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Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı  

"Tüm Dünya'nın" olduğu gibi ülkemizin de sosyal, ekonomik ve kültürel yönden önemli değişimlerin 

eşiğinde olduğu bir süreçte, aydınlık, çağdaş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz ve şanlı 

okulu Mülkiye'nin l63'üncü, Mülkiyeliler Birliği'nin 76'ncı Kuruluş Yıldönümü coşkusunu ve kıvancını 

hep birlikte yaşıyoruz.  

Mülkiye, kurulduğu l859 yılından bu yana kamu yararını her koşulda kişisel beklentilerin önüne koyan, 

içinde bulunduğu koşulların ve yönetimin sisteminin getirdiği sorunlara karşı demokratik 

mücadelesini büyük bir direnç ve kararlılıkla sürdüren, bunun yanında köklü bürokrasi geleneğinden 

de ayrılmayan bireylerin yetiştiği bir okul olmayı ilke edinmiştir. 

 Mil[i mücadele döneminde ve modem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda içindeki vatan ve 

hürriyet aşkını mülkiyeli ruhunun getirdiği benzersiz davranışla haykıran Mülkiyeliler için Büyük 

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yeni Türk Devleti'nin kuruluşundaki ulus ve çağdaşlık esasını her 

fırsatta ifade etmiş, onları kültür, intizam, devlet anlamlarını en son bilimsel görüşlere göre 

billurlaştırmaya çalışmış ve çalışan yüksek arkadaşlar olarak nitelendirmiştir.  

İşte Mülkiyeliler bu anlayışla eleştirel sosyal bilimin getirdiği aydınlanmayı, her zaman içinde 

barındırarak toplumumuzun ekonomik ve sosyal buhran yaşadığı dönemlerde düşüncelerini 

korkusuzca açıklamaktan ve yol haritasın1 göstermekten çekinmezler. 

 Bizler bu köklü eğitim mirasının geleneğini sürdüren Mülkiye Topluluğu'nun ayrılmaz parçaları olarak, 

yaşamımızın her alanında insan hukukuna, barışa, adalete sahip çıkmaya ve laik, demokratik sosyal 

hukuk devletini geliştirmeye, geçmişte olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. 

 Yol arkadaşlarım gibi ben de; yaşamımın her döneminde, görev ve sorumluluklarımı Mülkiyeli ruhunu 

kaybetmeden devam ettirdim. l 994-2000 yılları arasında Mülkiyeliler Birliği'nin yönetiminde 

bulunmuş bir yerel yönetim lideri olarak, Genç Mülkiyeli kardeşlerimize, ehliyet ve liyakatten 

ayrılmadan Mülkiye ruhunu hissetmelerini ve geçmişin haklı mücadelesinden güç almalarını tavsiye 

ediyorum. 

 Bu duygu ve düşüncelerle, 1859’dan günümüze kadar öğrenci yetiştiren, bütün hocalarımızı, tüm 

yöneticilerimizi, Mülkiyeliler Birliği'ni kuran bugünlere getiren, emeği olan, katkı sunan herkese de 

teşekkür etmeyi zevkli bir görev kabul ediyorum.Aydınlık saçan meşalemizin, gelecek kuşaklara ışık 

tutması inancıyla, Mülkiye'nin l63'üncü ve üyesi olmaktan onur duyduğum Mülkiyeliler Birliği'nin 

76'ncı Kuruluş Yıldönümü'nü kutluyor, sizleri 'Nabzı Mustafa kemal diye atanların kenti Kırklareli' den 

sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.  
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