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Değerli Mülkiyeliler,

Bültenimizin, 2021 yılı Ocak-Haziran aylarını kapsayan yeni sayısını sizlerle buluşturmaktan 
mutluluk duyuyoruz..

2021 yılının ilk altı ayı, yaygınlığını sürdüren küresel pandemi ve giderek derinleşen ekono-
mik krizin hayatlarımıza etkisinin daha da arttığı dönem oldu. Ne yazık ki ne salgına karşı ye-
terli tedbir alınabilmiş ne de ekonomik krize karşı çözüm bulunabilmiş değil.

Siyasi iktidar toplumun acil çözümler bekleyen sorunlarına karşı politikalara üretmek yeri-
ne  toplum üstündeki baskısını artıracak uygulamaları öncelik ediniyor. Boğaziçi Üniversitesi’ne 
AKP’li bir Rektörün atanması, bu durumu protesto eden akademisyen ve öğrencilere yönelik uy-
gulamalar, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilinmesi, toplumun farklı kesimlerini dışlayıcı söylem ve 
pratikler, hukuk dışı uygulamalar ve doğa karşıtı projeler 2021 yılının ilk altı ayında ülkemizde 
yüzyüze kaldığımız sorunların başlıcalarını oluşturuyor.

Mülkiyeliler Birliği olarak bizler bir yandan pandemi ve ekonomik krizin etkilediği toplum 
kesimlerinin seslerinin yükseltilmesi, diğer yandan da ülkemizin içine sürüklendiği karanlığa 
karşı aydınlıktan ve demokrasiden yana taleplerin güçlendirilmesi için çaba harcamaya devam 
ediyoruz. Gerek online olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde, gerekse Birlik olarak yaptı-
ğımız basın açıklamalarımızda farklı alanlarda yaşanan ve pandemiyle beraber artan sıkıntılara 
dikkat çekmeye çalıştık.

Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle, sağlıklı günler dileriz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ E-BÜLTEN
ÜÇ AYDA BİR ONLINE OLARAK YAYINLANIR

YÖNETİM YERİ VE İLETİŞİM
KONUR SOK NO: 1 KIZILAY/ANKARA

TEL: (0 312) 418 55 72 • mulkiye@mulkiye.org.tr

WEB SAYFASI VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI
www.mulkiye.org.tr

facebook.com/mulkiyelilerbirligi
twitter.com/mulkiyeliler

instagram.com/mulkiyelilerbirligi
youtube.com/mulkiyelilerbirligi

YAYINA HAZIRLAYANLAR: 
CANBERK GÜRER, MEHMET BİLBER, MEHMET 
ÖZER, MUTLU ARSLAN, NUR MEÇ, NURETTİN 
ÖZTATAR, ÖZGE CAN ÖZGENÇ, ŞİVE BORA

FOTOĞRAFLAR: MEHMET ÖZER

http://mulkiye.org.tr 
http://www.facebook.com/mulkiyelilerbirligi/ 
http://www.twitter.com/mulkiyeliler 
http://www.twitter.com/mulkiyeliler 
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BİRLİĞİMİZDEN 
HABERLER

2020 yılı Mayıs ayında kaybettiğimiz kıymetli üye-
miz, hocamız ve değerli iktisatçı İşaya Üşür’ün anı-
sına hazırlanan anı kitabı yayınlandı.

“Politik İktisadın Bilgesi” başlığını taşıyan kitap, Ah-
met Arif Eren ve Mesut Sert tarafından derlendi ve Mül-
kiyeliler Birliği Yayınlarından çıktı.

İşaya Üşür’le yapılan tamamlanmamış bir söyleşinin 
de bulunduğu kitapta Üşür’ün meslektaşları ve öğrenci-
leri tarafından kaleme alınmış, iktisattan siyaset bilimi-
ne uzanan farklı alanlara ilişkin makaleler ve anı yazıları 
da yer aldı.

Kitabı Konur Sokak No: 1 Kızılay-Ankara adresinde 
bulunan Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nden satın 
alabilir ya da sipariş edebilirsiniz.

KİTABA KATKI VEREN İSİMLER
Ahmet Haşim Köse

 İşaya Üşür’e: Beş Bin Yıllık Bir Hayat Sona Erer mi?

Metin Sarfati

 Yahudi’nin Kaderi; İnsanın Kaderi veya “Homo-
judaeus”tan “Homo Capitalius’a, Marx’tan Sombart’a 
Düşünce Tarihinden Kısa Notlar

Dinç Alada

 Pandemi, Belirsizlik ve İktisat

Mustafa Kemal Doğru

 Yapay Zekâ ve Yabancılaşma: Siyasal İktisat ve 
Teknoloji 

Ayşegül Kars Kaynar

 Şiddet ve Hukuk Üzerine Bir Düşünme Pratiği

Eren Kırmızıaltın

 Max Weber ve Rasyonalite

Koray R. Yılmaz

 İşletme Tarihinin Eleştirel Ekonomi Politiği:

Ahmet Arif Eren

 Antik-Köleci Üretim Tarzı Proto Kapitalist mi?

Derya Güler Aydın

 La Manchalı Yaratıcı Asilzade Don Kişot’un Poli-
tik İktisadın İnsanı Üzerinden Düşündürdükleri

Çiğdem Boz

 Ekonomi Politiğin İstanbul’daki Zarif Mezar 
Taşları: İktisat Fakültesi

İhsan Seddar Kaynar

 Gaziantep ve Maraş Demiryolunun Yapım Süre-
cinde Askeri ve İktisadi Çıkarların Rolü (1943-1960)

Kerem Gökten & Yeliz Sarıöz Gökten

 Yeni Çok Kutuplu Dünya, Çin’in Yükselişi ve 
ABD Hegemonyasının Çözülüşü

Mesut Sert

 Osmanlı Değişiminin İçsel Dinamikleri

Kardelen Kaya & Altuğ Yalçıntaş

 Yarım Kalan Bir Nehir Söyleşi: İşaya Üşür ile 
Türkiye’de Eleştirel Düşüncenin Kökeni Üzerine

“POLİTİK İKTİSADIN BİLGESİ”
İŞAYA ÜŞÜR ANISINA

BİRLİĞİMİZDEN 
HABERLER

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2021 
FAALİYET RAPORU YAYINLANDI

Değerli Hocalarımız Cevat Geray, Mümtaz Soysal ve 
İşaya Üşür başta olmak üzere kaybettiğimiz tüm üyeleri-

mizin anılarına saygıyla…

25 Mart 2018 tarihinde bizlere verdiğiniz ağır so-
rumluluğu bugüne kadar taşımanın coşkusu ve 
heyecanıyla yeniden karşınızdayız. Genel Kurul’da 

üstlendiğimiz sorumluluk, geçtiğimiz yıl boyunca dün-
yayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi nedeniyle bir 
yıl uzadı. Sizlerin bu dönemde gösterdiği dayanışma ve 
destek, bu zorlu süreçte Birliğimizin faaliyetlerini kesin-
tisiz 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 za-
manların yarattığı sancıları yalnızlaşarak, içe kapanarak 
değil el ele vererek aşılabileceğimize inandık.

Cumhuriyetin ve demokrasinin en temel ilkeleri 
OHAL rejimi altında yok sayılırken devraldığımız Mül-
kiyeliler 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 so-
rumluluğa uygun biçimde sürdürmeye çalıştık. Açıldığı 
günden başlayarak çok sayıda akademik ve kültürel et-
kinliğe 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 olanaklarından yararlanarak 
çevrimiçi olarak sürdürmeye gayret ettik. Siz üyelerimi-
zin bu faaliyetlere gösterdiği ilgi, şevkimizi artırdı.

Pandeminin artırdığı ve tüm ülkede etkisini sürdü-
ren mali sorunlar Birliğimizi ve en başta da Birliğimi-
zin emekçilerini olumsuz etkiledi. Birliğimizin varlık 
nedenlerinden birini oluşturan Fakültemiz öğrencileri-
nin eğitim için gerekli temel ihtiyaçları pandemi nede-
niyle 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 ötesinde 
olduğu gerçeğiyle karşılaştığımızda heyecanımız arttı, 
umudumuz çoğaldı.

Öncesinde Mülkiye Kültür Merkezi’nin tamamlanma-
sı, tefrişatının gerçekleştirilmesini sağlayan bu dayanışma, 
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 tehditlere ve canımızı yakan poli-
tikalara karşı Mülkiyeliler Birliği’nin sözünü üretmekten, 
bilimsel faaliyetlerini, raporlarını, görüşlerini paylaşmak-
tan bir an olsun geri durmadık. Cumhuriyeti, demokra-
siyi, laikliği, barışı, kamu yararını, eşitliği ve özgürlüğü 
savunmaktan asla imtina etmedik.

Okuyacağınız bu rapor, 2018-2021 yılları arasında yö-
netimimizle gösterdiğiniz dayanışmanın ürünüdür. El-
bette, eksiklikleri ve hataları yönetimimize ait olan, güzel 
olan ne varsa da hep birlikte var ettiğimiz bir dönemin 
tablosudur.

Çalışma raporumuzda yer alan faaliyetlerimizin ger-
çekleşmesinde katkısı olan tüm Mülkiyelilere ve Mülkiye 
dostlarına en içten teşekkürlerimizi sunmayı bir borç bi-
liyoruz. 47. Olağan Genel Kurulumuzun Birliğimize ya-
kışır biçimde, başarıyla geçmesini temenni ediyoruz.

Mülkiyeliler Birliği 46. Dönem Yönetim Kurulu

RAPORA 
ULAŞMAK 

İÇİN 
TIKLAYINIZ

https://xfs-1.ikon-x.com.tr:8880/mulkiye/2021/03/MB_FaaliyetRaporu_18-21.pdf


6 7

BİRLİĞİMİZDEN 
HABERLER

BİRLİĞİMİZDEN 
HABERLER

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ
47. OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI

20 Haziran 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 47. 
Olağan Genel Kurulumuz, 01.06.2021 tarihli Haziran 
Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi ile Pazar gün-

leri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçek-
leştirilemeyecektir. 

Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin 47. Olağan Genel Kurul toplantısı aşa-
ğıdaki gündemle 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 
10.00’da Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Konur Sokak 
No:1 Kızılay ANKARA adresinde; bu toplantıda çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 3 Tem-
muz 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da A.Ü. Siyasal Bil-
giler Fakültesi Aziz Köklü Salonu’nda aynı gündemle ger-
çekleştirilecektir.

Bir yılı aşkın süredir yasaklar nedeniyle gerçekleştire-
mediğimiz Genel Kurulumuzun heyecanı korunarak pan-
demi koşullarında sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi 
için Yönetim Kurulumuz tarafından her türlü önlem alı-
nacaktır.

Katılmanız dileğiyle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1 – Açılış

2 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3 – Başkanlık Divanı’nın seçilmesi

4 – Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması

5 – 24 Şubat 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kara-
rı ile kendini fesheden Mülkiyeliler Birliği Bodrum Şube-
si’nin kapatılması.

6 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir 
Tablosu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve gö-
rüşülmesi

7 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir 
Tablosunun ibraya sunulması ve Yönetim Kurulu’nun ibra 
edilmesi

8 – Denetim Kurulu Raporunun ibraya sunulması, De-
netim Kurulu’nun ibra edilmesi

9 – Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve 
Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ile Yüksek Da-
nışma Kurulu üye adaylarının tanıtılması ve konuşmaları

10 – 2021-2023 Dönemi Bütçesinin görüşülmesi

11 – Bütçenin oylamaya sunulması

12 – Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu 
ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ile Yüksek 
Danışma Kurulu üyeliklerine seçim için oylamanın baş-
latılması

13 – Oyların sayımı

14 – Dilek ve temenniler

15 – Kapanış

Türkiye’de bir ilk olan çalışmalarıyla top-
lumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin ge-
lişmesine katkı sunan “Hocaların Hocası” 

Nermin Abadan Unat’ın 100. yaşını kutladığı 
2021 yılı itibariyle Mülkiyeliler Birliği tarafından 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
lisans öğrencilerine Nermin Abadan Unat Top-
lumsal Cinsiyet Çalışmaları Ödülü verilecektir.

Mülkiyeliler Birliği tarafından Türkiye’de si-
yaset bilimi ve sosyoloji disiplininin öncülerin-
den, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ilk kadın asis-
tanı, doçenti ve profesörü olan Prof. Dr. Nermin 
Abadan Unat adına, her yıl, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri tarafından 
toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında yazılmış 
olan makalelere Nermin Abadan Unat Toplumsal 
Cinsiyet Çalışmaları Ödülü verilecektir.

Nermin Abadan Unat Toplumsal Cinsiyet Ça-
lışmaları Ödülü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi öğrencileri arasında toplumsal cinsiyet çalışmaları 
alanında özgün araştırma faaliyetlerini desteklemek ve 
lisans öğrencilerini, bu alanda bilimsel çalışmalara özen-
dirmek amaçlanmaktadır.

TAKVİM
Makalelerin son teslim tarihi: 15 Ağustos 2021

Sonuçların açıklanma tarihi:  6 Eylül 2021

Ödül Töreni: 18 Eylül 2021

BAŞVURU KOŞULLARI
1. “Nermin Abadan Unat Toplumsal Cinsiyet Çalış-

maları Ödülü”ne sadece Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi lisans öğrencileri başvurabilir.

2. Her aday, kendisine ait, daha önce yayımlanma-
mış ve herhangi bir ödül almamış bir makale ile “Nermin 
Abadan Unat Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ödülü”ne 
başvurabilir.

3. Adaylar, birden fazla çalışma ile ödüle başvura-
mazlar.

4. Ödüle aday gösterilecek makaleler, çok yazarlı 
olabilir.

5. Ödüle aday gösterilecek makalelerin,daha önce 
bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.

6. Ödüle aday gösterilecek makalelerin Türkçe ol-
ması beklenmektedir. Ancak adaylar, Jüri’nin değerlendi-
rebileceği diğer dillerde yazılmış makalelerle de başvura-
bilirler.

7.  Adayların başvuru esnasında sunması gereken 
belgeler aşağıda sıralanmıştır:

A) Ödüle başvuru gerekçesi (en fazla 1000 kelime),

B) Adayın ayrıntılı özgeçmişi (varsa yayınları, bildiri 
sunarak katıldığı toplantılar).

C) Adayın Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi lisans öğrencisi olduğunu gösterir öğrenci belgesi.

NERMİN 
ABADAN UNAT 
TOPLUMSAL 
CİNSİYET 
ÇALIŞMALARI 
ÖDÜLÜ
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BİRLİĞİMİZDEN 
HABERLER

Türkiye’de sosyal 
politika disiplini-
nin öncülerinden 

hocamız Cahit Talas adı-
na 2012 yılında tesis etti-
ğimiz ve 2017’den bu yana 
da Mülkiyeliler Birliği’nin 
çatısı altında düzenlenen 
Prof. Dr. Cahit Talas Sos-
yal Politika Ödülü, 2021 
yılında 10. defa verildi.

Mülkiye Dekanı ve 
Çalışma Bakanı Prof. Dr. 
Cahit Talas anısına tesis 
ettiğimiz ve 2012 yılından 
itibaren sosyal politika 
alanında yazılan doktora 
ve yüksek lisans tezlerine 
verilen Prof. Dr. Cahit Ta-
las Sosyal Politika Ödülü 
2020 değerlendirme so-
nuçları ödül düzenleme 
komitesi adına Hocamız 
Prof Dr Ahmet Makal ta-
rafından açıklandı.

4 yıldır Mülkiyeliler 
Birliği’nin çatısı altında 
düzenlenen Ödül’e bu yıl 
29 genç araştırmacı tezle-
riyle başvurdu ve bunlardan Doktora ve Yüksek Lisans 
kategorilerinde 3’er tez Jüri tarafından “Övgüye Değer” 
bulundu.

DOKTORA KATEGORİSİNDE 
ÖVGÜYE DEĞER TEZLER

• Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Ar. 
Gör. Dr. Bilge Cengiz’in “Türkiye’de ‘Düzenli’ Göçün Yö-
netimi ve Göçmenlerin Değişen Düzenlileşme Pratikleri” 
başlıklı tezi,

• Dr. Bilge Filiz’in “Avrupa Birliği’nde Aktif Sosyal 
Politikalar ve Sosyal Adalet Algısı: Türkiye ve İspanya 
Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı tezi,

• Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölü-
mü Ar. Gör. Dr. Nursel Durmaz’ın “Refah Rejimlerinin 

Kadının İşgücü Arzı Üze-
rindeki Etkisi: Türkiye Ör-
neği” başlıklı tezi.

YÜKSEK Lİ-
SANS KATEGO-

RİSİNDE ÖV-
GÜYE DEĞER 

TEZLER
• Anadolu Üniver-

sitesi Çalışma Ekonomi-
si Bölümü Ar. Gör. Nil 
Belgin Boyacı’nın “Dijital 
Emek Platformları ve Sen-
dikalar” başlıklı tezi,

• Ufuk Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü Ar. 
Gör. Ulaş Taştekin’in “The 
Metal Storm: 2015 Wave 
of Strikes in the Turkish 
Automotive Sector” baş-
lıklı tezi,

• Hüsem Demir-
ler’in “Sosyal Dışlanma 
Boyutuyla Üniversite Me-
zunu Genç İşsizler Üze-
rine Bir Araştırma: Bursa 
Örneği” başlıklı tezi.

Çalışmaları “Övgüye Değer” bulunanlar yanında, 
emek ürünü çalışmalarıyla Ödül’e başvuran tüm genç 
araştırmacılarımıza, tez danışmanı olarak çalışmalara 
katkıda bulunan hocalarımıza, Ödül Jürisi’nde ve Ödül 
Danışma Kurulu’nda görev yapan hocalarımıza ve Ödül’e 
ev sahipliği yapan Mülkiyeliler Birliği’ne teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Yaşamakta olduğumuz pandemi süreci dolayısıyla 
her yıl yaptığımız Ödül Töreni’ni bu yıl gerçekleştirmek 
mümkün olamadığından, töreni sonbaharda 2021 yılı tö-
reniyle birlikte yapmayı plânlıyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla…

Prof. Dr. Ahmet Makal

Ödül Düzenleme Komitesi adına

PROF. DR. CAHİT TALAS 
SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ 2020 

KAZANANLARI BELLİ OLDU
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ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE YÖNETİLEN 
ŞİDDETİ, NEFRETİ, GÖZALTI VE 
TUTUKLAMALARI KABUL ETMİYORUZ!

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 rektörlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından 
atanarak değil, üniversite bileşenlerinin iradesiyle, yani 
seçimle belirlenmesini istiyor.

Üniversiteli gençler baskılara, yasaklara, dayatmalara 
karşı eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir öğrenme or-
tamı talep ediyorlar.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gençlerin sesi, Türkiye’nin 
dört yanında kurulan dayanışma platformlarından yan-
kılanıyor. Nefret söylemlerine, ayrımcı ve ötekileştirici 
pratiklere, baskı ve tehditlere karşı el ele veriyorlar.

Tüm coşkularıyla, enerjileriyle, haklı ve kararlı olma-
nın gururuyla gözlerimizin içine içine bakıyor ve o ka-
dim soruyu şimdi bizlere soruyorlar: Demokrasi talep 
etmek suç mu?

Bu soruya verilecek yanıtın aynı zamanda bir çağrı ol-
duğunu çok iyi biliyorlar. 

Olan biteni izleyerek, yaşanan hukuksuzluklara, bas-
kılara, nefrete, şiddete sessiz kalarak bu sorunun geçiş-

tirilemeyeceğini de biliyorlar. Bunun için başlarını öne 
eğmiyor, seslerini daha da gür çıkarıyorlar.

Bizlere düşen sorumluluk ise dayanışmayı büyütmek-
ten, özgür, özerk, demokratik üniversite talebinde 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 bı-
rakılmasını,

• Öğrencileri gözaltına almayı, onları darp etme-
nin fırsatı olarak gören kolluk gücü hakkında gerekli so-
ruşturmaların başlatılmasını ve sorumluların cezalandı-
rılmasını,

• Özgür, özerk, demokratik üniversite önündeki 
tüm engellerin kaldırılmasını

talep ediyoruz.

Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet!

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

2 Şubat 2021,
Boğaziçi
Üniversitesi
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Kadına yönelik şiddet suçlarının her geçen gün arttığı, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin her alanda derinden his-
sedildiği bugünlerde; İstanbul Sözleşmesi’nin, haklarının 
korunması için mücadele eden ve ses yükselten kadınlara 
rağmen bir gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararıyla hukuk 
devleti ilkelerinin yok sayılarak feshedilmesi Türkiye’nin 
insan haklarından uzaklaştığının bir başka ciddi göster-
gesidir.

Bizler bu kararı tanımıyoruz, İstanbul Sözleşmesi’n-
den çekilmeyi reddediyoruz.

İktidar, devletin kadına yönelik suçlarla mücadele et-
mekle mükellef olduğunu reddetmeye ne kadar hevesliy-
se, kadınlar da birbirinin sesi ve nefesi olarak dayanışma-
yı büyütmeye o kadar hazırdır.

Kadınlar olarak temel hak ve özgürlüklerimizden vaz-
geçmeyeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

Mülkiye Toplumsal Cinsiyet

ve Kadın Araştırmaları Merkezi

Mülkiye tarihinin en büyük tasfiyesinin dör-
düncü yıl dönümündeyiz. Barış İçin Akade-
misyenler bildirisine imza atan yüzlerce aka-

demisyen hiçbir soruşturma yapılmadan, hiçbir yargı 
kararı olmadan üniversitelerden ihraç edilmiş, Fakülte-
mizin 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 Ba-
rış İçin Akademisyenler Bildirisi’ni akademik özgürlük 
ve ifade özgürlüğü kapsamında gören 26 Temmuz 2019 
tarihli kararına rağmen öğretim üyeleri Fakültelerine 
geri dönmemiş, yargı organına başvurma hakkını dahi 
elde edememiştir. Seyahat özgürlükleri ve çalışma hak-
ları dahil olmak üzere temel yurttaşlık hakları ellerinden 
alınmıştır.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, ku-
rulduğu tarihten bu yana, Barış İçin Akademisyenler Bil-
dirisi’ne imza attıkları gerekçesiyle üniversiteden ihraç 
edilen tek bir akademisyen hakkında bile karar verme-
miştir.

Akademik özgürlük ve bilimsel özerkliği savunan; in-
san, doğa ve toplum yararına bilgi üreten yüzlerce aka-
demisyenin tasfiye edilmesi, bir bütün olarak üniversite 
kurumunun tasfiyesinin ve iktidar tarafından fethinin 
aracı olmuştur. Bu süreçte 676 sayılı OHAL KHK’si ile 
rektörlük seçimleri kaldırılmış, rektörün doğrudan 

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 
dekanlar aracılığıyla yönetilmeye başlanmıştır. Ankara 
Üniversitesi’nde üniversite kurumunun tasfiyesinin en 
önemli sorumlularından rektör Erkan İbiş, yerini dört 
dönem AKP milletvekilliği yapmış, Cumhurbaşkanı ta-
rafından seçim yapılmadan atanan Necdet Ünüvar’a bı-
rakmıştır. 

Fakültemizde seçim geleneği ortadan kaldırılmış, 
atanmış dekanlar marifetiyle kayyum düzeneği kurul-
muştur. Bu düzeneğin sonucu ise bilim kurullarının, aka-
demik teamüllerin yerini kişisel kararların alması, bilim 
özgürlüğünün yok sayılması, sınıfa toplanıp şiir okuyan, 
fanzin çıkaran öğrencilerin cezalandırılması, protesto 
hakkını kullanan öğrencilere şiddet uygulanmasıdır.

Kayyumlar düzeneğinin işlevi üniversite fikrini yok 
etmektir. Fakat üniversite fikri, kayyum düzeneğine kar-
şı mücadelesini sürdürmekte ısrar ediyor.

Üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin kur-
dukları dayanışma akademileri, dört yıldır bilgi üretme-
ye ve kamusal fayda yaratmaya devam ediyor.

Hakikat için mücadele dört yıldır üniversite içinde ve 

KAHROLSUN İSTİBDAT,
YAŞASIN HÜRRİYET!

7 Şubat 2021,
İhraçlar

dışında varlığını sürdürüyor. Öğrenciler, akademik de-
mokratik taleplerini baskı ve şiddete rağmen ısrarla sa-
vunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde demokrasi ve adalet talebi-
ni yüksek sesle dile getiren öğrenciler ve akademisyen-
ler, tıpkı Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atan 
akademisyenlere yapıldığı gibi, onları şeytanlaştırmaya 
çabalayan bir nefret dili ile boğulmak isteniyor. Aşa-
ğı 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 üniver-
site ve bilim özgürlüğü ilkelerini savunuyor; üniversite 
kurumunun aşağı bakmayan öğrenciler, cübbesine düğ-
me aramayan akademisyenler, sokak akademilerinde, 
dayanışma akademilerinde yaşayan gelenek tarafından 
yeniden inşa edileceğini biliyoruz.

Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

BU KARARI TANIMIYORUZ, İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLMEYİ 
REDDEDİYORUZ!

20 Mart 2021,
İstanbul
Sözleşmesi
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MÜLKİYELİLERİ DOÇ. DR. MELTEM 
KAYIRAN’IN ÜNİVERSİTEYLE 
İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ KARARININ 
KARŞISINDA DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın üniver-
siteyle ilişiğinin kesilmesi, Mülkiye’yi bir kurum 

olarak var eden eleştirel geleneğin tasfiyesinin yeni bir 
adımı olmuştur. Bu kararın altında imzası bulunan Siya-
sal Bilgiler Fakültesi üyeleri utanç duymalıdır.

Doç. Dr. Meltem Kayıran, Mülkiye’ye otuz yıl emek 
vermiş, Mülkiye Dergisi’ni altı yıl boyunca yönetmiş, Yük-
sek Danışma Kurulumuzun üyeliğini yapmış, en önemlisi 
binlerce öğrenciyi akademik sorumluluğun gereklerinden 
en küçük ödün vermeden yetiştirmiş bir akademisyendir. 
Dönem ortasında, üç yüzden fazla öğrencisi ve çok sayıda 
tez öğrencisi varken kamu yararını hiçe sayan bir kararla 
üniversiteyle ilişiği kesilmiştir. 

Kayıran, akademik özgürlüklere karşı girişilen yoğun 
saldırının ve tasfiyenin karşısında dirençle durmuş, so-
rumluluk almış, insan, doğa ve toplum yararına bilimi 
savunmuştur. 2017 yılında doçentlik unvanını ve yetkisi-
ni almasına rağmen dört yıl boyunca hak ettiği kadroya 
atanmamasının nedeni bu olsa gerektir. 

Doçentlik kriterlerini karşılamış ve doçent unvanı al-
mış bir akademisyenden, daha düşük unvanlı bir kad-
ronun, yani çalıştırıldığı bir alt kadro olan “Dr. Öğretim 
Üyeliği” kadrosunun kriterlerini karşıladığını gösterir dos-

ya istenmiştir. Söz konusu kadroya yeniden atanması için 
kendisinden istenen dosyayı, bu dosyanın bir doçentten is-
tenmesinin hukuksuzluğunu ortaya koyarak vermemiştir. 
Fakülteye atanmış dekan ve üniversiteye atanmış rektörün 
ilişik kesme gerekçesi budur. Gerçek nedenin eleştirel dü-
şünceye ve ifadeye, üniversiteyi üniversite yapan değerlere 
tahammülsüzlük olduğu ise açıktır. Aksi halde hocamızın 
görev yaptığı Maliye Bölümü akademisyenleri, Doç. Dr. 
Meltem Kayıran’ın hak ettiği doçentlik kadrosuna atan-
masını talep ederken ve bu yönde yazılı görüş bildirirken 
hukukun, demokratik ve akademik teamüllerin gereği ya-
pılır, Doç. Dr. Meltem Kayıran’a bu haksızlık ve hukuksuz-
luk yaşatılmazdı. 

Mülkiye, akademik kadrosunun üçte birini, 2016 ve 
2017 yıllarında hiçbir hukuki dayanağı olmayan ve Ana-
yasa aykırı OHAL KHK’leri ile gerçekleştirilen tasfiyeler 
sonucu kaybetmiştir. Bu çölleşme içinde akademisyenler 
ve öğrenciler üzerinde büyük bir baskı ve şiddet uygu-
lanmıştır. Öğrencilere fanzin dağıtma, bir sınıfa girip şiir 
okuma gibi gerekçelerle disiplin soruşturmaları açılmıştır. 
Topluluk kurmaları engellenmiş, kendi hocaları ile düzen-
leyecekleri akademik toplantılara dahi izin verilmemiştir. 
Akademik teamüller, anabilim dalı ve bilim dalı kurulları 
askıya alınmış; öğretim üyeleri çeşitli araçlarla sindirilme-
ye çalışılmıştır. Dekanların Fakültedeki eğilim yoklaması-

na göre belirlenmesi geleneği yok sayılmış, rektör seçimle-
ri bir OHAL KHK’si ile kaldırılmıştır. Fakülte yöneticileri 
yarattıkları bu ortamda, Mülkiye’nin son otuz yılındaki 
birikimine büyük katkısı olan, bilimsel disiplini içinde bir 
geleneği temsil eden Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın ilişiğini 
kesme kararının altına imza atabilmiştir.

Mülkiyeliler Birliği olarak bu haksız ve hukuksuz ka-

rarın derhal geri alınmasını talep ediyor, geri alınmadığı 
takdirde başlayacak hukuki sürecin takipçisi olacağımızı 
bildiriyoruz. Üyelerimizi Fakültemizde yaşananları daha 
yakından izlemeye ve sürecin takipçisi olmaya davet edi-
yor, bu kararın karşısında durmaya çağırıyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ 
GÖREVİNDEN ATILAN DOÇ. DR.
MELTEM KAYIRAN’IN YANINDAYIZ!

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde-
ki görevinden atılan Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın 
karşı karşıya kaldığı hukuksuzlukları dile getir-

mek için Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Mül-
kiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, Eğitim Sen 
Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Mutlu Arslan ve Doç. Dr. 
Meltem Kayıran tarafından 16 Nisan 2021 tarihinde or-
tak basın toplantısı düzenlendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meltem Kayıran’ın Doçent unvanı kazandığı 2017 
yılından bu yana Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölü-
mü’nün talep ettiği tüm Doçentlik kadroları, rektörlüğün 
Siyasal Bilgiler Fakültesindeki öğretim üyelerine yönelik 
tavrı nedeniyle, fakülteye tahsis edilmemiştir. Bunun so-
nucunda Meltem Kayıran hak ettiği Doçentlik kadrosu-
na atanmamıştır. Bunun yerine bir alt kadro olan Dr. Öğ-
retim Üyeliği kadrosuna yeniden atanabilmesi için dosya 
teslim etmesi istenmiştir.

Meltem Kayıran bu keyfi işleyişe razı olmadığı için, 

hak ettiği kadroya atanmamasını doğru bulmadığı için 
ve güvencesizliğin akademisyenler üzerinde sopa olarak 
kullanılmasına itiraz ettiği için bir alt kadro için istenen 
dosyayı teslim etmemiştir.

Meltem Hoca’nın yeniden okuluna ve öğrencilerine 
kavuşması için, üniversitelerdeki atama-yükseltme ka-
rarlarının keyfi biçimde belirlenmesine son verilmesi 
için, her kademedeki öğretim elemanlarının güvenceli 
hale getirilmesi için tüm gücümüzle ve tüm yolları de-
neyerek mücadele edeceğiz. Türkiye çapında kadro bek-
leyen on binlerce akademisyenin sorununun çözülmesi 
için YÖK ve TBMM nezdinde girişimlerde bulunacağız. 
Meltem Hoca’mızla ilgili verilen kararı en kısa zaman-
da yargıya taşıyacağız. Bu süreçte hukuksuzluk yapanlar 
hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”

Mutlu Arslan’ın okuduğu basın bildirisinin ardından 
sırasıyla Nejla Kurul, Dinçer Demirkent ve Meltem Kayı-
ran söz alarak sürece ilişkin değerlendirmelerini ve gö-
rüşlerini ifade ettiler.

13 Nisan 2021,
Meltem Kayıran

16 Nisan 2021,
Meltem Kayıran
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MERKEZLERİMİZİN
ETKİNLİKLER

CEBECİ İNÖNÜ STADYUMU’NA
SAHİP ÇIKIYORUZ

Cebeci İnönü Stadyumu’nun yerine millet bahçe-
si ve cami yapılmasını istemiyoruz!

Tam doksan dokuz yıl önce üzerinde top 
koşturulmaya başlanan, birçok önem-
li spor karşılaşmasına ev sahipliği yapan; 

sonrasında panayırları, tiyatro gösterileri, açık hava si-
nemalarıyla semt sakinlerinin sosyalleşme mekanı olan 
stadyum alanı Ankara’nın hafıza mekanlarındandır.

Yaşadığımız kentin belleksizleştirilmesini istemi-
yoruz.

Yarım asır ülke sporuna hizmet veren ve kısa zaman 
öncesine kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin antren-
man alanı olarak kullandıkları İnönü Stadyumu’nu çü-
rümeye terk ederek işlevsiz kılmanın, ranta zemin hazır-
lamak olduğunu Atatürk Orman Çiftliği’nden, Saraçoğlu 
Mahallesi’nden, Hamamönü’nden, İller Bankası’ndan bi-
liyoruz. İktidar, Cebeci İnönü Stadı ve Cumhuriyet döne-
minin pek çok açık alan ve spor alanlarını yıkarak yerine 
konut, ticaret, avm yapmak istedi. Bu alanların niteliği-
nin korunmasına yönelik toplumsal tepkinin karşısında, 
toplumsal yaşantımızın ve kamusal alanların dini öğe-
lerle bütünleştirildiği, ranta hizmet eden millet bahçele-
rini “yeşil alan” adı altında toplumu “ikna” aracı olarak 
gündeme getirdi.

Ancak, biliyoruz ve görüyoruz ki millet bahçesi ile 
iktidarın asıl hedefi yeni bir yeşil alan yaratmak değil-
dir. Esas istenen Cumhuriyetin ilerici yaşam alanlarını 
yok ederek hafızalardan silinmesi, kamusal alanlardaki 
özgürlüğümüzün kısıtlanması, yeşil alan adı altında be-

tonlaştırma ve dini ögelerin yaşamımızın her hücresinde 
hakimiyet sağlanmasıdır. Nitekim, Cebeci Stadyumu’n-
da millet bahçesi adı altında, yapılacak olan idare binası, 
alanın altına yapılacak otopark, cami alanı ve onu besle-
yen ticari işletmeler, alanı, spor ve sosyal amaçlı amaçlı 
kullanım kimliğinden uzaklaştıracaktır.

Kamusal alanların ticarileştirilmesini istemiyoruz.  

Bir yıldan fazladır içinde bulunduğumuz salgın süreci 
gösterdi ki, ihtiyacımız olan şey daha fazla bina ve beton 
değil; sağlıklı, doğal ve temiz bir çevre. Fakat, bu anlayış-
la korunması gerekli kültür varlığı potansiyeli olan stad-
yum ve çevresi için kamu yararı esasına dayalı planlama 
çalışmaları gerçekleştirilerek biz Ankaralıların hizmeti-
ne sunmak yerine; bugün millet bahçesi adı altında çoğu 
beton azı yeşil  bir proje dayatmasıyla karşı karşıyayız. 
Tıpkı Atatürk Kültür Merkezi alanlarının, İmrahor Vadi-
si’nin millet bahçesi adı altında betonlaştırılması ve bel-
leklerinin yok edilmesi gibi.

Yaşam alanlarımızın talan edilmesini istemiyoruz.

Peki ne istiyoruz?

Projenin iptaline dair meslek odalarının açtığı hukuki 
süreç devam ederken yangından mal kaçırırcasına hu-
kuksuzca başlatılan söküm ve yıkım çalışmalarının bir 
an önce durdurulmasını; tarihsel kimliğinin ve kamusal 
niteliğinin korunması esas alınarak yapılacak planla-
ma ve koruma çalışmalarıyla geliştirilerek Cebeci İnönü 
Stadyumu’nun, kent hafızamızın biz Ankaralılara geri 
verilmesini istiyoruz.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri

HDP İzmir İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı sal-
dırı ve binada bulunan HDP üyesi Deniz Poyraz’ın öl-
dürülmesi içinde bulunduğumuz karanlığın geldiği son 
noktadır.

Bu saldırı ve cinayet, Türkiye’de devlet, mafya ve siya-
set ilişkilerinin açığa çıktığı, çete liderleri ile milletvekil-
leri ve devlet görevlileri arasındaki ilişkilere dair iddiala-
rın gündemi belirlediği bir süreçte yaşanmıştır.

Bu saldırı ve cinayet, toplumun en temel ihtiyacı olan 
demokratik siyasetin araçlarının ortadan kaldırılma-
sında gelinen tehlikeli eşiği gözler önüne sermektedir. 
Muhalefet partilerine, milletvekillerine, gazetecilere, 

aydınlara yönelen tehditkar dilin, şiddetin ve cezasızlı-
ğın failleri daha fazla cesaretlendirdiği ortadadır. Bu ne-
denle demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, barıştan 
ve adaletten yana olan herkesin bu saldırı karşısında ses 
vermesinin ve demokratik tepkisini güçlü biçimde dile 
getirmesinin oldukça hayati olduğunu vurgulamak isti-
yoruz.

Yaşanan saldırıyı ve cinayeti tüm gücümüzle kınıyor, 
bu cinayetin aydınlatılmasını, faillerinin ve arkasındaki-
lerin ortaya çıkarılmasını talep ediyor, Deniz Poyraz’ın 
ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

YAŞANAN SALDIRIYI VE CİNAYETİ TÜM 
GÜCÜMÜZLE KINIYORUZ!17 Haziran 2021,

HDP Saldırı

17 Haziran 2021,
HDP Saldırı

“KABUL 
ETMİYORUZ! 
VAZGEÇMİYORUZ!”

Boğaziçi Üniversitesi’nde neler oluyor? Öğrenciler, 
akademisyenler ve mezunların yükselen sesleri 
neden susturulmak isteniyor? Üniversite bileşenle-

rinin iradesini yok sayarak yapılan rektör atamaları, üni-
versitelerin kurumsal özerkliğini ve akademik özgürlüğü 
nasıl etkiliyor? Dayanışma ne için ve kim için önemli?

İlker Akçasoy’un moderatörlüğünü üstlendiği “Kabul 
Etmiyoruz! Vazgeçmiyoruz!” başlıklı etkinliğimizin ka-
tılımcıları Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Zeynep Kadirbeyoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 
Halit Demirhan ve Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar 
Girişimi Üyesi Serra Ulusoy’un katılımıyla 9 Ocak 2021 
tarihinde gerçekleştirildi. Program Mülkiyeliler Birliği 
Facebook ve YouTube kanallarından yayınlandı.

“YEPYENİ BİR 
HAYAT GELİR BİZDE 
VE HER YERDE”

Dünyanın her yerinde emekçilerin taleplerinin 
coşkuyla dile getirildiği mücadele günü 1 Ma-
yıs’ın tarihini ve emekçi sınıflar bakımından an-

lamını Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan 
ile konuştuk.

1 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve Dinçer De-
mirkent’in moderatörlüğünü yaptığı “Bizde ve Her Yer-
de” başlıklı söyleşi Program Mülkiyeliler Birliği Facebo-
ok ve YouTube kanallarından yayınlandı.

Mafya ve siyasetçiler arasındaki ilişkilerin, bu 
ilişkiler aracılığıyla devletin yasa dışına çıkan 
faaliyetlerinin ortaya saçıldığı bu dönemde hu-

kuk devleti ve demokrasiyi savunmak, inşa edecek adım-
ları atmak demokratik toplumun asli görevidir. 

13 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve Dinçer 
Demirkent’in moderatörlüğünü yaptığı “Tuğlayı Çekelim 
Duvar Yıkılsın” başlıklı söyleşimizde Yargıçlar Sendikası 
Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, araştırmacı Hakkı Özdal  
ve Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konu oldu. Program 
Mülkiyeliler Birliği Facebook ve YouTube kanallarından 
yayınlandı.

“TUĞLAYI ÇEKELİM, DUVAR YIKILSIN”

ETKİNLİĞİ 
İZLEMEK

İÇİN 
TIKLAYINIZ

ETKİNLİĞİ 
İZLEMEK

İÇİN 
TIKLAYINIZ

ETKİNLİĞİ 
İZLEMEK

İÇİN 
TIKLAYINIZ

https://www.youtube.com/watch?v=y0Up8Eksa0g
https://www.youtube.com/watch?v=hzf4oZgkOsk
https://www.youtube.com/watch?v=AxU1tpOFMm4
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MERKEZLERİMİZİN
ETKİNLİKLERİ

“1970’LERDEN 
GÜNÜMÜZE 
MÜLKİYE’DE 
KADIN OLMA 
DENEYİMLERİ”

Mülkiye Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştır-
maları Merkezi “1970’lerden Günümüze Mül-
kiye’de Kadın Olma Deneyimleri” başlıklı bir 

konferans düzenledi. 30 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilen etkinlikte mülkiye öğrenci olmuş 
kadınlar, deneyimlerini aktararak kadın hareketinin 
değişen ivmelerini Mülkiye ekseninde değerlendirdiler. 
Kumru Başer, Özlem Albayrak, Sedef Erkmen ve Tuğçe 
Kaban’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik Mülkiyeli-
ler Birliği Facebook hesabında canlı yayındaydı.

“İFŞANIN SINIRLARI 
VE YÖNTEMİ”

Mülkiye Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araş-
tırmaları Merkezi olarak “İfşanın Sınırları 
ve Yöntemi Üzerine Düşünmek” başlıklı bir 

konferans düzenledik. 7 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilente, ifşa hareketini hukuki boyutuy-
la ve feminist mücadelede yöntem açısından ifade ettiği 
anlamı ele aldık.

Ceren Akçabay, Funda Şenol Cantek ve Sevda Kara-
ca’nın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik Mülkiyeliler 
Birliği Facebook hesabından canlı yayındaydı.

Mülkiye Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştır-
maları Merkezi tarafından 13 Şubat 2021 ta-
rihinde düzenlenen “LGBTİ+ Hakları İnsan 

Haklarıdır” başlıklı etkinlikte LGBTİ+ bireylerin yaşa-
dıkları hak ihlalleri, artan baskı ortamı ve Boğaziçi Üni-
versitesi’nde kayyum rektöre karşı protestolarda LGBTİ+ 
bireylerin hedef alınması konuşuldu.

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim 
Çalışmaları Derneği (SPoD) Hukuk Alan Koordinatörü 
Av. Hatice Demir‘i ve Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Ça-
lışmaları Kulübü üyesi Mert Güneş‘in konuşmacı olarak 
yer aldığı etkinlik Mülkiyeliler Birliği Facebook hesabın-
da canlı yayındaydı.

“LGBTİ+ HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR”

TÜRKİYENİN 
KOMŞULARI -1-

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

Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya 
devam ediyor.

6 Ocak 2021 tarihinde Yelda Karadağ, Mühdan Sağ-
lam ve Turgut Kerem Tuncel’in katıldığı “Türkiyenin 
Komşuları: Ukrayna, Rusya, Gürcistan” başlıklı söyleşi 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

TÜRKİYENİN 
KOMŞULARI -2-

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

Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya 
devam ediyor. 

13 Ocak 2021 tarihinde Varduhi Balyan, Hakani Has 
(Xaqani Hass) ve Mehdi Shabani’in katıldığı “Türkiyenin 
Komşuları: Ermenistan, Azerbaycan, İran” başlıklı söyle-
şi çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Çarşamba Söyleşileri Evde, uzmanları evlerimize ta-
şımaya devam ediyor.

20 Ocak 2021 tarihinde Siyaset Bilimci Herkül 
Millas, Avrupa Parlamentosu vekilleri Niyazi Kızılyürek 
ve İlhan Küçük’ün katıldığı “Türkiye’nin Komşuları: Yu-
nanistan, Kıbrıs ve Bulgaristan”  başlıklı söyleşi çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi. 

TÜRKİYENİN 
KOMŞULARI -3-
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İÇİN 
TIKLAYINIZ
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İZLEMEK

İÇİN 
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https://www.youtube.com/watch?v=sDxq8wmWkfA
https://www.youtube.com/watch?v=6PUlKozFQuc
https://www.youtube.com/watch?v=lZcijXlAfxk
https://www.youtube.com/watch?v=7WyK-Mz9gWo&list=PLd7K1jVR_5yzv0o-XYt2nFk4nT1pjP5al&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=mFMOl4AAzBo&list=PLd7K1jVR_5yzv0o-XYt2nFk4nT1pjP5al&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=030snnfp6JY&list=PLd7K1jVR_5yzv0o-XYt2nFk4nT1pjP5al&index=25
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TÜRKİYENİN 
KOMŞULARI -4-

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

Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya 
devam ediyor.

3 Şubat 2021 tarihinde Dr. Seda Altuğ ve Dr. Arzu Yıl-
maz katıldığı, Özge Özkoç’un moderatörlüğünü yaptığı 
“Türkiyenin Komşuları: Suriye, Irak” başlıklı söyleşi çev-
rimiçi olarak gerçekleştirildi. 

SALGINDA
SANAT -1-

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

Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya 
devam ediyor. 

10 Şubat 2021 tarihinde Kemal Aydoğan ve Hasan Al-
demir’in katıldığı “Salgın Döneminde Tiyatrolar” başlık-
lı söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Çarşamba Söyleşileri Evde, uzmanları evlerimize 
taşımaya devam ediyor. Şubat ayı söyleşilerinin 
ana teması “Salgın’da Sanat” olarak belirlenen 

etkinlik kapsamında farklı sanat dallarının içinde bu-
lunduğu sorunlar ele alınıyor. 17 Şubat 2021 tarihinde 
Göksu Coşkunlar ve Sanem Subaygil’in başlıklı söyleşi 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

SALGINDA
SANAT -2-

SALGINDA
SANAT -3-

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

Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya 
devam ediyor.

24 Şubat 2021 tarihinde Eda Yiğit ve Zeyno Pekün-
lü’nün katıldığı “Salgın Döneminde Görsel Sanatlar ve 
Dayanışma Pratikleri” başlıklı söyleşi çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi. 

SALGINDA
SANAT -4-

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

Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınmaya 
devam ediyor. 

3 Mart 2021 tarihinde Mertcan Tiriz ve Ulaş Akyol’un 
katıldığı “Salgın Döneminde Müzik ve Dayanışma Pra-
tikleri” başlıklı söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 
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BURS
DESTEĞİ

İÇİN 
TIKLAYINIZ

https://fonzip.com/mulkiyelilerbirligi/burs
https://www.youtube.com/watch?v=u8cEaQ-PaEo
https://www.youtube.com/watch?v=lUT-H8Kt1iM
https://www.youtube.com/watch?v=CpAHxk00uC0
https://www.youtube.com/watch?v=WP-ND-8pUyg
https://fb.watch/8QaMVaaLGQ/
https://fonzip.com/mulkiyelilerbirligi/burs
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“ÇOCUK 
EDEBİYATI”

Mülkiyeliler Birliği’nin gelenekselleşen etkinlik-
lerinden olan Edebiyat Buluşmaları pandemi 
döneminde de devam ediyor.

Tüm yönleriyle “Çocuk Edebiyatı”nın masaya yatırıl-
dığı Edebiyat Buluşmaları Ocak ayında “Pötikare Yayın-
cılık Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Eda Serdaroğ-
lu Daş ve çocuk kitabı yazarı Tuğba Can konuk oldular. 
Çevrimiçi gerçekleştirilen etkinliği YouTube kanalımız-
dan izleyeblirsiniz.

“KANATLANMIŞ 
KADINLAR”

Mülkiyeliler Birliği’nin gelenekselleşen etkinlik-
lerinden olan Edebiyat Buluşmaları pandemi 
döneminde de devam ediyor.

Edebiyat Buluşmaları Şubat ayında Osmanlı ve Av-
rupalı kadın yazarların dostluğu üzerine odaklanan 
“Kanatlanmış Kadınlar” kitabının yazarı Senem Ti-
muroğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Çevrimiçi ger-
çekleştirilen etkinliği YouTube kanalımızdan izleyeblir-
siniz.

Mülkiyeliler Birliği’nin gelenekselleşen etkinlikle-
rinden olan Edebiyat Buluşmaları pandemi dö-
neminde de devam ediyor.

Mart Ayında gerçekleştirilen Edebiyat Buluşmamızın 
konuğu şair ve yazar Zeynep Uzunbay oldu. Çevrimiçi 
gerçekleştirilen etkinliği YouTube kanalımızdan izleyeb-
lirsiniz.

ZEYNEP UZUNBAY 
İLE SÖYLEŞİ

TÜRKİYENİN 
KOMŞULARI -4-

Mülkiyeliler Birliği’nin gelenekselleşen etkinlik-
lerinden olan Edebiyat Buluşmaları pandemi 
döneminde de devam ediyor.

Edebiyat Buluşmaları’nın Nisan Ayındaki konuğu ya-
zar, gazeteci ve aktivist kimlikleriyle tanıdığımız Burçin 
Tetik oldu. Annemin Kaburgası kitabıyla beğeni toplayan 
Burçin Tetik ile 24 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi ger-
çekleştirilen söyleşiyi YouTube kanalımızdan izleyeblir-
siniz.

TÜRKİYENİN 
KOMŞULARI -2-

Mülkiyeliler Birliği’nin gelenekselleşen etkinlik-
lerinden olan Edebiyat Buluşmaları pandemi 
döneminde de devam ediyor.

Edebiyat Buluşmaları’nın Mayıs Ayındaki konuğu 
Mülkiye mezunu yazar Kahraman Çayırlı oldu.

Kahraman Çayırlı ile 29 Mayıs 2021 tarihinde çevri-
miçi olarak gerçekleştirilen söyleşiyi YouTube kanalımız-
dan izleyeblirsiniz.

OKUL ARKADAŞLARIMIZ HAKAN ŞENYUVA  
VE HAKAN YURDAKULER’İ ANDIK
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