini isteyip Fakül-
tedeki görevlerinden ayrılmışlardır.

KHK İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA

1 Eylül 2016 tarihli 672 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name ile SBF öğretim elemanları Nail Dertli, Onur Can 
Taştan, Aysun Gezen, Ozan Değer, Celil Kaya, Nezahat 
Ezgi Oral Soydaş ve Kamuran Akın kamu görevinden 
çıkarılmışlardır. Bu öğretim elemanlarının ortak özel-
likleri, yukarıda bahsi geçen polis müdahalesi ve twit-
ter soruşturmalarına ve aynı zamanda BAK soruştur-
masına konu olmalarıdır.

6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile SBF öğretim elamanları Faruk Alpkaya ve 
Özlem Albayrak kamu görevinden çıkarılmışlardır. Bu 
iki öğretim elemanı da BAK bildirisi imzacısıdır.

7 Şubat 2017 tarihli 686 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile SBF öğretim elemanları Ahmet Haşim 
Köse, Ahmet Murat Aytaç, Aydın Ördek, Aykut Namık 
Çoban, Barış Ünlü, Benan Eres, Bülent Duru, Can Şe-
ker, Canberk Gürer, Cavidan Soykan, Dinçer Demirkent, 
Ekin Değirmenci, Elçin Aktoprak, Gökçen Alpkaya, 
Hande Dönmez, İlhan Uzgel, Metin Öztürk, Murat Se-
vinç, Mühdan Sağlam, Nazan Bedirhanoğlu Balaban, 
Nilgün Erdem, Nisan Kuyucu, Pınar Ecevitoğlu, Şennur 
Özdemir, Utku Balaban, Zafer Yılmaz ve Zeliha Etöz 
kamu görevinden çıkarılmışlardır. Bu öğretim eleman-
larının Gökçen Alpkaya dışında hepsi BAK bildirisi im-
zacısıdır. Gökçen Alpkaya’nın sorduğu bir sınav sorusu 
nedeniyle[1] KHK listesine eklendiği bilinmektedir.

10 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEKİ POLİS MÜDAHALESİ İLE İLGİLİ 
SORUŞTURMALAR

“30.06.2017 gün ve 46145 sayılı soruşturma talima-
tı uyarınca Üniversitemiz Cebeci Kampüsü girişinde 
10.2.2017 tarihinde yapılan biniş [cübbe] eylemine 
katılan kişilerden binişleri yere seren kişiler kimlikleri 
tespit edilerek tutanak altına alınmış ve ilgililer hak-
kında disiplin soruşturması başlatılmıştır” denilerek 
Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya, Prof. Dr. Ahmet Alpay Dik-
men, Doç. Dr. Emel Memiş, Doç. Dr. Ferda Dönmez 
Atbaşı ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak hakkında 
disiplin soruşturması açılmış, savunmalar alınmıştır. 
Soruşturma sonucu henüz belli değildir.

[1] “Ankara Üniversitesi Siyasal’da Büyük Skandal”, 
Sabah, 19.01.2016.
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2016 yılı İnek Bayramı’nda İnek Duası’nı okuyan üye-
miz Mehmet Can Tan hakkında, Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün yürüttüğü soruşturmadan ceza çıktı.

İnek Duası kapsamında “dine hakaret edildiği” gerek-
çesiyle sosyal medyada linç edilen ve sonrasında Va-
lilik ve Ankara Emniyet Müdürlüğü talimatlarıyla A.Ü. 
Rektörlüğü’nce hakkında soruşturma başlatılan üye-
miz Mehmet Can Tan’a “bir aylık uzaklaştırma” cezası 
verildi. Ancak, üyemizin öğrencilik döneminde başka 
cezası olmaması nedeniyle cezası “kınama” cezasına 
dönüştürüldü. 

Halbuki İnek Bayramı ve İnek Duası, Türkiye’nin en 
zor dönemlerinde dahi Fakültemiz öğrencilerinin ve 
mezunlarının büyük özenle yaşattığı bir gelenektir. 
Genç üyemizin, mezuniyetinin üzerinden iki yıl geçtik-
ten sonra 28.02.2018 tarihinde hakkında soruşturma 
açılması dahi asıl hedefin sadece kendisi olmadığını; 
aksine Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin öğrencisiyle, me-

zunuyla ve akademisyenleriyle canlı tutmaya çalıştığı 
eleştiri kültürü olduğunu göstermektedir.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu olarak, üyemize ve-
rilen “kınama” cezasının, yaratıcılığın ve mizahın eleş-
tiri kültürüyle iç içe geçtiği 80 yıllık bir tarihe verildiğini, 
dolayısıyla bu cezayı kabul etmeyeceğimizi belirtmek 
isteriz. Üyemiz Mehmet Can Tan’a verilen söz konu-
su disiplin cezasına karşı hukuksal adımları atacağı-
mız, üyemiz hakkında yürütülen ceza davası sürecini 
yakından takip edeceğimiz ve Mülkiye’yi sıradan bir 
fakülte olmaktan çıkaran geleneklerimize, akademik 
değerlerimize sahip çıkacağımız bilinmelidir.

Saygılarımızla,
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İNEK BAYRAMI DA İNEK DUASI DA GELENEĞİMİZDİR!

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ’NDEN ÜYELERE MEKTUP
Mülkiyeliler Birliği’nde görevi devraldığımızdan bu 
yana sizlerin de katkıları ve kurullarımızdaki bütün 
arkadaşlarımızın özverili çabalarıyla faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Hem bir mezunlar derneği hem de bir 
demokratik kitle örgütü olarak üstlendiğimiz sorum-
luluğun farkındayız. Bu sorumluluğu üstlenmek üze-
re yola çıktığımızda siz üyelerimizin de desteğini alan 
“araştıma merkezleri kurma” fikrini hayata geçirdik. 
İnsan Hakları, Emek Araştırmaları, Demokrasi Araş-
tırmaları, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları 
merkezlerimiz faaliyetlerine başladılar. Mülkiyeliler 
Birliği mekânlarını canlandırmak; mekânlarımızı ye-
niden üyelerimizin, aydınlarımızın, sanatçılarımızın ve 
öğrencilerimizin karşılaşma mekânı haline getirmek 
için çaba sarf ediyoruz. Yenilenen binamız çok yakında 
Mülkiye Kültür Merkezi olarak hizmete açılacak. Bina-
mızın siz üyelerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına 
karşılık verecek biçimde teşrif edilebilmesi için başlat-
tığımız çalışmaları büyük bir heyecanla sürdürüyoruz.

Hiç kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği bir Mülki-
yeliler Birliği’nin özlemiyle yola çıktık. Zor zamanlarda 
sizlerle birlikte yürümenin, Mülkiyeliler Birliği’ne, Mül-
kiye’ye ve ülkemize büyük katkı yapacağına inanıyo-
ruz. Bugünlerde dayanışmadan daha önemli çok az 
şey olduğunu düşünüyoruz. Birbirimize her zamankin-
den daha çok ihtiyacımız var.

Bu nedenle siz üyelerimizin Birliğimizi fikirleriniz, eleş-
tirileriniz ve katılımınızla güçlendirmenizi, ayrıca ortak 
hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu-
muz maddi kaynaklar arasında öz kaynağımız olması 
bakımından büyük önem taşıyan aidat ödemelerini 
aksatmamanızı rica ediyoruz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİNÇER DEMİRKENT

2 AĞUSTOS 2018

701 Sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararna-
mesi ile 18 bin 632 kamu çalışanı mesleklerinden ihraç 
edilerek toplam ihraç sayısı 130 binin üzerine çıkarıl-
mıştır.

Evrensel hukuk ilkeleri ve temel anayasal güvencelerin 
ortadan kalktığı bir ortamda hiçbir yurttaşın kendini 
güvende hissetmesi beklenemez. Dolayısıyla, Kanun 
Hükmünde Kararnameler yoluyla, hiçbir yargılama 
yapılmaksızın ve hukuk yolları kapatılarak yapılan bu 
tasfiyeler ülkemizin demokratik geleceği bakımından 
kaygı vericidir.

Üniversitelerde eleştirel düşüncenin tasfiyesinde 
kullanan Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararna-
melerinin sonuncusu olan 701 sayılı KHK ile 18 Barış 
Akademisyeni daha ihraç edilmiştir. Aralarında Onur 
Kurulu üyemiz Aydın Arı’nın; üyelerimiz Ayşen Uysal 
ve Erkin Başer’in de bulunduğu ihraç listesinin huku-
ka aykırı olarak hazırlandığı, hukuk devletinin en temel 
ilkelerinin askıya alındığı silinmesi unutulan “gerekçe-
ler” kısmında itiraf edilmiştir.

Anayasa’nın 130’uncu maddesinde yer alan akade-
mik özgürlüğe ilişkin güvencelere, suç ve cezanın ka-
nuniliği ilkesine, idarenin anayasa ve yasalara uygun 
davranma zorunluluğuna, masumiyet karinesine va-
rana kadar hukuk devletinin en temel ilkelerinin askıya 
alındığı OHAL KHK’leri ile üniversiteden tasfiye edilen 
hocalarımız; bilimsel, eleştirel, özgür bir akademik ala-
nın ve barışın savunucularıdır. Bugün onlar neredeyse 
üniversite oradadır.

Olağanüstü hal kararnameleri bir taraftan baskı, kor-
ku ve tasfiyeleri yaratıyorsa bir taraftan da özgürce 
düşünmeyi sürdürme cesaretini ve dayanışmayı bü-
yütüyor. Mülkiyeliler Birliği dayanışmanın yanında ola-
cak, KHK’lerin değil, hukukun üstünlüğünü; üyelerinin, 
mezunlarının haklarını ve ülkenin demokratik gelece-
ğini savunacaktır.

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

9 TEMMUZ 2018

701 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMESİ 
HAKKINDA KAMUOYUNA DUYURU
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KÖLE DEĞİLİZ DİYEN İŞÇİLERİN YANINDAYIZ!
GÖZALTINDAKİ İŞÇİ VE SENDİKACILAR SERBEST BIRAKILMALI, TALEPLERİ KABUL EDİLMELİDİR!

14 Eylül 2018 tarihinde 3. Havalimanı inşaatında çalı-
şan işçiler tarafından gerçekleştirilen eylemler, inşaat 
işkolu başta olmak üzere çalışma hayatımızda yaşa-
nan sorunların boyutlarını bir kez daha gözler önüne 
serdi. İşçi servislerine ilişkin sorunlar nedeniyle baş-
layan eylemler kısa sürede 3. Havalimanı inşaatında 
çalışan işçilerin yaşadıkları bir dizi soruna ilişkin genel 
bir protesto biçimini aldı.

İGA işvereniyle yapılan görüşmelerde sendika temsil-
cileri aracılığıyla dile getirilen ve kamuoyuna da duyu-
rulmuş olan taleplerin her biri, genel olarak ülkemizde 
ve özel olarak inşaat sektöründeki çalışma koşulları-
nın çarpıcı gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmemize ne-
den olmaktadır.

Eylemlerin başlamasına neden olduğu görülen işçi 
servislerinden, revirlerde sunulan sağlık hizmetlerine, 
tahtakurularıyla anılan barınma koşullarından, ücret-
lerin gecikmeli olarak ödenmesine, formenlerin işçiler 
üzerindeki baskılarından, iş kazaları ve iş cinayetleri-
ne kadar çeşitli başlıklar altında işçiler tarafından dile 
getirilmiş olan sorunlar, 3. Havalimanındaki çalışma 
ortamının ne kadar vahim olduğunu, taleplerin ise ne 
kadar insani olduğunu göstermektedir. İşçiler eşit ve 
insan onuruna yaraşır muamele talep etmektedirler.

Üstelik, 3. Havalimanı inşaatı, çalışma koşullarının iyi-
leştirilmesini veya hak gasplarının engellenmesini 
amaçlayan işçi eylemlerine ilk kez sahne olmamaktadır. 
Son yıllarda çeşitli örneklerine şahit olunan işçi eylem-
lerinin ardından 14 Eylül 2018 Cuma günü gerçekleşen 
eylemler, işçilerin birikmiş sorunlarının bu kez çok daha 
kitlesel bir şekilde ve geniş bir talep listesiyle dile ge-
tirilmesinden ibarettir. DİSK/Dev Yapı İş ve İnşaat-İş 
sendikalarının yöneticileri tarafından 16 Temmuz 2018 
tarihinde yapılan basın açıklamasında dikkat çekildiği 
üzere, işçiler bu eylemleriyle çalışma mevzuatında işçi-
lere zaten sağlanmış olan hakların hayata geçirilmesini 
talep etmekten başka bir şey yapmış değillerdir.

Ne yazık ki, siyasi iktidarın bugüne kadar hakları-
nı talep eden işçiler karşısında takındığı tavır, bu kez 
en sert biçimiyle karşımıza çıkmış, eylem ve talepler 
eylemci işçilere ve sendikacılara yönelen baskı ile ce-
vaplanmıştır. Halkla ilişkiler çalışmalarının sonuçları, iş 
cinayetlerinden ve ağır hak ihlallerinden daha önemli 
görülmüştür. Bu inşaatı sürdüren ve 25 yıl boyunca bu 
havalimanını işletecek olan İGA firmasının eylemin ilk 
saatlerinde muhatap olarak kabul ettiği sendika üye 
ve yöneticileri de dahil olmak üzere beş yüzü aşkın işçi 
15 Eylül 2018 gününün ilk saatlerinden itibaren gözal-
tına alınmıştır.

Halbuki, eylemci işçi ve sendikacılar, bu meşru mücade-
lenin vücut bulmasında oynadıkları rol açısından yalnız-
ca takdir edilebilirler. Resmi istatistiklere göre 2018 yılı 
Temmuz ayı itibariyle inşaat işkolunda sigortalı olarak 
çalışan yaklaşık 1 milyon 806 bin işçiden yalnızca 55 
bini sendika üyesidir. Bu işkolundaki örgütsüzlüğe son 
verilmediği müddetçe çalışma ortamının iyileştirilmesi-
nin mümkün olmadığı açıktır. Ancak, sendikal örgütsüz-
lüğü gidermeye çabalayan işçi ve sendikacılara yönelik 
baskılar ile bu baskılara eşlik eden “provokasyon” ve 
“komplo” iddialarına dayalı söylem, gerek bu işyerinde 
gerekse inşaat işkolundaki örgütsüzlüğün sürmesinin 
arzulandığını göstermektedir.

Demokrasiyi, insan haklarını, kamu yararını, sendikal 
hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş 
Mülkiyeliler Birliği olarak, 3. Havalimanı inşaatında ça-
lışan işçilerin destekçisi olduğumuzu, işçilerin ve ilgili 
sendikaların taleplerinin duyurulması, kamuoyunda 
yaygınlaştırılması için bütün olanaklarımızı kullanaca-
ğımızı belirtmek isteriz. İşçilerin taleplerinin karşılan-
ması ve gözaltına alınanların serbest bırakılması tale-
bimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 

18 EYLÜL 2018

Mülkiyeliler Birliği Ayhan Açıkalın Sosyal Tesisleri’ne 
gelen üyelerimizin gördüğü gibi eski misafirhane bi-
namızın rekonstrüksiyon işi bir aydır ilerlememektedir. 
Önce Haziran, ardından Eylül ayında açılışı yapılması 
planlanan binamız, Mülkiyeliler Birliği’ne teslim edile-
cek seviyeye henüz ulaşmamıştır.

Bununla birlikte Mülkiye Kültür Merkezi inşaatı önemli 
ölçüde ilerlemiş, yeniden faaliyete başlandığı takdirde 
kısa sürede teslime hazır hale geleceği ilgililerce ifa-
de edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda, Mülkiye 
Kültür Merkezi olarak yeniden inşa edilmekte olan bi-
namızın Kasım ayı sonuna kadar bitirileceği ve açılışa 

hazır hale getirileceği öğrenilmiştir. Bu esnada, üyele-
rimizin sosyal tesislerimizde keyiflice vakit geçirebil-
meleri adına bahçe düzenlememizi öz kaynaklarımızla 
yapmış ve Kızılay’ın en geniş bahçesini şantiye görün-
tüsünden kurtarmış bulunmaktayız.

Elimizde olmayan sebeplerden kaynaklanan bu gecik-
meden dolayı mahcubiyetlerimizi bildirir, saygılarımızı 
sunarız.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 

17 EYLÜL 2018

İki yıl önce bugün, 672 sayılı KHK ile Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi’ne yönelik tasfiyenin ilk adımı atıldı. Aralarında 
üyelerimizin ve Fakültemiz akademisyenlerinin de bu-
lunduğu kitlesel ihraçlarda; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
28 bin 163, Sağlık Bakanlığı’ndan 2 bin 18 ve yükse-
köğretim kurumlarından 2 bin 346 kişiyle birlikte top-
lam 50 bin 643 kamu görevlisinin hayatlarına evrensel 
hukuk ilkeleri yok sayılarak ağır bir darbe indirildi.

Önce OHAL ve KHK rejimi, sonrasında ise inşa edilen 
yeni rejimin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile sür-
dürülen bu hukuksuzluk, yaklaşık 130 bin insanın her 
birini “sivil ölü” haline getirmeyi hedefledi.

Şüphesiz ki böylesine ağır sonuçlarla karşılaşmamıza 
yol açan bu süreçte, kendi siyasi ikballeri pahasına ih-
barcılık yapmakta tereddüt etmeyenlerin, kendi çıkar-
ları için siyasi iktidara yaranmaya çalışıp ihraç listeleri 
hazırlayan rektörlerin ve elbette yaşananlar karşısın-
da körleşen, sessizliğe gömülenlerin üstlendikleri so-
rumluluk da hafızamızdaki yerini koruyacaktır.

Elbette bu dönem, sadece zorbalığın ve hukuksuzlu-
ğun failleriyle hafızalarımızda yer almayacak. Zor dö-
nemlerin en insani refleksle, yani dayanışmayla, el ele 
vermekle ve birbirimize kenetlenmekle aşılabileceğini 
gösteren, kısaca umudu örgütleyen çok sayıda örnek-
le belleklerimizdeki yerini alacak. Ancak biliyoruz ki en 
önemlisi de yapılan hukuksuzluklara, haksızlıklara, ih-
raçlara alışmamak olacak.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu olarak demokra-
sinin temel öğelerini ve evrensel hukuk ilkelerini yok 
sayan OHAL ve KHK rejiminin sonuçlarına, temel hak 
ve özgürlükleri ortadan kaldıran ihraçlara ve Fakülte-
mizin akademik birikimine ağır darbeler indirilmesine 
alışmayacağımızı belirtir, bu zor süreci hep birlikte 
aşabilmek için gayretle hareket edeceğimizi bildiririz.

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

1 EYLÜL 2018

FAKÜLTEMİZİN AKADEMİK BİRİKİMİNE AĞIR DARBELER 
İNDİRİLMESİNE ALIŞMAYACAĞIZ

MÜLKİYE KÜLTÜR MERKEZİ HAKKINDA 
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MÜLKİYE HEY!
4 Aralık tarihi, Fakültemizin kuruluşu, 159 yıllık bir 
kurumun başlangıcı kabul edilir. Türkiye’de Mülki-
ye kadar köklü gelenekleri olan çok az kurum vardır. 
Mülkiye camiası bütün unsurları ile birlikte bugüne 
kadar ürettiği değeri korumayı başarmış, aldığı bütün 
darbeleri püskürtmeyi bilmiş, Türkiye modernleşme-
sinin başlarında edindiği kamudan yana eleştirel po-
zisyonunu koruyabilmiş, hiçbir iktidarla bağlı olmadan 
sosyal bilimin icra edilme koşullarını yaratabilmiştir. 
Bu perspektif ile yetişen Mülkiyeliler, uğraşıları her 
ne olursa olsun ülkenin en yakıcı sorunlarında kendi-
lerini hep ön saflarda bulmuşlardır. Türkiye’nin içinden 
geçtiği her siyasal kriz ve baskı döneminin Mülkiye’de 
acı deneyimler yaratması bu nedenle tesadüf değildir; 
Mükiye’nin bir kurum olarak var olduğunu, bir kurum 
olarak savunulması gerektiğini en iyi gösteren şey de 
bütün bu dönemlerin ardından Mülkiye’nin yeniden 
yaratılabilmesidir. 12 Mart, 12 Eylül ve bugün. Mülkiye 
kendini bir kurum, bir perspektif, bir ekol olarak yine 
ortaya koymaktadır; Cumhuriyetin belirlediği ikamet-
gahı olan Cebeci’deki tarihi binanın çektiği çilenin son 
yaşananlarla katlanarak artmasına rağmen ve tam da 
bu nedenle.

Bugün 4 Aralık. Camiamızın bütün unsurları, kendile-
rini bir araya getiren 159 yıllık kurumun değerlerinin 
yaşamasından ve geleceğe bir kez daha taşınabilmiş 
olmasından duyduğu sevinci yaşıyor. Fakat bu sevinç 
ne yazık ki Fakülte’de yankılanamayacak. Çünkü Mül-

kiye üzerinde kurulan akademik ve siyasal baskıların 
uygulayıcısı olan Rektör Erkan İbiş’in Fakülte’ye ge-
liyor olması nedeniyle Mülkiye camiasının temsilci-
si, Mülkiyeliler Birliği Derneği, 4 Aralık programından 
dışlanmış durumda. Fakültemizdeki bütün özgüllükleri 
yok etmeye çalışan anlayışa karşı Mülkiye’yi koruyabi-
lecek bir yönetim de ne yazık ki yok.

Mülkiyeliler Birliği kurullarının haftalar öncesinden 
resmi olarak davet edilmesine karşın Fakültemize 
alınmayacak olmasının telefon aracılığıyla söylenme-
sinin ardından meşru olan soru şudur? Peki siz bugün 
neyi kutluyorsunuz? Bu meşru soru sevincimize gölge 
düşürmeyecek. Şair Hasan Hüseyin’in dediğini bir kez 
daha söyleyeceğiz yalnızca: “Yaprak döker bir yanı-
mız…”

159. yıl sevincini Mülkiyeliler ve dostları ile paylaşmak 
için 4 Aralık’ta Mülkiye 159. Yıl Resepsiyonu’nda Mül-
kiyeliler Birliği’nde buluşacağız. Mezunlarımızı, öğre-
tim üyelerimizi, idari personelimizi ve öğrencilerimizi 
saat 18:00’de Mülkiye 159. Yıl Resepsiyonu’na bekli-
yoruz.

Mülkiye Hey!

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 

4 ARALIK 2018

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne adımlarımızı farklı dönem-
lerde atsak da fakültemizin koridorlarını, derslikleri-
ni, kantinini, arka bahçesini arkadaşlığın, dostluğun, 
paylaşmanın unutulmayacak anılarıyla hafızalarımıza 
yerleştirdik.

Bugün dönüp o yıllara baktığımızda, öğrenciliğin şa-
nından olan zorlukların üstesinden gelme çabamızı 
yüzümüzde oluşan tebessümle hatırlıyoruz. Ama di-
ğer taraftan fakültemizde öğrenim gören çok sayıdaki 
başarılı öğrencimizin de desteğimize ihtiyacı olduğunu 
biliyoruz.

Mülkiyeliler Birliği gibi tarihi ve geleneği güçlü kurum-
lar, sahip oldukları birikimi genç nesillerle buluştura-
rak, onlarla bir arada ve dayanışma içerisinde olarak 
varlıklarını güçlendirir ve sürdürürler. Bu gerçekten 
hareketle, Birliğimiz bünyesinde öğrencilerimize yö-
nelik burs kampanyaları başarıyla sürdürüldü.

Ancak ne yazık ki yıllar içerisinde burs verebildiğimiz 
öğrenci sayısı ve burs tutarları geriledi. Geçtiğimiz yıl 
52 öğrencimize 6 aylık zaman diliminde 200’er TL burs 
verdiğimiz, bunu da gecikmeli ve zor ödeyebildiğimiz 
gerçeği, bizleri harekete geçmeye, öğrencilerimize 
daha iyi imkanlar yaratabilmek için yapabileceklerimizi 
sorgulamaya sevk etti.

Bu kapsamda, tüm imkanlarımızı seferber ederek 
“Mülkiyeliler 100 Güldürüyor” diyerek yola çıkıyoruz. 
Başlattığımız burs kampanyasıyla en az 100 öğren-
cimize 10 ay süresince 500’er TL burs verebilmeyi 
hedefliyoruz. Burs alacak öğrencilerimizi araştırma 
merkezlerimize dahil ederek birlikte üretmeyi, birlikte 
öğrenebilmeyi ve sadece Birliğimizin değil Türkiye’nin 
de aydınlık yarınlarını inşa etmeyi istiyoruz.

Öğrencilerimizin bizlere daha fazla ihtiyaç duyduğu bir 
dönemde, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin farkının sadece 
adında saklı olmadığını; aksine bu farkın mezunu, öğ-
rencisi ve akademisyeniyle bir arada durabilme, pay-
laşabilme yeteneğinde yaşam bulduğunun bilinmesini 
arzuluyoruz.

Sizlerden sadece bağış kampanyamız için kullanılacak 
olan hesap numaralarına en az 10 ay süreyle kendi be-
lirleyeceğiniz miktarda düzenli katkı yapmanızı, sesi-
mizi çoğaltmanızı talep ediyoruz.

Çağrımızın sizler nezdinde karşılık bulacağına olan gü-
ven ve inancımızla hepinize teşekkür ediyoruz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 

23 EKiM 2018

MÜLKİYELİLER 100 GÜLDÜRÜYOR
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“Mülkiye 100 Güldürüyor” diyerek başlattığımız 
burs kampanyamız kapsamında sizlerden gelen 
destek ile Fakültemizde öğrenim gören 75 öğrenci-
ye 6 aylık 300’er TL burs verecek olmanın mutluluğu 
içerisindeyiz.

Hatırlayacağınız üzere kampanyamızı sizlerle pay-
laşırken 100 öğrenciye 10 ay süresince 500’er TL 
burs vermeyi hedeflediğimizi ifade etmiştik. Her ne 
kadar bu iddiamızı tam anlamıyla gerçekleştireme-
miş olsak da sizlerden gelen destekle burs verdiği-
miz öğrenci sayısını ve burs tutarımızı arttırabilmiş 
bulunmaktayız.

Ayrıca bu yıl, Birliğimizin kuşaklar arası dayanışma ve 
sahip olduğu birikimi aktarma işlevine örnek gelişme-
ler yaşadığımızı da sevinçle belirtiriz. Bu kapsamda, 
50. mezuniyet yılını kutlayan 1968 mezunlarımızın 
burs fonumuza ciddi bir destek sunduğunu, bununla 
birlikte aramızdan ayrılan hocamız ve eski dekanımız 
Cevat Geray ile yaşamı boyunca sergilediği örnek du-

ruşuyla bilinen Oktay Etiman’ın anısına da burs vere-
ceğimizi bilmenizi isteriz.

Mülkiyeliler Birliği olarak, kampanyamızın dışında siz-
lerle bir gerçeği paylaşmak isteriz. Fakültemiz öğren-
cileri, her zamankinden daha fazla bizlerin dayanış-
masına ihtiyaç duyuyor. Bizler bu gerçekten hareketle, 
Birliğimizin geleceği olarak gördüğümüz öğrencileri-
mizin yarınlarımıza umut olabilmeleri için gücümüz ve 
imkanlarımız doğrultusunda tüm desteği sunacağız.

Bizleri bu hedefimize yaklaştıran sizlere katkılarınız ve 
desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Birliğimizle umut 
olmayı sürdüreceğiz.

Saygılarımızla

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 

14 ŞUBAT 2019

BURS KAMPANYAMIZA DESTEK VEREN ÜYELERİMİZE VE 
DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin gün-
delik pratikler, kültürel kodlar, devlet politikaları ve 
ataerkil sistemin tüm mekanizmaları aracılığıyla her 
gün yeniden üretilerek pekiştirildiği bir ülkede, kadın-
lar var olma mücadelesini çok çeşitli baskı ve şiddet bi-
çimlerini deneyimleyerek gerçekleştirmektedir. Dün-
yanın hemen her ülkesinde ataerkil sistemin kendisini 
en vahşi biçimde gösterdiği kadın cinayetleri, Türki-
ye’de izlenen ayrımcı politikaların bir sonucu olarak en 
uç noktalara ulaşmıştır. Kadınların hem bedensel hem 
de politik bir kimlik olarak varlıkları hedef alınmaktadır. 
Bu bağlamda son günlerde yaşadığımız ve medyada 
büyük yankı bulan iki kadın cinayeti, kadına yönelik 
şiddetin ve katliamların geldiği noktanın dehşetini 
gözler önüne sermektedir.

Bunlardan birincisi 2 Ocak 2018 tarihinde Çankaya 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ce-
ren Damar’ın erkek öğrencisi tarafından canice katle-
dilmesidir. Türkiye üniversitelerinin akademik özgürlük 
alanları olmaktan çıkarılarak diploma veren kurumlara 
dönüştürülmesi; kurum ve kuralların yerini çeteleş-
menin alması ve kadın düşmanlığının en üst düzeyde 
teşvik görmesinin sonucu olan bu cinayet münferit bir 
olay olarak geçiştirilemez. Ceren Damar’ın katledilme-
sinden hemen sonra değerli üyemiz Mete Hüsünbe-

yi’nin yeğeni olan ve Ukrayna’da üniversite eğitimi gö-
ren Zeynep Hüsünbeyi ile arkadaşı Buket Yıldız’ın yine 
bir erkek şiddeti sonucu katledildiğini derin bir acıyla 
öğrenmiş bulunmaktayız.

Büyük acı ve dehşet uyandıran iki olay bugün medyaya 
yansıyan ve kamuoyu tarafından bilinen cinayetlerken 
Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinde her gün bin-
lerce kadın eril şiddetin pek çok biçimine maruz kal-
makta ve varlık mücadelesi vererek yaşamını sürdür-
meye çalışmaktadır.

Bizler Mülkiyeliler Birliği yönetimi olarak, hangi bi-
çimde olursa olsun kadına yönelik her türlü şiddet ve 
ayrımcılığın karşısında olduğumuzu, kadınların verdiği 
her türlü mücadelede onlarla omuz omuza yürüdüğü-
müzü bildiriyoruz.

Değerli akademisyen Ceren Damar’ın, üniversite öğ-
rencileri Zeynep Hüsünbeyi ve Buket Yıldız’ın aileleri 
ve sevenleriyle yanyana olduğumuzu belirtiyor, onlara 
başsağlığı ve sabır diliyoruz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 

4 OCAK 2019

CEREN DAMAR, ZEYNEP HÜSÜNBEYİ VE BUKET YILDIZ’A 
SAYGIYLA...
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Kadına yönelik fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetin 
sınır tanımadığı, kadın bedeninin ve emeğinin her ge-
çen gün artan biçimde sömürü alanı haline getirildiği 
bir dünyada var olma mücadelesi veren kadınlar için 8 
Mart’ın anlamı giderek derinleşmekte ve büyümekte-
dir. Yaşamları boyunca her bir kadın aile, devlet, ser-
maye ve toplumsal alandaki tüm ilişki biçimlerinde her 
türlü baskı, ayrımcılık, sömürü ve şiddeti deneyimle-
yerek büyümüş ve bu şiddet hafızası bedenlerine ka-
zınmıştır. Ancak tarihin her döneminde kadınlar dire-
nişi, mücadeleyi ve kurtuluşu yine kendi varlıklarında 
ve dayanışmalarında bulmuş, bir araya gelerek direnişi 
örgütlemiş ve meydanlara çıkmışlardır.

Patriyarkanın bir salgın gibi tüm dünyada yayıldığı bir 
konjontktürde Türkiye, eril kültürel birikimin ve erkek 
iktidarın yaşamın her noktasında kendisini en net bi-
çimde gösterdiği ülkelerden birisidir. Her gün yüzlerce 
kadın cinayeti, binlerce şiddet olayının, cinsel saldırı 
ve tecavüzün yaşandığı, kadına yönelik ayrımcılığın 
giderek kurumsallaştığı, toplumsal alanda eril kültü-
rün gerek iktidar odakları gerekse medya aracılığıyla 
sürekli olarak pekiştirildiği bir dönemden geçmekte-
yiz. Bununla birlikte erkek devlet iktidarının zirveye 
ulaştığı bu dönemde Türkiye’de, toplumsal cinsiyet 
kavramını duymaya dahi katlanamayan bir zihniyetle 
karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Üniversiteler-

de Toplumsal Cinsiyet konulu derslerin YÖK tarafından 
kaldırılması ve çeşitli medya kuruluşlarının toplumsal 
cinsiyeti ‘zırva ve sapkınlık’ olarak tanımlayan haber-
leri aslında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın mü-
cadelesinin ne kadar güçlendiğini ve artık bu alanın 
devlet için ne derece korkutucu olmaya başladığının 
bir göstergesidir.

Bu konjonktürde bizler Mülkiyeliler Birliği olarak, ya-
şamın her alanına yayılan ve yüzyıllar boyunca kadın 
varlığını, emeğini ve bedenini sömürerek palazlanan 
ataerki zincirini kıracak yegane gücün kadın mücade-
lesi olduğu bilinciyle hareket ettiğimizi bildirmekteyiz. 
Tüm direniş tarihi boyunca, meydanlarda, sokaklarda, 
yaşamın her alanında olan kadınlar, allarıyla, morla-
rıyla, tüm renkleriyle ve en önemlisi mücadeleleriyle 
meydanları güzelleştirecek, yaşanılır bir dünya yara-
tacaktır. Direnişin ve mücadelenin kıvılcımını, bedeni-
nin her köşesinde baskı ve şiddetin izini taşıyan kadın-
ların çığlığı yakacaktır. Bizler bu bilinçle dünyanın dört 
bir yanında mücadele veren; varlığı ve direnişi birbirine 
umut olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nünü kutluyoruz!

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 

8 MART 2019

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI

2016 yılında “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı ba-
rış bildirisini imzalayan binlerce akademisyen hakkın-
da “terör örgütü propagandası” yaptıkları gerekçesiyle 
açılan ceza davaları devam ediyor. 2017 yılında açıl-
maya başlanan davalarda bugüne kadar 1 yıl üç aydan 
2 yıl 6 aya kadar uzanan hapis cezalarına hükmedildi. 
Değerli mezunumuz Prof. Dr. Füsun Üstel’e verilen 1 
yıl 3 ay ertelemesiz hapis cezası da İstinaf Mahkemesi 
tarafından onanarak kesinleşti.

Yurttaşlık alanındaki bilimsel çalışmaları, kültür poli-
tikaları alanında yürüttüğü özgün dersler, Araştırma 
ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu 
(GIT) bünyesinde yürüttüğü faaliyetler başta olmak 
üzere akademik özgürlük mücadelesine katkıları ile 
tanıdığımız ve 2018 yılı Mülkiye Büyük Ödülüne la-
yık görülen değerli hocamız Prof. Dr. Füsun Üstel’in 
cezaevine girecek olması, bizler için büyük bir üzüntü 
ve utanç kaynağıdır.

Günümüz demokrasisinin kurucu unsurunu oluşturan 
temel hak ve özgürlükler çerçevesinde ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilmesi gereken barış bildirisini 
imzalayan bilim insanlarına karşı açılan ceza davaları-
nın, barış talebinden suç ve suçlu yaratmaya ve aka-
demik özgürlük ilkesini temel alan üniversiter geleneği 
tasfiye etmeye yöneldiği açıktır.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu olarak bizler, hu-
kukun üstünlüğüne ve demokrasiye olan bağlılığımız 
gereği Prof. Dr. Füsun Üstel’in ve barış talebi nedeniyle 
yargılanan tüm bilim insanlarının yanında olduğumu-
zu beyan ediyoruz. Muhalefeti ve eleştirel düşünceyi 
düşmanlaştıran yönetim aklı karşısında, hukuk devleti 
ve demokrasi mücadelesinden, adalet talebinden vaz-
geçmeyeceğiz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 

6 MART 2019

PROF. DR. FÜSUN ÜSTEL’İN VE BARIŞ TALEBİYLE YARGILANAN 
TÜM BİLİM İNSANLARININ YANINDAYIZ
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31 Mart’taki yerel seçimler sonrası mazbatasını alan 
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ilk kararı mülte-
cilere karşı ayrımcı bir yaklaşım sergilemek olmuştur. 
Özcan, Geçici Koruma altındaki Suriyeli mültecilere be-
lediye tarafından yapılan her türlü sosyal yardımı kes-
tiğini ve iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğini duyurdu. 
Bu karar hukuka aykırı olup insan hakları ihlalidir.

Öncelikle mülteciliğin bir zorunluluk hali olduğunu ve 
ilticaya erişimin bir lütuf değil, hak olduğunun altını 
çizmek isteriz; İnsan Hakları Evrensel Beyanname-
si’nin 14. maddesine göre herkesin zulüm altında baş-
ka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yarar-
lanma hakkı bulunmaktadır. Türkiye’nin hazırlayıcısı ve 
imzacı tarafı olduğu 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki 
Statülerini düzenleyen Cenevre Sözleşmesi ve ulus-
lararası hukuk doğrultusunda hazırlanan 6458 sayılı 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK), 
Türkiye için mülteci ve sığınmacılara yönelik hukuki ve 
sosyal korumayı uluslararası ve ulusal hukuk açısın-
dan bir zorunluluk olarak düzenlemektedir.

Anayasa Madde 10’da yer alan eşitlik hükmü ile Tür-
kiye’yi bağlayan uluslararası anlaşma ve şartlar ge-
reği, Belediyeler Kanunu’muzda kentli hakları, sadece 
vatandaşları değil, mülteciler dahil belediye sınırları 
içinde yaşayan herkesi kapsamaktadır: 5393 Sayılı 
Belediyeler Kanunu’nun Hemşehri Hukuku başlıklı 13. 
maddesine göre, herkes ikamet ettiği beldenin hem-
şehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetle-
rine katılma, belediye idaresinin yardımlarından ya-
rarlanma hakları vardır. Görüldüğü gibi Sayın Özcan’ın 
açıklaması yasalarımıza aykırıdır.

Belediye Başkanının bağlı olduğu partisi CHP’nin “Sı-
nırlar arasında İnsanlık Dramından İnsanlık Sınavına” 
başlıklı mültecilerle ilgili raporunda, belediyelerin, 
mültecilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunla-
rının çözümünde daha aktif rol oynamaları gerektiği 

belirtilmektedir. Özcan bu açıklamasıyla partisi ile de 
çelişmektedir.

Özcan’ın açıklamasında yer alan ve birçok çevre tara-
fından da dile getirilen, Suriyelilere maaş verildiği söy-
lemleri ise tamamen yanlış bir bilgidir. Suriyeli ve diğer 
mültecilere devlet tarafından bağlanan herhangi bir 
maaş söz konusu değildir. Çok sözü edilen Kızılay Kart 
desteği, Avrupa Birliği’nin vaat ettiği 3 milyar Euro 
kapsamında Sosyal Uyum Yardımı adı ile tüm Suriye-
lilere değil, sadece belirli koşulları taşıyan mültecilere 
verilmektedir. Tutarı da ayda 120 TL’dir. Ayrıca bu yar-
dım, yabancı kaynaklardan fonlanmış dahi olsa, ihti-
yaç sahibi Türkiyeli ailelere verilen destek ile uyumlu 
olarak ve bu desteği aşmayacak şekilde hazırlanmıştır.

Bu tür söylem ve yaklaşımlar, dünyada ve ülkemizde 
nefret söylemi anlamına gelmektedir. Zamanında, ge-
rekli ve etkili tedbirlere başvurulmaz ise, dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de nefret suçları, ırkçı saldırı ve 
linçlere uygun ortam hazırladığı bilinmelidir. Dünya 
tarihinde yaşanan birçok ırkçı saldırı ve katliamlarda 
olduğu gibi daha yakın zamanda Yeni Zelanda’da ya-
şanan insanlık dışı saldırının bu tür açıklamalardan 
beslendiği ve saldırı cesareti bulduğu unutulmamalı-
dır. Bazı işaretlerinin ülkemizde de görüldüğü benzer 
saldırıların Türkiye’de de olmasını istemiyorsak yerel 
seçim kampanyaları döneminde farklı partilerde de 
görülebilen bu şekildeki açıklamalara prim ve hoşgörü 
gösterilmemelidir.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ayrımcı, hukuk dışı 
ve tehlikeli kararından vazgeçmeye davet ediyoruz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
(45 ÖRGÜTLE BİRLİKTE)

16 NİSAN 2019

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN’I AYRIMCI HUKUK DIŞI VE 
TEHLİKELİ KARARINDAN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ

31 Mart yerel seçimleri, yeni rejimin ilk yerel seçimi ol-
masının yanı sıra, öncesinde ve sonrasında yaşanan-
lar ile de Türkiye siyasi tarihine damgasını vurdu. 

Seçim öncesinde iktidara muhalif kesimler üzerine se-
ferber edilen tehditkar dilin yerini bugün, İstanbul’daki 
sonuçların “olağanüstü” itirazlar nedeniyle bir türlü 
açıklan(a)maması, KHK’li adaylara mazbata verilme-
mesi ve seçimleri kaybeden adayların görevlendiril-
mesi, dolaysıyla da halkın iradesinin yok sayılması 
almıştır.

Şüphesiz ki hukukun üstünlüğü ilkesinin ve demokra-
siye can veren değerlerin ortadan kalktığı her yerde 
güçlünün hukuku tüm ihtişamıyla boy göstermiştir. 

Ancak unutulmamalıdır ki insanlık tarihi de bu ihtişa-
mın yıkıntılarıyla, zamana ve korkuya hükmedebilece-
ğini sananların yanılgılarıyla doludur.

Mülkiyeliler Birliği olarak, başta Yüksek Seçim Kurulu 
üyeleri olmak üzere tüm kamu görevlilerini demokra-
sinin temeli olan seçimlerin güvenliğine ilişkin sorum-
luluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, güçlünün 
hukukunu değil hukukun üstünlüğünü sahiplenmeye 
çağırıyoruz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

15 NİSAN 2019

Yerel seçim sürecinde Türkiye’de yaşanan adaletsiz-
likler seçim ertesinde de sürdürülmektedir. Bir kamu 
kuruluşu olan, gerçekleri halka ulaştırmak için görev-
lendirilmiş, bütçesi halkımızdan gelen Anadolu Ajansı, 
başta İstanbul olmak üzere siyasi partiler arasındaki 
farkın çok az olduğu yerlerde veri girişini durdurarak 
halktan gerçeği gizlemekte, seçimlerin güvencesi, ba-
ğımsız ve tarafsız olması beklenen yargıçlardan olu-
şan Yüksek Seçim Kurulu sessiz kalmaktadır. Gerçek 
kamunun çıkarınadır, gerçeği aktarmak için kurulmuş 
kamu ajansı gerçeği saklayamaz, temsili demokrasi-

nin temeli olan demokratik ve adil seçimleri güven-
ceye almakla görevlendirilmiş Yüksek Seçim Kurulu 
manipülasyona sessiz kalamaz. Kamu yararı bir si-
yasi partinin çıkarlarında değil, halkımızın demokrasi 
ve özgürlükler konusunda verdiği kararındadır. Kamu 
kurumlarını, kamu yararına uygun hareket etmeye ça-
ğırıyoruz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

1 NİSAN 2019

KAMU KURUMLARINI KAMU YARARINA UYGUN HAREKET ETMEYE 
ÇAĞIRIYORUZ

TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİ GÜÇLÜNÜN HUKUKUNU DEĞİL 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAHİPLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ



MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2021 MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2021

SAYFA 078 SAYFA 079

Bildiğiniz üzere 28 Nisan 2019 tarihinde Eymir Gölü’n-
de gelirini burs fonuna aktaracağımız “İnek Koşusu” ile 
eğlenceli ve dayanışmayı öne çıkaran bir etkinlik düş-
lemiştik.

ODTÜ yönetimi ve Türkiye Atletizm Federasyonu nez-
dinde tüm resmi başvurularını yaptığımız, onaylarını 
aldığımız, sponsorluk görüşmelerini tamamladığımız 
etkinliğimizi ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık.

Bu kararı almamızın nedeni, ODTÜ yönetiminin ilk baş-
vuru tarafımızdan yapılmış olmasına rağmen, “İnek 
Koşusu” ile aynı tarihte ve aynı saatte Ülkü Ocakları 
Genel Merkezi tarafından organize edilen bir koşuya 
onay vermesidir.

Bu kapsamda ODTÜ yönetimi nezdinde çok sayıda gö-
rüşmede bulunarak, etkinliğimizi gerçekleştirebilme-
nin imkanlarını yaratmaya çalıştık. Ancak kaygılarımızı 
gidermeye dönük girişimlerimiz sonuçsuz kalmıştır.

Mülkiyeliler Birliği olarak, koşumuza başvuru yapan 
herkese teşekkür ederiz. Yapılan ödemeler en kısa 
süre içerisinde iade edilecektir. Eğlenmeyi ve dayanış-
mayı ön plana çıkaran benzer etkinliklerde buluşmak 
dileğiyle….

Saygılarımızla

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

22 NİSAN 2019

İNEK KOŞUSU HAKKINDA ZORUNLU AÇIKLAMA

Bugün, siyasi tarihimizden çok iyi bildiğimiz linç pratik-
lerine bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu, uzun süredir yürütülen nefret kam-
panyasının en vandal yüzünün hedefi haline geldi.

Ana muhalefet partisinin liderinin maruz kaldığı yum-
ruklu, taşlı şiddetin Ankara Valiliği tarafından “pro-
testo” olarak tanımlanması ise oluşan linç kültürünü 
pekiştirmiş, kaygıları derinleştirmiş, yaşanan şiddetin 
faillerinin korunmak istendiği algısını yaratmıştır.

Altını çizerek belirtmek isteriz ki yürütülen linç girişimi, 
Türkiye siyasi tarihi için utanç duyulması gereken, ka-
bul edilemez bir şiddettir. Söz konusu lincin faillerinin 
hızla yargı önüne çıkarılması, bu şiddetin en sert dille 
kınanmasının ise Türkiye’de demokrasinin ve hukuk 

devletinin geldiği konumu en güçlü biçimde göstere-
ceği bilinmelidir. Açıktır ki linç edilmek istenen, Kemal 
Kılıçdaroğlu şahsında Türkiye demokrasisinin kırılgan 
halidir. Bu nedenle demokrasiye ve hukuk devletine 
sahip çıkmak tüm siyasi partilerin, demokratik kitle 
örgütlerinin sorumluluğundadır.

Mülkiyeliler Birliği olarak, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na ve yanındakilere geçmiş olsun dilekle-
rimizi sunuyor, linç kültürünün son bulmasını istiyoruz.

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

21 NİSAN 2019

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA VE YANINDAKİLERE 
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNUYOR LİNÇ KÜLTÜRÜNÜN SON 

BULMASINI İSTİYORUZ
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Mülkiyeliler Birliği olarak ODTÜ Yönetimi ve Türkiye 
Atletizm Federasyonu’na resmi başvuruda bulunarak 
28 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirmek üzere orga-
nize ettiğimiz İnek Koşusu’nu iptal ettiğimizi duyurduk.

Yaptığımız açıklama üzerine, ODTÜ Yönetimi‘nin 25 
Nisan 2019 tarihinde basına gönderdiği bir açıklama 
olmuş ve kurumumuz kamuoyunu yanlış bilgilendir-
mekle itham edilmiştir. ODTÜ Yönetimi’nin gerçekle 
bağdaşmayan açıklaması sonrasında süreci tüm açık-
lığıyla anlatma gereği doğmuştur.

Bu kapsamda;

1. Gerek ODTÜ gerekse Türkiye Atletizm Federasyonu 
nezdinde ilk resmi başvuru kurumumuz tarafından 5 
Mart 2019 tarihinde yapılmış olup, ilgili kurumlardan 
onay alınmıştır.

2. İnek Koşusu ile aynı gün, aynı saat ve aynı yerde 
Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından‚ Ülkü Ocakla-
rı Gençlik Koşusu düzenlendiğini Ülkü Ocakları‘na ait 
sosyal medya hesapları üzerinden 15 Nisan 2019 ta-
rihinde öğrendik.

3. Söylediklerinin aksine ODTÜ Yönetimi konuyla ilgili 
tarafımıza bilgi vermemiş, kurumumuz Genel Sekre-
teri ODTÜ Genel Sekreter Vekili Türker Özkan ile gö-
rüşüp, kaygılarımızı kendisine iletmiştir. Kendisi bu 
koşunun Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından yapı-
lacağını bildiğini ifade etmiştir. Ayrıca, planlamada bir 
karışıklık yaşandığını belirtmiş ve kurumumuz tara-
fından düzenlenen koşuyu erteleyebileceğimizi ya da 
aynı gün iki koşunun farklı periyodlar halinde yapılabi-
leceğini söylemiştir.

4. Bunun üzerine Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nden bir 
kişi, kurumumuz ile iletişime geçmiştir. Kurumumuz 

tarafından yapılan koşudan haberdar olmadıklarını, 
kendi başvurularını doğrudan ODTÜ Genel Sekreter 
Vekil ile görüşerek yaptıklarını ve onay aldıklarını, 28 
Nisan sabahında Türkiye’nin farklı illerinden kitlesel 
bir katılım beklediklerini, organizasyon saatlerinde 
herhangi bir esnetme yapamayacaklarını ve karşıla-
şılabilecek olası sürtüşmeleri engellemek için yüzyüze 
görüşmek istediklerini Mülkiyeliler Birliği Genel Sek-
reterimize iletmişlerdir. Kendilerine muhattabımızın, 
bu çakışmanın sorumlusu olan ODTÜ Yönetimi olduğu 
ifade edilmiştir. Bu görüşmenin ardından Genel Baş-
kanımız, ODTÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Zeyrek ile 
de görüşmüş ancak görüşmeden kaygılarımızı gidere-
cek herhangi bir sonuç alınamamıştır.

5. ODTÜ Yönetimi tarafından yapılan açıklamadan 
anlaşıldığı üzere, söz konusu Gençlik Koşusu’nun baş-
vurusu yerel seçimler sonrasında, yani bizim başvuru-
muzdan yaklaşık bir ay sonra yapılmıştır. Çağrıları web 
sitesi ve sosyal medya hesaplarında halen yapılmakta 
olan Ülkü Ocakları Gençlik Koşusu resmi başvurusu-
nun Run For Life tarafından yapıldığı ise Sekreter Ve-
kilince ve tarafımızca da bilinmektedir.

Mülkiyeliler Birliği olarak bu gelişmeler neticesinde; 
üyelerimizi ve dostlarımızı, yerel seçimler sonrasında 
oluşturulan gergin ve provakasyona açık siyasal at-
mosferin tarafı haline getirmekten kaçınmak için et-
kinliğimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı bir kez daha 
belirtmek isteriz. ODTÜ Yönetimini kamuoyunu doğru 
bilgilendirmeye davet ediyoruz. 

Saygılarımızla

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

23 NİSAN 2019

ODTÜ YÖNETİMİNİ KAMUOYUNU DOĞRU BİLGİLENDİRMEYE DAVET 
EDİYORUZCumhuriyetimizi kuran Türkiye Büyük Millet Mecli-

si’nin açılışının doksan dokuzuncu yılındayız. Bu tarih, 
Mustafa Kemal’in saltanatın kaldırıldığı gün yaptığı 
konuşmada vurguladığı gibi, ulusun geleceğini doğ-
rudan doğruya kendi eline aldığı ve egemenliğin bir 
şahısta, değil, ulusun bütün fertleri tarafından seçilen 
vekillerden oluşan bir Büyük Meclis oluşturduğu tarih-
tir. Türkiye’de halkın geleceğine bizzat ve bilfiil karar 
vereceği hükmünü getiren, halk egemenliği ilkesini en 
saf haliyle kuran anayasayı bu meclis yapmıştır. Teo-
kratik bir monarşinin yerine demokratik bir kuruluşun 
imkanlarını yaratan, tek kişinin egemenliğine ilk andan 
itibaren ve savaş koşullarında dahi karşı çıkmış bir 
Meclis’in açılışının doksan dokuzuncu yılını kutluyoruz 
bugün.

Günün koşullarında doksan dokuz yıl önceki kuruluşun 
konuşulmasının, demokrasi ve hukuk özleminin dile 
getirilmesinin önemi, neredeyse her gün yaşanan ge-
lişmelerle kendini yeniden ortaya koymaktadır. Birinci 
Meclis’in açılışından doksan dokuz yıl sonra bugün;

• Meclis’in denetim yetkilerinin elinden alındığı, yasa-
ma yetkisinin etkisizleştirildiği, seçilmiş üyelerinin ce-
zaevlerine gönderildiği,

• Seçme hakkının anayasaya aykırı olarak tartışılabilir 
kılındığı, seçilenlerin mazbatalarının verilmediği; de-
mokrasinin temellerinin tartıştırıldığı,

• Eğitim kurumlarında ve medyada Büyük Millet Mec-
lisi’nin son verdiği hanedan saltanatına, istibdat rejim-
lerine övgüler düzüldüğü, toplumun dincileştirildiği ve 
kincileştirildiği,

• Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki denge-
nin ortadan kalktığı, tek kişinin; aile ve parti ilişkileriyle 
egemenlik iddiasında bulunabildiği,

• Anayasa ve yasaların askıya alındığı, yurttaşların 
hak ve özgürlüklerinin beka söylemiyle gasp edildiği, 
yargının bağımsızlığının ortadan kalktığı,

• Muhalefet partilerinin tehdit edilebildiği, ana muha-
lefet partisi liderine karşı saldırıların organize edilebil-
diği, sorumluların ise bu saldırılara zemin hazırlayabil-
diği,

• Kamu görevlerinin devletin ihtiyaçlarına göre değil, 
iktidar partisinin çıkarlarına göre belirlendiği koşullar-
dayız.

Kısacası, temsili demokrasinin ve onun temeli olan 
ulus egemenliğinin tartışılır hale geldiği kritik bir eşikte 
ülkemiz. 1920’de Birinci Meclis’in açılışını bu koşullar-
da kutluyoruz. Bu nedenle 1920 kuruluşunu en güç-
lü biçimde hatırlamanın, anmanın, kutlamanın, ama 
daha önemlisi ülkemizin, çocuklarımızın, demokrasi-
mizin geleceğine sahip çıkmanın zamanıdır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu 
Olsun!

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

23 NİSAN 2019

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN!
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Son dönemde, fakültemiz öğrencilerine burs verileceği 
gerekçesi ile üyelerimiz ve mezunlarımızdan çeşitli bi-
çimlerde para toplanıldığı bilgisi tarafımıza aktarılmış, 
derneğimiz tüzel kişiliğini zan altında bırakan söylenti-
ler üretildiği yönünde şikayetler iletilmiştir.

Elbette ki üyelerimiz iyi niyetli girişimleriyle derneği-
mizle ve öğrencilerimizle her türlü dayanışmayı örgüt-
lemektedir. Ancak, sizlerin de bildiği üzere vakfımız ve 
derneğimiz tarafından oluşturulan burs fonu, vakfımı-
zın ve derneğimizin resmi banka hesapları üzerinden 
yürütülmektedir. Bugüne kadar Mülkiyeliler Birliği ta-
rafından yürütülen kampanyalar ve bilgimiz dahilinde 
gerçekleştirilen etkinlikler dışında, resmi hesaplarımı-
za aktarılmış herhangi bir tutar bulunmamaktadır.

Mülkiyeliler Birliği adına yapılan her türlü çağrı, sosyal 
medyadaki resmi hesaplarımızdan, e-mail adresimiz-

den ve resmi web sayfamızdan duyurulmaktadır. Web 
sayfamızdan, resmi sosyal medya hesaplarımızdan ve 
e-mail adresimizden sizlere duyurulmayan, bazı plat-
formlarda “Mülkiye” adı çeşitli biçimlerde kullanılarak 
oluşturulan ticari girişimlerin Birliğimizle ilgisi olmadı-
ğını, bu girişimler karşısında Mülkiyeliler Birliği’nin ya-
sal haklarını gözeteceğimizi bilgilerinize sunarız.

Üçüncü kişiler tarafından yapılan çağrıların, iyi niyetli 
dahi olsa ilgili kişileri bağladığını kurumsal sorumlulu-
ğumuz gereği sizlere hatırlatmak isteriz.

Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

12 MAYIS 2019

31 Mart yerel seçimleri sonuçlarının iktidar tarafından 
kabullenilmemesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi için seçimin yenilen-
mesi kararı almıştır.

Bu kararın zemini, iktidar çevrelerince yapılan açıkla-
malarla, yürütülen tehdit politikasıyla, KHK’li belediye 
başkanlarına mazbatalarının verilmemesiyle, KHK ile 
ihraç edilen seçmenlerin “oy hakkının” tartışmaya açı-
labilmesiyle bilinçli biçimde oluşturulmuştur.

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararının ardında, mantığın 
ve hukukun çizdiği sınırları tanımamakta ısrarcı olan, 
kendi çıkarını her şeyin üzerinde gören siyasal bir gü-
cün olduğu aşikardır. Demokrasi, en basit anlamıyla 
iktidarın seçimler yoluyla değiştirilebildiği bir düzendir, 
seçimleri iptal eden bu karar bu nedenle açıkça sivil bir 
darbedir, milli iradeyi dilinden düşürmeyen yeni reji-
min, halkın iradesi karşısındaki gerçek yüzüdür!

Bizler biliyoruz ki demokrasi ancak ve ancak örgütlü 
toplumun geliştirdiği tutum ve reflekslerle varlığını 
koruyabilir. Bu nedenle, bugünümüzü ve yarınımızı 
tehdit eden, halkın iradesini ve hukukun üstünlüğü-
nü yok sayan her uygulama karşısında demokrasiden 
yana olmak kurumsal sorumluluğumuzdur. Yurttaşın 
en temel hakkı olan oy hakkının gasp edilmesi karşı-
sında demokrasinin safında olmak sadece kurumların 
değil, tüm yurttaşların sorumluluğudur. Herkesi bu 
sorumlulukla demokrasiye sahip çıkmaya davet edi-
yoruz.

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

7 MAYIS 2019

DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ

ÜYELERİMİZE ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

Mülkiye’nin şanlı tüllabına İnek Bayramı öncesi bir 
müjde vermek gerek! Bayramımızın başlangıcı, duy-
gularımızı sese, fikirlerimizi göze getiren İnek duasın-
da hakaret gören Bolu Beyi’nin, yok yok, Rektör Bey’in 
verdiği disiplin cezasının usulsüz olduğunu öğrendik, 
daha doğrusu biliyorduk da Mahkeme de tespit etti 
usulsüzlüğü. Mahkeme şöyle dedi Rektör Bey’e: İnek 
Duası’nı okuyan öğrenciyi kınayamazsın, hadi illa ki kı-
namak istedin hukuku böyle kullanamazsın.

Mülkiyeliler Birliği olarak İnek Duası kapsamında “dine 
hakaret edildiği” gerekçesiyle sosyal medyada linç 
edilen ve sonrasında Valilik ve Ankara Emniyet Mü-

dürlüğü talimatlarıyla A.Ü. Rektörlüğü’nce hakkında 
soruşturma başlatılan üyemiz Mehmet Can Tan’a ve-
rilen “kınama” cezasının haksız olduğunu, süreci takip 
edeceğimizi söylemiştik.

Ettik ve sevinçle söylüyoruz. Kınama cezası mahkeme 
tarafından kaldırıldı.

Bayramımız mübarek, dualarımız güçlü olsun!

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

1 MAYIS 2019

24 Ocak 2018 tarihinde yaptıkları açıklamayla “Savaş 
Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi’nin 11 üyesi, bugün üçüncü kez hakim 
karşısındaydı.

Hukuk garabeti olarak nitelendirilebilecek böylesi bir 
davanın açılmış olması bir yana, mahkeme heyeti TTB 
yöneticilerinin tamamına hapis cezası verdi. Halbuki, 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri sadece 6 
cümlelik bir açıklamayla, hekimlik görevinin kendileri-
ne yüklediği sorumluluğu yerine getirmekle kalmamış, 
kamu vicdanının ve hekimliğin evrensel değerlerinin 
sesi olmuştur.

Mahkeme heyeti ise 11 hekime “Halkı kin ve düşman-
lığa tahrik” suçundan ikişer kez 10 ay hapis cezasına 
mahkum etmiştir. Ayrıca mahkeme heyeti, TTB Mer-
kez Konseyi üyesi Hande Arpat’a sosyal medya pay-
laşımları nedeniyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ver-
miştir.

Belirtmek isteriz ki verilen söz konusu cezalar, top-

lum nezdinde zayıflatılmış olan “adalet” duygusunu, 
düşünce ve ifade özgürlüğü ile hukukun üstünlüğü 
ilkesine olan inancı ortadan kaldırmıştır. Savaşın bir 
halk sağlığı sorunu olduğu evrensel bir gerçekliktir ve 
dünyanın neresine gidilirse gidilsin aklı başındaki her-
kesin tartışmasız kabul ettiği bir hakikattir. Dolayısıyla 
bu hakikati dile getiren Türk Tabipleri Birliği’nin Mer-
kez Konseyi üyeleri onur duyulması gereken bir tavır 
ve tutum geliştirmişlerdir.

Mülkiyeliler Birliği olarak, Türk Tabipleri Birliği’nin ve 
haklarında ceza verilen Merkez Konseyi üyelerinin 
yanında olduğumuzun ve bu hukuksuzluk karşısında 
kendileriyle her türlü dayanışmayı sergileyeceğimizin 
bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

3 MAYIS 2019

İNEK DUASI KAZANDI!

TTB’NİN YANINDAYIZ!
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Datça Demokrasi Platformu tarafından, Diyarbakır, Mar-
din ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine 
kayyum atanmasını protesto etmek için yapılan basın 
açıklamasına polis müdahalesi olmuş ve aralarında üye-
lerimizin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınanlar arasında Fakültemiz emekli öğre-
tim elemanlarından üyelerimiz Dr. Faruk Alpkaya, Prof. 
Dr. Zeliha Etöz ve Yüksek Danışma Kurulu üyemiz Gül-
den Hamurcu da bulunmaktadır. Edindiğimiz bilgilere 
göre, gözaltına alınanlar hakkında Kabahatler Kanu-
nu’na muhalefet gerekçesiyle işlem yapılmakta olup 
sağlık kontrolü amacıyla hastanede tutulmaktadırlar.

Mülkiyeliler Birliği olarak, hocalarımız ve Yüksek Da-
nışma Kurulu üyemiz başta olmak üzere gözaltına alı-
nan herkesin bir an önce serbest bırakılmasını istiyor, 
gözaltı esnasında işkence ve kötü muamele kapsa-
mında sayılabilecek davranışlarda bulunan kolluk güç-
lerinin tespit edilerek haklarında gerekli hukuki işlem-
lerin yapılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

21 AĞUSTOS 2019

Türkiye’de Temmuz ayının her gününe 1 kadın cinayeti 
düştü. 31 günde erkekler 31 kadını katletti. Son olarak 
Emine Bulut, 10 yaşındaki kızının yanı başında eski eşi 
tarafından öldürüldü. Emine’nin son sözleri şimdiye 
kadar öldürülen ve öldürülme tehdidi ile burun buruna 
yaşayan her bir kadının sesi oldu: “Ölmek İstemiyo-
rum!”

Biz kadınlar üzüntümüzü Emine ile bir kez daha gömü-
yor ve öfkeyle haykırıyoruz. Susmuyoruz! Korkmuyo-
ruz! Çünkü üzüntümüze değil ancak öfkemize sığına-
rak bu karanlığı yenebileceğimizi biliyoruz.

Erkek adalete, varmış gibi olan ama asla uygulanma-
yan yasalara, adil yargılanmanın ortadan kalkışına, 
tahrik indirimlerine, iyi hal indirimlerine, takım elbise 
indirimlerine, kravat indirimlerine, “Sayın Hâkim” dedi 
indirimlerine ve nihayetinde önleyici tedbirlerin uygu-
lanmayışına bir kez daha isyan ediyoruz.

Türkiye’de gerçekleşen kadın cinayetleri kadın kırımı 
olarak adlandıracağımız boyutlara ulaşmıştır. Temmuz 
ayında öldürülen 31 kadının 7’sinin kim tarafından öl-

dürüldüğü tespit edilememiş olup, 11’i evli oldukları 
erkek, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i arkadaşının evli 
olduğu erkek, 1’i abisi, 1’i babası, 1’i damadı, 1’i torunu, 
1’i tanıdık birisi, 6’sı birlikte olduğu erkek tarafından 
öldürüldü.

Bilinmelidir ki erkekler tarafından öldürülen, yok sa-
yılan, evlere, hapishanelere kapatılan her bir kadının 
sesine ses vermeye hazır bizler varız. Kadınların sesle-
rini, güçlerini susturamayacaksınız. Bugün Türkiye’nin 
dört bir yanında yapılacak eylemlerle Emine’nin yiten 
sesinin peşine düşecek ve her bir sloganımızı onun 
adına atacağız.

Ölümü değil hayatı istiyoruz. “Bir Kişi Daha Eksilme-
yeceğiz” demeye kadın katliamlarını asla meşrulaştı-
ramayacaklarını göstermeye devam etmek için hayatı 
savunuyoruz.

MÜLKİYE TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN 
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

23 AĞUSTOS 2019

ÖLÜMÜ DEĞİL HAYATI İSTİYORUZ!

DATÇA’DA GÖZALTINA ALINAN HERKESİN BİR AN ÖNCE SERBEST 
BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ1919, teokratik bir monarşiye karşı halk egemenliğinin 

cisimleştiği, demokratik bir cumhuriyetin nüveleri olan 
kongrelerin yılıdır. 1919’un 19 Mayıs’ında Mustafa 
Kemal Samsun’a ayak bastığında, Anadolu’da devlet 
olma vasfını yitirmiş Osmanlı İmparatorluğu’nu değil, 
kendi geleceğini belirleyecek, kurtuluşu düşünürken 
kuruluşun öznesi olacak demokratik kongreleri bul-
muş, ulusal egemenliğin dayanağını örgütlemeye gi-
rişmiştir. 23 Nisan 1920’de ulusal egemenliği ilan ede-
cek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına varacak 
dönemin belki de en uzun yılıdır 1919.

19 Mayıs 1919’un 100. yıl dönümünde, emperyalist iş-
gal koşullarında, olağanüstü bir dönemde dahi alınan 

her kararın dayandığı demokratik meşruiyeti hatırla-
mak, hatırlatmak gerekir. 1919’un en önemli mirası bu 
olsa gerektir. Türkiye’de cumhuriyetçi bir geleneğin, 
demokratik bir cumhuriyetin nüvelerinin hangi koşul-
larda ortaya çıktığını bilmek, bugünümüze, bugünün 
demokrasi mücadelelerine ışık olacaktır.

19 Mayıs 1919’un 100. yıl dönümü kutlu olsun!

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

12 MAYIS 2019

Bugün sabah saatlerinde Diyarbakır, Mardin ve Van 
illerindeki üç büyükşehir belediyesine atanan kay-
yumlar aracılığıyla demokrasinin en temel ilkeleri bir 
kez daha ayaklar altına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 
seçmen iradesini gasp eden bu kararı, siyasi iktidar 
tarafından makbul görülmeyen tüm muhalif belediye-
ler için ağır bir tehdit oluşturmaktadır. Çünkü bu karar, 
demokrasinin cılızlaştırılmış halini dahi askıya alan si-
yasi bir karardır!

Demokrasi, halkın seçim yoluyla iktidarları belirleye-
bileceğini güvence altına alan bir yönetim biçimidir. 
Yerel yönetimler Türkiye’de demokrasinin ana damar-
lardır. 31 Mart seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı ile 
Diyarbakır’ın Bağlar, Van’ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran 
ilçelerinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylıkları 
onaylanmış olup halk tarafından seçilen başkanların 

yerine ikinci gelen partinin adaylarının atanmasının 
ardından bugün alınan kayyum kararları Türkiye’de 
demokratik düzeni ortadan kaldıracak niteliktedir.

Mülkiyeliler Birliği olarak belirtmek isteriz ki seçilmiş 
belediye başkanlarının hızla görevlerine iade edilme-
si ve bu uygulamaya son verilmesi siyasal yaşamımız 
için hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki acil 
ihtiyacımız olan güçlü bir demokrasidir. Demokrasinin 
güçlenebilmesi ise eşitlikçi, özgürlükçü, adil ve barışçıl 
bir yaşamın var edilebilmesiyle mümkündür.

Saygılarımızla

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

19 AĞUSTOS 2019

19 MAYIS 1919’UN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

KAYYUM KARARLARI TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK DÜZENİ ORTADAN 
KALDIRACAK NİTELİKTEDİR
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Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu ve Mülkiyeliler Bir-
liği üyesi Ahmet Şensılay’ın Twitter’da ‘cilve’ yaptığını 
iddia ettiği öğrencisiyle ilgili attığı tweet nedeniyle bu 
açıklamayı kaleme almış bulunmaktayız.

Kadınların her gün şiddete, tacize, tecavüze maruz 
kaldığı bir ülkede, ne yazık ki akademi de cinsiyetçi-
likten, kadın düşmanlığından azade değildir. Kadınlar, 
her toplumsal ilişki içinde iktidarını kullanan erkekler 
tarafından baskı ve ayrımcılığa uğramaktadır. Üniver-
sitede öğrencisi tarafından katledilen akademisyen 
Ceren Damar’ın davası devam ederken Siyasal Bilgiler 

Fakültesi mezunu ve Mülkiyeliler Birliği üyesi birinin 
yaptığı böyle bir açıklama kabul edilemez. Mülkiye’nin 
kadın yarısı olarak cinsiyetçi ve kadın düşmanı biriyle 
aynı okuldan mezun olmaktan utanıyoruz.

Kadınlar olarak Ahmet Şensılay’ı tüm kadınlardan özür 
dilemeye davet ediyoruz.

MÜLKİYE TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN 
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

23 EKİM 2019

1859 yılında kurulmuş olan, bizleri yetiştiren, Tür-
kiye’nin siyasal, demokratik ve entelektüel tarihine 
damgasını vuran Mekteb-i Mülkiye’nin, bugünkü adıy-
la Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 160. kuruluş yıl dönü-
müne yaklaşıyoruz.

160 yıllık bir tarihi ardında bırakan Fakültemizin aka-
demik birikimi ve değerleriyle yetişmiş bizler, hakikati 
dile getirmenin ve bu hakikati savunmanın, cesaret ya 
da bir erdem gösterisi değil, bir var olma çabasının so-
nucu olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu gerçekliğin, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nin ve akademik birikiminin hedef ha-
line getirilmesinin nedeni olduğunu da çok iyi biliyoruz.

Tam da bu nedenle, “Türkiye’nin Modernleşme Süreci 
ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu”nun “Onur Kurulu” 
listesinde Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in 
yer almasını ve kendisinin açış konuşması yapmasını 
doğru bulmuyor, kabul etmiyoruz.

Hukukun en temel ilkelerini yok sayan, keyfi yöneti-
mi rehber edinen, akademik özgürlükleri hedef haline 
getiren, adı türlü yolsuzluk iddialarına karışan ve en 
önemlisi, akademisyen ihraçlarında büyük rol üstle-
nerek Fakültemiz akademik birikimini tasfiye eden bu 
kişinin adının, SBF Dekanlığı tarafından, üstelik “onur” 
duyularak Mülkiye tarihi ve Mülkiye değerleriyle yan 
yana getirilmesinden utanç duyuyoruz.

Erkan İbiş adını Mülkiye ile yan yana getirecek tek şey, 
bu tasfiyenin faili olduğu gerçeğidir. Bunu bir kez daha 
hatırlatmak amacıyla 29 Mayıs 2018 tarihinde yayın-
lanmış olduğumuz raporu dikkatlerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

15 KASIM 2019

ERKAN İBİŞ ADININ MÜLKİYE TARİHİ VE DEĞERLERİYLE YAN YANA 
GETİRİLMESİNDEN UTANÇ DUYUYORUZ

MÜLKİYE TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ARAŞTIRMALARI 
MERKEZİ’NDEN ZORUNLU AÇIKLAMA

Üniversite tarihindeki en büyük kıyımlardan birinin ya-
şandığı 1 Eylül 2016’nın üzerinden üç yıl geçti. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’nin tasfiyesinin ilk adımı da 
üç yıl önce bugün, Dünya Barış gününde, hiçbir idari 
ve yargısal soruşturma sonuçlandırılmadan bir gecede 
çıkan keyfi olağanüstü hal kanun hükmünde kararna-
mesi ile atılmıştı. Barış İçin Akademisyenler bildirisine 
imza atmaları gerekçesiyle isimleri KHK ekli listelerine 
konarak meslekten çıkarılan akademisyenler üç yıldır 
üniversitelerde değiller. Üniversiteler de artık bildiğimiz 
anlamda üniversite niteliğine sahip kurumlar değiller. 
Eğitim ve araştırmada hiçbir siyasi ya da iktisadi oto-
riteye bağımlı olmamakla tanımlanabilecek bilimsel 
özgürlük ve akademik özerklik niteliklerini taşımıyorlar.

Anayasa Mahkemesi üç yıl sonra, 26 Temmuz 2019’da 
Barış İçin Akademisyenler bildirisi metninin ifade öz-
gürlüğü kapsamında olduğunu, cezalandırılmasının 
ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini, akademisyenlerin ka-
musal meseleleri kamu yararına tartışmalarının aka-
demik özgürlüğün gereği olduğunu hükme bağlayan 
kararını verdi. Bundan üç buçuk yıl önce, siyasi otorite 
bilim insanlarını yüksek perdeden tehdit ettikten son-
ra Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Kurulu da ben-
zer bir karar açıklamıştı:

“Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü, Fakültemizin 
savunduğu, öğrettiği temel bir insan hakkıdır. Fakülte-
mizden birçok öğretim üyesi son günlerde çok tartışı-
lan Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atmıştır. 
Söz konusu metne imza atmanın akademik özgürlük 
ve gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk tarafın-
dan korunan ifade özgürlüğü kapsamında olduğu gö-
rüşündeyiz.”

Aradan geçen üç yılda bütün sivil haklarından yoksun 
bırakılmaya çalışılan, çalışma hakları, seyahat özgür-
lükleri, sosyal güvenlik hakları masumiyet karinesi 
çiğnenerek elinden alınan yüzlerce akademisyen ha-
yattan koparılmaya çalışıldı. Üniversiteler hükümete 
tabi kurumlar haline getirildi, rektörler doğrudan cum-
hurbaşkanının denetimine sokuldu, öğrenci ve akade-
misyenler baskı altına alındı. Üniversiteden atılan aka-
demisyenler mahkemelerde verdikleri savunmalarda 
kürsüleri yeniden kurdular, sokak akademilerinde, da-
yanışma akademilerinde mücadelelerini verdiler. Daya-
nışma ve inatla hem hayatta hem de akademik hayatta 
kaldılar. Onca baskı, haksızlık ve yaşatılan acıya karşı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’nin konu ile ilgili ilk 
Akademik Kurul Kararı’nın ardından üç buçuk yıl, tas-
fiyenin başlamasından 3 yıl geçtikten sonra Anayasa 
Mahkemesi kararını verdi. Aslında akademisyenleri 
cezalandırmaya çalışanlar dahil herkesin bildiği gerçe-
ği, onca zulmün ardından karara bağlamış oldu.

Bu kararın anlamı ifade özgürlüğü kapsamındaki bil-
diriye imza attıkları için kovuşturulan akademisyenler 
hakkında derhal beraat kararlarının verilmesi ve gö-
revlerinden ihraç edilen akademisyenlerin üniversite-
lerine dönmeleri gereğinin derhal yerine getirilmesidir. 
İhlali bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıracak işlemler 
yargı ve idare organları tarafından derhal başlatılma-
lıdır.

Saygılarımızla

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

1 EYLÜL 2019

ÜNİVERSİTE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK KIYIMLARDAN BİRİNİN 
YAŞANDIĞI 1 EYLÜL 2016’NIN ÜZERİNDEN ÜÇ YIL GEÇTİ
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Bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Mülkiye’nin 160. 
yılı vesilesiyle düzenlenen “Türkiye’nin Modernleşme 
Süreci ve Mekteb-i Mülkiye” başlıklı sempozyum var-
dı. 160 yıllık bir kurumun, Türkiye’de sosyal bilimler 
alanında birçok ekolün öncüsü olmuş, eleştirel sosyal 
bilimin taşıyıcısı olarak kendini kurmuş, Türkiye’nin si-
yasal hayatında hem öğrencileri hem de öğretim üye-
leriyle önemli bir yer kaplayan bir Fakülte’den bahse-
diyoruz.

Bundan üç yıl önce öğretim üyelerinin onlarcası ihraç 
edilmiş, son beş yılda bütün özgünlükleri ve gelenek-
leri tasfiye edilen bir Fakülteden bahsediyoruz. 80 
yıllık İnek Bayramı’nı cezalandıran, yargı koridorlarına 
düşüren bir fakülteden bahsediyoruz. Öğrenci top-
luluklarının etkinlik yapmasının bile yasaklandığı bir 
fakülteden bahsediyoruz. Dersleri saldırıya uğramış, 
hocaları gazetelerde hedef gösterilmiş, hocaları fakül-
teden gözaltına alınmış, sınav soruları soruşturmaya 
uğramış bir akademik ortamın nasıl inşa edildiğini son 
birkaç yılda hepimiz deneyimledik.

Mülkiye’ye yönelik bu saldırının başlıca faillerinin ara-
sında olan, AKP akademilerinde ders vermiş, Ankara 
Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Mülkiye’nin 160. yılı 
onuruna düzenlenen, Mülkiye’nin Türkiye modernleş-
mesindeki yerinin değerlendirileceği sempozyumun 
Onur Kurulu üyesi yapılmıştır. Mülkiye’nin 160 yıllık 
tarihi, Mülkiye’nin yaşadığı tasfiyeler, 73 yıllık mezun 
cemiyeti Mülkiyeliler Birliği, öğrencilerin Mülkiye tari-
hindeki yeri gibi birçok önemli konunun adı dahi anıl-
madan, Rektör Erkan İbiş’in himayelerinde yeniden 
yazılmak istenmiştir. Üstelik fakülte yönetimi bu tarih 
yazımını, fakültenin mezunlarından, öğrencilerinden 
arındırılmış bir salonda gerçekleştirmeye niyetlenmiş-
tir.

Mülkiye’yi Mülkiye yapan kolektif üretim ve paylaşım-

dır. Bugün söz konusu sempozyumu izlemek, belki de 
Mülkiye tarihine ilişkin fikirlerini ifade etmek isteyen, 
bu kolektif üretim ve paylaşımın asli bileşenlerinden 
olan öğrenciler, fakülte yönetimi tarafından sempoz-
yumun düzenleneceği salona alınmak istenmemiştir. 
Ardından yaşanan ve Mülkiye tarihine şimdiden geç-
miş olan görüntüleri ne yazık ki hep birlikte izledik. 
Mülkiye tarihine, Mülkiye’nin tasfiye edilme sürecinin 
faili olarak geçmiş bir Rektöre, önemli pozisyonlarda 
görev yapmakta olan mezunlarımız ile öğrencilerimizi 
buluşturmak istediğimizde bu isteğimizi geri çeviren 
fakülte yönetimi tarafından ardına kadar açılan ka-
pılar, fakültemizin öğrencilerinin yüzüne kapanmıştır. 
Üstelik tüm bunlar yetmezmiş gibi öğrencilerimiz An-
kara Üniversitesi’nin özel güvenlik görevlilerinin fiziki 
saldırısına uğramıştır.

Bu duruma tepki gösteren ve öğrencilerini korumak 
için araya giren hocalarımıza, bir süredir Cebeci Kam-
püsünde konuşlanmalarına ve fiziki saldırılarda bulun-
malarına Ankara Üniversitesi ve Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi tarafından göz yumulan faşist çeteler tarafından 
tekmelerle saldırılmıştır.

Mülkiyeliler Birliği olarak bizler, Mülkiye değerlerine ve 
birikimine ve bu değerlerin başında gelen akademik 
özgürlüklere yönelmiş bu saldırıyı kınıyor; öğrencile-
rimize şiddet uygulayan güvenlik görevlileri ile hoca-
larımıza fiziksel saldırıda bulunan ülkücü gruplar hak-
kımda derhal soruşturma açılmasını talep ediyoruz. 
Fakültenin atanmış dekanının ve yönetiminin istifasını 
istiyoruz.

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

19 KASIM 2019

MÜLKİYE DEĞERLERİNE VE BİRİKİMİNE YÖNELMİŞ SALDIRIYI 
KINIYORUZ

Mülkiye’nin 160. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Siya-
sal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih 
Kurumu ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kuru-
mu’nun birlikte düzenlediği “Türkiye’nin Modernleşme 
Süreci ve Mekteb-i Mülkiye” başlıklı sempozyuma ka-
tılmak isteyen Fakültemiz öğrencilerinin sempozyuma 
katılması engellenmiş ve özel güvenlik görevlilerinin 
saldırısına uğramıştır.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in Onur Kuru-
lu’nda yer aldığı ve açılış konuşması yapacağının duyu-
rulduğu sempozyumu izlemek isteyen öğrencilerimize 
yönelik saldırıya ilişkin Mülkiyeliler Birliği Genel Mer-

kezi’nde bugün saat 15:30’da basın toplantısı gerçek-
leştirilecektir.

Bütün Mülkiyelileri öğrencilerimize yönelik saldırının 
karşısında, öğrencilerimizin yanında yer almaya davet 
ediyoruz.

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

19 KASIM 2019

MÜLKİYELİLERİ ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK SALDIRININ 
KARŞISINDA ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA YER ALMAYA DAVET 

EDİYORUZ
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Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan, kurum-
sal gücünü, değerlerini ve birikimini zorluklara rağmen 
korumasını bilen Mektebimizin kuruluşunun 160. yılını 
kutluyoruz. Ülkemizin birikimlerinin ortadan kaldırıldı-
ğı, kurumlarının içinin boşaltıldığı bir süreçte Mülkiye-
lilerden oluşan topluluğumuz her zamanki gibi geçmi-
şine ve geleceğine coşkuyla sahip çıkıyor.

Bizler biliyoruz ve inanıyoruz ki Fakültemizin tasfiye 
süreci başladığından beri Mülkiye topluluğunun gös-
terdiği, göstermekte olduğu duyarlık, destek ve daya-
nışma geleceği de kuracak. Mülkiye’nin eski görkemli 
günlerinden bugüne taşınan akademik-demokratik 
geleneğin; öğrencileriyle, öğretim üyeleriyle ve me-

zunlarıyla yarattığı değerlerin geleceğe ilişkin kurucu 
önemini kavrayan her mezunumuzun, hep bir ağızdan 
söyleyeceği gibi: Yetiştik Çünkü Biz!

Bu akşam kuruluşumuzun 160. yılını neşeyle ve coş-
kuyla kutlayacağız. Bütün mezunlarımızı, hocalarımızı, 
öğrencilerimizi, Fakültemiz çalışanlarını 160. Yıl neşe-
sini ve coşkusunu paylaşmaya Mülkiyeliler Birliği’ne 
çağırıyoruz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

29 KASIM 2019

160. YIL RESEPSİYONUNA ÇAĞRI

tesi’nin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi yönetiminin so-
rumlu olacağı iyi bilinmelidir. İfade özgürlüğü de dahil 
olmak üzere temel hakların korunması idarenin göre-
vidir. Kamu gücü kullananlar ya da üçüncü kişiler ta-
rafından bu hakların engellenmesi durumunda yöne-
timin etkili bir soruşturma yapma zorunluluğu vardır. 
Demokrasinin, evrensel hukuk normlarının ve özgür 
bir öğrenme ikliminin mekanları olması gereken üni-
versitelerin şiddetin mekanlarına dönüşmemesi için, 
yaşanan bu olayın failleri ve sorumluluklarını yerine 
getirmeyenler hakkında suç duyurularında bulun-

duk. Çağrımız, öğrencilerin ve akademisyenlerin can 
güvenliğinin sağlanması ve eğitim-öğretim hakkının 
korunmasıdır. Sürecin yakın takipçisi olacağımız bi-
linmelidir.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

28 KASIM 2019

19 Kasım 2019 tarihinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi’n-
de yaşanan şiddet ve bu şiddetin Ankara Üniversitesi 
yönetimi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı tara-
fından değerlendiriliş biçimi ne yazık ki kaygılarımızı 
arttırmıştır.

Şöyle ki, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı tara-
fından 25 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde 
yapılan yazılı açıklama ve söz konusu açıklamanın 
Ankara Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesap-
larından paylaşılması, yaşanılan şiddete idarecilerin 
üzerine düşen sorumlulukla yaklaşmadığını göster-
mektedir.

Söz konusu olayın yaşandığı gün, güvenlik görevlileri 
bir eğitim-öğretim kurumunun içerisinde, barışçıl ol-
dukları görüntülerden açık olan Fakülte öğrencilerine 
karşı hukuka aykırı biçimde ve yetkileri olmamasına 
rağmen cop kullanmışlar, baş ve boyun bölgelerine 
cop ile vurmak suretiyle öğrencileri darp etmişlerdir.

Bu olayın ardından sosyal medyada kendilerini ülkü 
ocakları mensubu olarak tanımlayan saldırgan bir 
grup Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli akademis-
yenler de dahil olmak üzere Fakülte mekanlarında 
bulunanlara saldırmış ve öğretim üyelerimiz ile öğ-
rencilerimizi darp etmiştir. Akşam saatlerinde ise 
yine aynı grup Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bahçesine 
gelerek “ülkücü yemini” etmişlerdir.

Üniversiteler, şiddetin ve şiddet dilinin egemen oldu-
ğu kurumlar olmamalıdır. Eğitim-öğretim hakkının 
korunabilmesinin ve hepsinden öte can güvenliğinin 
sağlanabilmesinin temel koşulu özgür bir öğrenme 
ikliminin idareciler tarafından sağlanması ve korun-
masıdır.

Ancak Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı ve Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’nın açıklamasını payla-

şan Ankara Üniversitesi yönetimi, kendi personelinin 
ve darp edilen öğrencilerinin can güvenliğinin sağ-
lanmasına dair hiçbir tavır almamıştır. Hatırlatmak 
isteriz ki yapılan resmi açıklama ile yaşananların 
“provokasyon” olarak nitelenmesi rektör Erkan İbiş 
ve Siyasal Bilgiler Fakültesi yöneticilerinin hukuki 
sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Üstelik 
yaşanan şiddetin ardından, aynı günün akşam saat-
lerinde, kalabalık bir grup tarafından gerçekleştirilen 
“ülkücü yemini” ve en önemlisi üniversitenin öğren-
cisi olduğu belli olan kişilerin çeşitli sosyal medya 
hesaplarından aleni biçimde tehdit ve hakaretlerini 
sürdürmesi, şiddet tehdidinin ciddiyetini sürdürdü-
ğünü de göstermektedir. Başında bir hekim bulunan 
Ankara Üniversitesi yönetimi, Cebeci Kampüsü’nde 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne silah doğrultan öğren-
ciye müsamaha göstermiş, ülkü ocakları tarafından 
düzenlenen kılıç teslim törenlerine izin vermiş, aynı 
gruplar tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemleri-
nin üzerini örtmüştür.

Açıkça ifade etmek isteriz ki Cebeci Yerleşkesi’ni “kılıç 
hakkı” olarak tarifleyen, “kılıçla” Cebeci Yerleşkesi’ne 
girip “reislik değişim törenleri” yapan, Hukuk Fakül-
tesi önünde Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne silah doğrul-
tarak fotoğraf çektiren, Hukuk Fakültesi’nin dış cep-
hesini kapsayacak şekilde “Ülkü Ocakları” pankartı 
asıp fotoğraf çeken ve söz konusu fotoğrafları sosyal 
medya hesaplarından paylaşan bu kişilerin üniversite 
yönetimi tarafından korunmasından vazgeçilmelidir.

Üniversite yönetiminin sorumluluğu, başta öğrenci-
lerinin ve personelinin can güvenliğini sağlamak, eği-
tim öğretim hakkını güvenceye almak, anayasadan 
kaynaklanan haklarını kullanabilecekleri özgür bir 
üniversiter alan sağlamaktır.

Aksi halde, yerleşkenin içinde ya da dışında yaşa-
nacak her türlü olumsuz olaydan Ankara Üniversi-

SBF’DE YAŞANAN ŞİDDET VE BU ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLİŞ BİÇİMİ 
KAYGILARIMIZI ARTTIRMIŞTIR



MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2021 MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2021

SAYFA 092 SAYFA 093

Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybe-
denlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa-
lar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının başarıyla 
sonuçlanmasını, hâlâ göçük altında bulunanların kur-
tarılmasını temenni ediyoruz. Türkiye’nin bir deprem 
ülkesi olduğu gerçeğini kabul ederek depreme yönelik 
önlem ve çözüm odaklı politikaların uzman kurum ve 

kişilerle işbirliği içinde acilen üretilmesi gerektiğini ha-

tırlatmak istiyoruz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

25 OCAK 2020

Sizlerle sevindirici bir haberi paylaşmanın heyecanı-
nı yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere, Birliğimizin geleceğine 
önemli katkılar sunacak İstanbul Nakkaştepe Projesi, 
rantçı politikalarla elimizden alınmak istenmiş, geçmiş 
dönemlerdeki yönetimlerimizin emek ve çabalarıyla 
bir hukuk mücadelesine dönüşmüştü.

Yönetime geldiğimiz günden itibaren, İstanbul Şube-
mizle birlikte taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle tüm 
süreçlerin lehimize sonuçlanması için konunun hassa-
siyetine uygun şekilde, sabırla hareket ettik.

Sevinçle belirtmek isteriz ki yargı kararları lehimize so-
nuçlandı, inşaat ruhsatı alındı ve hukuki süreç sonuç-
landı. Nakkaştepe’yi bugüne kadar Mülkiyeliler Birliği 
yönetimleri olarak verdiğimiz mücadelelerle koruduk.

Şüphesiz, böylesine uzun ve önemli bir süreç ciddi emek 
ve çabaların sonucuyla mümkün oldu. Bu kapsamda 
başta İstanbul Şubemizin yönetim kurulları olmak üze-
re, Genel Merkezimizin geçmiş dönemlerdeki yönetim 
kurulu üyelerine, desteğini her daim hissettiren şube 
başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederiz.

Nakkaştepe Sosyal Tesisimizin açılışını en yakın za-
manda yapacağımızı ve siz değerli üyelerimizin hiz-
metine sunacağımızı duyururuz.

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

30 OCAK 2020

öğrencilerin önceden aranıp aranmadığını bilemeyiz. 
Üniversitenin üniversite haline gelebilmesi için bu at-
mosferin sonlandırılması gerekir.

Mülkiyeliler Birliği olarak tekrarlıyoruz. Öğrencilerimi-
zin can güvenliği idarenin sorumluluğundadır. Öğrenci-
lerimizin ve öğretim üyelerimizin anayasadan kaynaklı 
haklarını güvenceye almak idarenin sorumluluğunda-
dır. Bu sorumluluğu yerine getirmemek, şiddeti, şid-
deti açıkça çağıran gösterileri kollamak, buna zemin 
hazırlamak suçtur. Bu suça ortak olanlar, sorunun te-

mel kaynağıdır. Söz konusu kişinin savunmasında mi-
zah olarak gördüğü şeyin bir şiddet çağrısı olduğu asla 
gözden kaçmamalıdır. Mülkiyeliler Birliği olarak mese-
lenin takipçisi olmaya; kaynağımız, bilim ocağımız Fa-
kültemizi savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

14 OCAK 2020

ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN 
YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI YARALANANLARA ACİL ŞİFA DİLİYORUZ

NAKKAŞTEPE SOSYAL TESİSLERİ

10 Ocak 2020’den beri basına “Silah Doğrulttuğu Fa-
külteye Asistan Oldu” başlığı ile yansıyan haber Fakül-
temizin geleceğine ve öğrencilerimizin can güvenliğine 
ilişkin artmakta olan kaygılarımızı derinleştirmiştir. 
Fakültemiz iki aylık bir zaman dilimi içinde bir kez daha 
basına bir şiddet görüntüsü ile yansımıştır; bu şiddet 
görüntüsü de diğerlerinde olduğu gibi geniş bir arka 
plana sahiptir.

İki ay önce Mülkiye’nin 160. yılı için düzenlenen sem-
pozyumda özel güvenlik görevlileri Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi öğrencilerini yasaya aykırı olarak cop kullanmak 
suretiyle ve baş-boyun bölgelerini hedef alarak darp 
etmiş, ardından kendini ülkücü olarak tanımlayan bir 
grup öğrencilerimize saldırmıştı. Araya girmek isteyen 
öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz yaralanmıştı. Bu 
olayın ardından Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirdi-
ğimiz basın toplantılarında kaygımızı dile getirmiştik. 
Milletvekillerimiz, demokratik kitle örgütlerimiz ile 
birlikte öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanma-
sının, eğitim öğretim haklarının, ifade özgürlüklerinin, 
anayasada yer alan akademik demokratik haklarının 
güvenceye alınması için mücadele edeceğimizin, ko-
nunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın sözünü 
vermiştik. Böylesine vahim bir olayın üzerinden henüz 
bir ay geçmeden özel güvenlik birimi tarafından ön-
ceden bilindiği anlaşılan ve buna rağmen hiçbir önlem 
alınmayan bir olayda kampüsten çıkan bir öğrencimi-
zin aynı gruba mensup kişiler tarafından bıçaklı saldı-
rıya uğradığını öğrendik.

Peki idare ne yaptı? Görevi nedeniyle işlediği suçlar 
dolayısıyla kamu görevlisi olarak muamele görmesi 
gereken ve doğrudan idarenin sorumluluğunda olan 
özel güvenlik görevlilerinden görüntülerde öğrencileri 
darp ettiği açık olanlar hakkında bir idari soruşturma 
başlatıldı mı? Öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi 
darp eden kişiler tespit edildi mi? Haklarında herhangi 

bir soruşturma açıldı mı? Ne yazık ki bunlara olumlu 
yanıt veremiyoruz.

Ülkücü grubun kılıç hakkı olarak gördüğü bir kampüs-
ten söz ediyoruz. Bu kampüse mezunlarımız güvenlik 
gerekçe gösterilerek alınmıyor. Başka fakültelerden 
öğrencilerin girmesine güvenlik gerekçesiyle izin veril-
miyor. Bilimsel toplantılara, öğrenci mezun buluşma-
larına izin verilmiyor. Ama kılıç teslim törenleri düzen-
lemesine izin veriliyor. Bu kampüse bir grup pala, bıçak 
ve ateşli silah sokabiliyor. Gece yarıları kampüsle hiçbir 
alakası olmayan kişiler kampüse girip ülkü ocakları ör-
gütü adına gösteriler yapabiliyor, Hukuk Fakültesi’nin 
çatısından örgütlerinin pankartını sallandırabiliyor. 
Peki kendini ülkücü olarak tanımlayan bu grubun ayrı-
calığı nedir? Öğrencilerimizin bir sınıfa girip şiir okuma-
ları engellenirken, fanzin çıkarmaları kınama cezası ile 
cezalandırılırken, duayen hocalarımızdan Alaeddin Şe-
nel ile yaptıkları bilimsel toplantı kriminalize edilirken, 
ez cümle öğrencilerimize kültürel ve akademik olarak 
nefes aldırılmazken silahlı, saldırgan grup üyeleri han-
gi saikle korunmaktadır? İdare bu grup mensuplarını 
demokratik haklarını kullanmak isteyen öğrencileri 
bastırmak için mi kullanmaktadır?

İşte “ağır ağır sıkacaksın bu merdivenlerden” diyerek 
eline silah alıp mizah yaptığını söyleyen Murat Anıl Va-
rol’un Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan alınmasının 
arka planının görünen yüzünde çok uzun zamandır sü-
ren bu atmosfer vardır. O silahlı fotoğraf bu atmosferin 
en kızgın günlerinde, fakültelerimizin tasfiyesi başla-
dığı ilk ihraçların ardından paylaşılmış, Fakültemiz ile-
tişim listesinde konu uzun bir süre gündemde kalmış, 
öğrenci ve öğretim üyelerimiz kendilerini tehdit altında 
hissetmiştir. Bu atmosferde üniversite yaşayamaz, bu 
atmosferde fikirler çoğalamaz, bu atmosferde öğren-
cilerimizin can güvenliği yoktur. Bu atmosferde bilim 
sınavlarının niteliği tartışmalı hale gelir. Sınava giren 

ÜNİVERSİTENİN ÜNİVERSİTE HALİNE GELEBİLMESİ İÇİN BU 
ATMOSFERİN SONLANDIRILMASI GEREKİR
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Bilim insanlarının açıklama, görüş ve önerilerinden 
dolayı çeşitli araçlarla susturulmaya çalışılması, önce-
likle ülkemizin geleceğine zarar vermekte, onu tüket-
mektedir. Hem Tıbbiyeli hem de Mülkiyeli olan değerli 
üyemiz, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık’a, 
COVID-19 pandemisi ile ilgili açıkladığı görüşlerin ve 
önerilerin ardından iktidar tarafından desteklenen 
medyada başlatılan, sosyal medyada sürdürülen kü-
für, hakaret, nefret ve ölüm tehditlerine varan saldı-

rıları kınıyoruz. Bilim insanlarının açıkladığı görüşlere 
karşı girişilen bu tür saldırıları ve sindirme arayışlarını 
ülkemizin geleceğine yapılmış saldırılar olarak görüyor, 
bunlara son verilmesini talep ediyoruz. Değerli üye-
miz, bilim insanı Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın yanındayız.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

12 NİSAN 2020

DEĞERLİ ÜYEMİZ, BİLİM İNSANI PROF. AHMET SALTIK’IN YANINDAYIZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını 
kutluyoruz. Birinci Meclis, parlamento tarihimizin en 
büyük kırılması, demokrasi tarihimizin gerçek baş-
langıcıdır. En zor koşullarda demokratik meşruiyetini 
temsil gücünden alan, çoğulcu ve demokratik çatış-
mayı varsayan, kurucu niteliklerle donanmış Büyük 
Millet Meclisi’ni 100 yılın ardından bu nitelikleriyle 
hatırlamak, geleceğimizin yeniden kuruluşu için büyük 
önem taşımaktadır.

Büyük Millet Meclisi’nin açılışının kamu hukukumuza 
getirdiği en büyük yenilik halk egemenliği kurumudur. 
Osmanlı Monarşisini yıkan bu kurum 1921 Anayasa-
sı’na radikal biçimde yansımıştır: “Hâkimiyet bilâ kay-
dü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını 
bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.” Halk 
egemenliği, bundan sonraki cumhuriyet anayasaların-
da bu biçimiyle yer almamış olsa da cumhuriyetimizin 
ve demokrasimizin temellerine yerleşmiştir.

1920 Meclisi’nin yarattığı biçimiyle halk egemenliği, 
Osmanlı teokrasisini yıkan kurumdur. Egemenlik Tan-
rı’dan, onun gölgesi ve mülkün sahibi, tebaanın çobanı 
olan Padişahtan alınmış; halk tarafından kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu, laikliğe doğru atılan en güçlü adımdır. 
1920 Meclisi’nin referansı, iddia edilenin aksine İslami 
değil, laiktir; çünkü gücünü halkın kuruculuğundan alır. 
Yerel yönetimlere verilen önem ve halkın katılımına 
ilişkin kararlılıkla kıyaslandığında, yüz yılın ardından 

bu başlangıcın ne kadar gerisinde olduğumuzun farkı-
na varmak, anayasızlaştırılmış bir düzen içinde 1920 
Meclisi’nin fikirlerini hatırlamak, geleceğe ilişkin kuru-
cu fikirlerin asıl zemini olacaktır.

Büyük Millet Meclisi temsil sorununu, yerel yönetimle-
rin gücünü artırarak ve halkın en güçlü biçimde katılımını 
sağlayarak aşmaya çalışmıştı. Parlamentonun yasama 
ve denetleme yetkilerinin kısıtlandığı, yerel yönetimle-
rin en basit yetkilerinin bile elinden alındığı, seçilmiş be-
lediye başkanları ve parlamenterlerin tutuklu olduğu bu 
günde Meclis’in açılışını kutlamak bizler için bir burukluk 
değil; geleceğe ilişkin bir heyecanı hissettirmelidir. 1921 
yılında bayram olarak kutlanmaya başlanmış, 1929’da 
Mustafa Kemal tarafından çocuklara armağan edilmiş 
bugün; çocuk haklarında bulunduğumuz duruma, tari-
kat insafına terkedilmiş, yasa dışı çalıştırılan, istismara 
uğramaları cezasız kalan çocuklarımıza kederlenmek 
yerine onların geleceğine ilişkin çalışmalara odaklan-
manın heyecanını duymalıyız.

Halk egemenliğini, egemenliğin doğrudan halk tara-
fından kullanılacağı biçimde gerçekleştirmiş Birinci 
Meclis’in mirası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı bu heyecan ile kutlu olsun!

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

23 NİSAN 2020

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN!

Ölüm ne zaman kutsanmaya başlansa, etrafımızı 
alevler kaplıyor. Savaş tamtamlarının sesi ne zaman 
yükselse, ateşin düştüğü yer hep aynı yoksulluk ve 
aynı gözyaşları oluyor. İzlenen politikalar sonucunda 
ödenen bedel hep aynı yerde sızısını bırakıyor. Çünkü 
insan yaşamı, rakamların soğukluğundan ve sayıların 
söylediğinden çok daha fazlasını ifade ediyor.

Suriye’nin İdlib kentinde, resmi açıklamalara göre 33 
askerin yaşamını yitirdiği, çok sayıda askerin yaralan-
dığı bu acı tablo, her birimizin içinin yanmasına ve savaş 
politikasının gerçekleriyle yüzleşmesine neden oluyor.

Hâlbuki bugün; ölümü değil yaşam hakkını, savaşı de-
ğil barışı, otoriter yapıları değil demokrasiyi savunmak 
hayati bir önem taşıyor.Biliyoruz ki evrensel hukuk 
ilkelerini, cumhuriyeti, demokrasiyi, adaleti ve barışı 
sahiplenmek, siyasi analizin merkezine kamu yararını 

koymayı gerektirir. İnsan hayatı pazarlık konusu edil-
diğinde, linç kültürü yükseldiğinde tehdit altında olan 
insanlığın ortak değerleri, geleceği olur.

Mülkiyeliler Birliği olarak, kamuoyuna yüksek sesle bir 
gerçeği hatırlatmak istiyoruz. İhtiyacımız olan canı-
mızın daha fazla yanmasına neden olacak politikalar 
değil, demokrasi ve barıştır. Bunun için kamuoyunun 
yetkili makamlar tarafından doğru bilgilendirilmesi, 
medya üzerindeki baskının kaldırılması, ulusun tem-
silcisi olan parlamentonun açık oturumla toplanması 
gereklidir. Yapılması gereken, aklıselim bir diplomasi, 
sorunların silahsız çözülebileceği bir politikanın de-
mokratik yollarla oluşturulmasıdır. Acılı ailelerimize 
baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
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MİSLİYLE CANIMIZIN YANMASINA DEĞİL,
DEMOKRASİYE VE BARIŞA İHTİYACIMIZ VAR!

Diyanet İşleri Başkanı’nın LGBTİ bireylere karşı nefret 
içeren sözlerinin ardından Ankara Barosu, evrensel in-
san hakları ve anayasamızın koyduğu ölçülere göre bir 
kınama mesajı yayımlamış, ardından Baro hakkında 
soruşturma başlatılmıştır. Aynı süreç Diyarbakır Baro-
su için de işletilmiştir.

Barolar, Anayasayı savunmuştur. Yürürlükte olan 
1982 Anayasası’na göre Türkiye laik bir devlettir, te-
melini dinden değil, hukuktan alan kurallara uygun 
olarak yönetilir. Hiçbir kamu görevlisi dinine dayanarak 
ayrımcılık yapamaz. Bir devlet memuru olan Diyanet 
İşleri Başkanı da buna dahildir.

Barolar evrensel hukuk ilkelerini savunmuştur. Türki-
ye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nde, AİHM’nin 
açık içtihadında yer alan cinsel yönelim ve kimlik ay-
rımcılığı yasağının bir devlet görevlisi tarafından, hem 

de dini temelden yapılmasını kınamışlardır. Barolar, 
ifade özgürlüklerini hukuku savunmak, bir kamu gö-
revlisini ulusal ve evrensel hukuka uygun davranmaya 
çağırmak için kullanmış; adalet bakanının açıklaması-
nın hemen ardından cumhuriyet savcılarının açtığı so-
ruşturmalara maruz kalmışlardır.

Türkiye’de yargı bağımsızlığına ilişkin ağırlaşan sorun-
lar başta olmak üzere, ağırlaşan insan hakları ihlalleri-
nin, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, demokratik kitle 
örgütleri, sendikalar ve meslek kuruluşlar üzerindeki 
baskıların geldiği dereceyi açık biçimde gösteren bu 
gelişmeler karşısında, Mülkiyeliler Birliği, hukuku sa-
vunan Baroların yanındadır.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

18 MART 2020

HUKUKU VE ADALETİ SAVUNAN BAROLARIN YANINDAYIZ
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Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’nin ağır biçimde ma-
ruz kaldığı, tarihimizdeki en büyük üniversite tasfiye-
sinin başlangıcının dördüncü yılındayız.

Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına, Barış İçin Aka-
demisyenler Bildirisi’ni akademik özgürlük kapsamın-
da gören gerekçesine karşın öğretim elemanlarımız 
dört yıldır öğrencilerinden, derslerinden, fakültelerin-
den uzak; çalışma hakları, seyahat özgürlükleri başta 
olmak üzere temel hakları anayasaya aykırı biçimde 
engelleniyor.

Anayasa Mahkemesi kararının gereği yapılmalı, ihlali 
bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıracak işlemler yargı 
ve idare organları tarafından derhal başlatılmalıdır. Bu 
akademik suçun failleri olan rektörler ve işbirlikçileri 
önce üniversite kurumu karşısında, sonra yargı önün-
de hesap vermelidir.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

1 EYLÜL 2020

TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK ÜNİVERSİTE TASFİYESİNİN BAŞLANGICININ 
DÖRDÜNCÜ YILINDAYIZ

Bugün, altı yıl önce yaşanan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde araştırılması ve gerçeklerin açığa çıkarıla-
rak kamuoyuyla paylaşılması siyasi iktidar tarafından 
engellenen olaylar gerekçe gösterilerek, aralarında 
mezunumuz Ayhan Bilgen ve onur üyemiz Sırrı Sürey-
ya Önder’in de olduğu çok sayıda Halkların Demokratik 
Partisi yöneticisi gözaltına alındı. Aynı saatlerde birçok 
aydın, akademisyen ve gazetecinin de Cumhurbaşka-
nına hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıklarını 
öğrendik.

Biliyoruz ki hukuk devletinin ve demokrasinin en temel 
ilkelerinin ortadan kaldırılmasının yıkıcı sonuçları, sade-
ce hedef tahtasına konulanları değil, toplumun tüm ke-
simlerini etkilemektedir. Bu nedenle demokrasiyi, hukuk 
devletini, insan haklarını, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti ıs-
rarla savunmak da her bireyin, her demokratik kurumun 
topluma karşı en temel sorumluluğu olmuştur.

Bizler, hukuku yok sayan, siyasal alanı kutuplaştıran, 
seçmen iradesini gasp eden, muhalif partileri düşman-
laştıran bir yönetim aklı karşısında herkesi daha fazla 
dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz. Halkların 
Demokratik Partisi’ne ve Halkların Demokratik Partisi 
seçmenlerinin iradesine yönelen düşmanlaştırıcı poli-
tikaların son bulmasını, güçlü bir parlamenter sistemin 
ve diyaloğun demokrasi için olmazsa olmaz olduğunu 
bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaşanan hukuksuzlukla-
rın bir an önce son bulmasını ve hepimizin demokrasi, 
toplumsal barış ve hukuk devletine acil ihtiyacı olduğu 
gerçeğinin görülmesini istiyoruz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

25 EYLÜL 2020

HEPİMİZİN DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİNE İHTİYACI VAR!

19 Mayıs 1919 hastalık, yoksulluk ve açlık içindeki bir 
halkın, sarayında tok gezen padişaha ve hükümetine 
rağmen kaderini eline alıp özgürlük ve bağımsızlık için 
ilk adımı attığı gündür.

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla ulusal bir nite-
lik ve coşku kazanan kongreler, 11 ay sonra demokrasi 
tarihimizin en kapsayıcı Meclisini oluşturmuş; yok-
luklar içinde bir halk tüm farklılıklarıyla birlikte omuz 
omuza, destansı bir direnişi örgütlemiştir.

Emperyalist işgale karşı en cılız sesin bastırıldığı, hal-
kın hastalık ve yoksullukla boğuştuğu mütareke yılla-
rında gençlerin duygularını en saf biçimde ortaya ko-
yan, “Yetiştik çünkü biz!” diyen Mülkiye Marşımız, 19 
Mayıs’ın gençlikle bağının en güzel ifadesidir. Kurtuluş 
Savaşı’nın halkın kendi azim ve kararlılığıyla zafere 
ulaşmasının ardından bu büyük gün, yüreği özgürlük 
ve bağımsızlık ateşiyle yanan, cumhuriyetin emanet-
çisi gençliğe armağan edilmiştir.

101 yıl sonra bugün, ülkemiz hastalık ve yoksullukla 
mücadele ederken milyarlarca dolarlık kamu kaynağı 
modern işgalcilere aktarılmakta; en cılız muhalif ses 
gözaltı ve tutuklamalarla baskılanmakta ve terörist ilan 
edilmektedir. Liyakatin yerine sadakati koyan çarpık 
düzen milyonlarca işsiz yaratmış; bir kişinin tok gezme-

si için oluşturulan saray hükümeti, vatandaşların so-
kaklarda artık yemek aramasına neden olmuştur.

Bu baskı rejiminde; 15-24 yaş arası 3,5 milyon genç 
çalışıyor, bir o kadarı da ne eğitimde ne istihdamda yer 
alıyor. 1.1 milyon genç, okurken çalışmak zorunda. KYK 
kredisi alan milyonlarca öğrenci artan faizler karşısın-
da borç baskısıyla eziliyor, belirsizlik ve güvencesizlikle 
malul bir geleceğe itiliyor. Yeni mezun olarak iş arama 
süreleri her geçen yıl uzuyor, yeni mezun istihdamı 
sömürünün en yoğun hissedildiği alan haline geliyor. 
Fikrini ifade etmek isteyen öğrenciler gözaltılarla, so-
ruşturmalarla yıldırılmaya çalışılıyor.

Demokratik ve laik bir cumhuriyette yaşamak isteyen 
bizlere, 101 yıl sonra bugün düşen görev; tüm farklılık-
larımızla birlikte dayanışmak, yan yana durabilmenin 
olanaklarını yaratmaktır.

Çağdaş bir cumhuriyete olan sarsılmaz inancımız-
la Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygı ve 
minnetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramınızı kutluyoruz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

19 MAYIS 2020

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

Evrensel hukuk normlarını, demokrasiyi, adil bir yaşa-
mı savunan ve kamu yararını gözeterek kamusal de-
netimi yerine getiren barolar bugün Ankara’ya yürüyor. 
Savunmanın yürüyüşü, adaletin yürüyüşüdür; halkın, 
kamunun yararınadır. Baroların seçim sistemini değiş-
tirerek onları etkisizleştirmek ya da hiçbir demokratik 
ülkede uygulaması olmayan çoklu baro sistemi ile ikti-
darın barolarını yaratmak sadece savunmanın hakla-
rına değil, onların savundukları yurttaşların haklarına, 
insan haklarına ve hukuk devletine karşı bir girişimdir.

Baroların Ankara’ya yürüyüşünü, savunmanın ken-
disini savunmasını destekliyoruz. Baroları etkisizleş-
tirmek ve siyasal iktidara bağlamak amacını taşıyan, 
demokrasi ve hukuk devleti ilkesi bakımından kabul 
edilemez bir teklifin parlamentoya getirilmemesini ta-
lep ediyoruz.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

21 HAZİRAN 2020

SAVUNMANIN KENDİSİNİ SAVUNMASINI DESTEKLİYORUZ
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Mülkiye tarihinin en büyük tasfiyesinin dördüncü yıl 
dönümündeyiz. Barış İçin Akademisyenler bildirisine 
imza atan yüzlerce akademisyen hiçbir soruşturma ya-
pılmadan, hiçbir yargı kararı olmadan üniversitelerden 
ihraç edilmiş, Fakültemizin onlarca öğretim elemanı 1 
Eylül 2016, 6 Ocak 2017 ve 7 Şubat 2017 tarihlerinde 
çıkarılan OHAK KHK’leri ile tasfiye edilmişti. Aradan 
geçen dört yılda, Anayasa Mahkemesi’nin Barış İçin 
Akademisyenler Bildirisi’ni akademik özgürlük ve ifade 
özgürlüğü kapsamında gören 26 Temmuz 2019 tarih-
li kararına rağmen öğretim üyeleri Fakültelerine geri 
dönmemiş, yargı organına başvurma hakkını dahi elde 
edememiştir. Seyahat özgürlükleri ve çalışma hakları 
dahil olmak üzere temel yurttaşlık hakları ellerinden 
alınmıştır. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komis-
yonu, kurulduğu tarihten bu yana, Barış İçin Akade-
misyenler Bildirisi’ne imza attıkları gerekçesiyle üni-
versiteden ihraç edilen tek bir akademisyen hakkında 
bile karar vermemiştir.

Akademik özgürlük ve bilimsel özerkliği savunan; in-
san, doğa ve toplum yararına bilgi üreten yüzlerce 
akademisyenin tasfiye edilmesi, bir bütün olarak üni-
versite kurumunun tasfiyesinin ve iktidar tarafından 
fethinin aracı olmuştur. Bu süreçte 676 sayılı OHAL 
KHK’si ile rektörlük seçimleri kaldırılmış, rektörün doğ-
rudan Cumhurbaşkanı tarafından atanması yoluyla 
Anayasa’da yer alan kurumsal özerklik yok edilmiştir. 
Bilimsel çalışmalar, iktidarın çıkarları doğrultusunda 
engellenmiş, bilim insanları yargılanmış, öğrencilerin 
akademik-demokratik talepleri kriminalize edilmiştir.

Üniversiteler kayyum rektörler, fakülteler kayyum de-
kanlar aracılığıyla yönetilmeye başlanmıştır. Ankara 
Üniversitesi’nde üniversite kurumunun tasfiyesinin en 
önemli sorumlularından rektör Erkan İbiş, yerini dört 
dönem AKP milletvekilliği yapmış, Cumhurbaşkanı 
tarafından seçim yapılmadan atanan Necdet Ünü-
var’a bırakmıştır. Fakültemizde seçim geleneği orta-
dan kaldırılmış, atanmış dekanlar marifetiyle kayyum 
düzeneği kurulmuştur. Bu düzeneğin sonucu ise bilim 

kurullarının, akademik teamüllerin yerini kişisel karar-
ların alması, bilim özgürlüğünün yok sayılması, sınıfa 
toplanıp şiir okuyan, fanzin çıkaran öğrencilerin ce-
zalandırılması, protesto hakkını kullanan öğrencilere 
şiddet uygulanmasıdır. Kayyumlar düzeneğinin işlevi 
üniversite fikrini yok etmektir. Fakat üniversite fikri, 
kayyum düzeneğine karşı mücadelesini sürdürmekte 
ısrar ediyor.

Üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin kur-
dukları dayanışma akademileri, dört yıldır bilgi üret-
meye ve kamusal fayda yaratmaya devam ediyor. 
Hakikat için mücadele dört yıldır üniversite içinde ve 
dışında varlığını sürdürüyor. Öğrenciler, akademik de-
mokratik taleplerini baskı ve şiddete rağmen ısrarla 
savunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde demokrasi ve adalet talebi-
ni yüksek sesle dile getiren öğrenciler ve akademis-
yenler, tıpkı Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza 
atan akademisyenlere yapıldığı gibi, onları şeytanlaş-
tırmaya çabalayan bir nefret dili ile boğulmak isteni-
yor. Aşağı bakmayan öğrenciler, kayyumun önünde 
cübbesine düğme aramayan öğretim üyeleri kayyum 
düzeneğine direniyor.

Aradan geçen dört yılda üniversite fikri bütün baskısını 
boca eden kayyum düzeneği tarafından yok edilemedi.

Mülkiyeliler Birliği olarak özerk, demokratik üniversite 
ve bilim özgürlüğü ilkelerini savunuyor; üniversite ku-
rumunun aşağı bakmayan öğrenciler, cübbesine düğ-
me aramayan akademisyenler, sokak akademilerinde, 
dayanışma akademilerinde yaşayan gelenek tarafın-
dan yeniden inşa edileceğini biliyoruz.

Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

7 ŞUBAT 2021

KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET!

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencisi, mezunu, akademis-
yeni, idari ve teknik personeliyle günlerdir kolektif bir 
duruş sergiliyor.

Üniversiteli gençler, anayasal bir ilkeyi, üniversitelerin 
kurumsal özerkliğini savunuyor. Üniversite rektörleri-
nin, Cumhurbaşkanı tarafından atanarak değil, üniver-
site bileşenlerinin iradesiyle, yani seçimle belirlenme-
sini istiyor. Üniversiteli gençler baskılara, yasaklara, 
dayatmalara karşı eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik 
bir öğrenme ortamı talep ediyorlar.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gençlerin sesi, Türkiye’nin 
dört yanında kurulan dayanışma platformlarından 
yankılanıyor. Nefret söylemlerine, ayrımcı ve öteki-
leştirici pratiklere, baskı ve tehditlere karşı el ele ve-
riyorlar. Tüm coşkularıyla, enerjileriyle, haklı ve kararlı 
olmanın gururuyla gözlerimizin içine içine bakıyor ve o 
kadim soruyu şimdi bizlere soruyorlar: Demokrasi ta-
lep etmek suç mu?

Bu soruya verilecek yanıtın aynı zamanda bir çağrı ol-
duğunu çok iyi biliyorlar. Olan biteni izleyerek, yaşanan 
hukuksuzluklara, baskılara, nefrete, şiddete sessiz 
kalarak bu sorunun geçiştirilemeyeceğini de biliyorlar. 
Bunun için başlarını öne eğmiyor, seslerini daha da gür 

çıkarıyorlar. Bizlere düşen sorumluluk ise dayanışmayı 
büyütmekten, özgür, özerk, demokratik üniversite ta-
lebinde ısrarcı olmaktan geçiyor.

Mülkiyeliler Birliği olarak;

Yürütülen nefret ve linç kampanyasının son bul-
masını,

Demokratik ve haklı taleplerini dile getirdikleri için 
gözaltına alınan, tutuklanan öğrencilerin serbest bıra-
kılmasını,

Öğrencileri gözaltına almayı, onları darp etmenin 
fırsatı olarak gören kolluk gücü hakkında gerekli so-
ruşturmaların başlatılmasını ve sorumluların cezalan-
dırılmasını,

Özgür, özerk, demokratik üniversite önündeki tüm 
engellerin kaldırılmasını

talep ediyoruz.

Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet!

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

2 ŞUBAT 2021

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE YÖNETİLEN ŞİDDETİ, NEFRETİ, GÖZALTI VE 
TUTUKLAMALARI KABUL ETMİYORUZ!
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AFİŞLER
ANMA

Kadına yönelik şiddet suçlarının her geçen gün arttığı, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin her alanda derinden 
hissedildiği bugünlerde; İstanbul Sözleşmesi’nin, hak-
larının korunması için mücadele eden ve ses yükselten 
kadınlara rağmen bir gece yarısı Cumhurbaşkanı Ka-
rarıyla hukuk devleti ilkelerinin yok sayılarak feshedil-
mesi Türkiye’nin insan haklarından uzaklaştığının bir 
başka ciddi göstergesidir. Bizler bu kararı tanımıyoruz, 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi reddediyoruz.

İktidar, devletin kadına yönelik suçlarla mücadele et-

mekle mükellef olduğunu reddetmeye ne kadar he-
vesliyse, kadınlar da birbirinin sesi ve nefesi olarak da-
yanışmayı büyütmeye o kadar hazırdır. Kadınlar olarak 
temel hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

MÜLKİYE TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN 
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

20 MART 2021

BU KARARI TANIMIYORUZ, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN 
ÇEKİLMEYİ REDDEDİYORUZ!
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ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ
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EDEBİYAT BULUŞMALARI
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DİĞER ETKİNLİKLER
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MERKEZLERİMİZİN ETKİNLİKLERİ
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KÜLTÜR-SANAT
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GÖSTERİM




