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İ Değerli Mülkiyeliler, 

Mülkiyelilerin bilgisini, deneyimini, 
kapasitesini ve gücünü geliştirmek, 
hukukun üstünlüğünün ve adaletin 
yerle yeksan edildiği koşullarda de-
mokrasiyi savunmak için 2018’de 
Mülkiyeliler Birliği 46. Olağan Ge-
nel Kurulu’nda Mülkiyeliler Birliği 
yönetimine aday olduk. Biliyorduk 
ki, ‘bahar olmak kışın riskini kabul-
lenmek’ demektir. Süregiden fiili 
olağanüstü hâl demedik, pandemi 

koşulları demedik, sizlerden aldığı-
mız iradenin sorumluluğu ve cesa-
retiyle her türlü zorluğa aşılabilir 
engeller olarak baktık ve hepsini 
aştık. 

26 Mart 2023’te gerçekleştirilecek 
olan 48. Olağan Genel Kurul’da da, 
Türkiye yeni bir bahara dururken, 
demokrasiyi savunurken gösterdiği-
miz iradeyi demokrasinin inşasında 
da göstermek için yeniden Mülkiye-
liler Birliği yönetimine adayız. 
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Geçtiğimiz 5 yılda Mülkiyeliler Bir-
liği, ‘80 darbesinin ardından hiç te-
reddüt etmeden ve cesaretle yapmış 
olduğu gibi, yine pek çok alanda ve 
konuda sorumluluk üstlendi. İkti-
darın baskı rejimi karşısında sade-
ce Ankara’da değil, Türkiye’de fikir 
üreten ve sözünü sakınmadan söy-
leyen demokratik bir kitle örgütü 
olarak sesini yükseltti. Gerek pan-
demi sürecinde gerekse son yaşa-
dığımız depremde özellikle genç ar-
kadaşlarımızın gönüllü emekleriyle 
dayanışmayı örgütlemeye devam 
ettik. Geçirdiğimiz çetin zamanlar-
da birlikteliğimizin, yan yanalığımı-
zın kıymetini her gün yeniden anla-
dık. 

Son günlerin en önemli kavramı 
‘normale dönmek’... Biz 2018’den 
beri Türkiye’de yaşanan siyasal, 
toplumsal ve ekonomik krizi hiç bir 
zaman ‘normal’ olarak görmedik. 
Depremde acı bir şekilde yüzleşti-
ğimiz gerçeklerin farkındaydık, bu 
gerçeklerin daha geniş kesimlerce 
bilinmesi için ne sözümüzü söyle-
mekten kaçındık ne de üretmekten 
ve çalışmaktan. 

Mülkiyeliler Birliği bizler için ele 
geçirilmesi gereken bir iktidar ala-

nı olmadı hiçbir zaman. Çamur at-
mak denilince aklımıza sadece İnek 
Bayramı geldi. Siyasi iktidarın 21 
yıldır kullandığı tarzı kendimizden 
uzak tuttuk. 14 Mayıs 2023’de Tür-
kiye’de büyük değişimlere yol açabi-
lecek bir genel seçime gidiyoruz. Biz 
hem Mülkiyeliler Birliği Genel Ku-
rulu’na hem de önümüzdeki bu çok 
önemli genel seçime köklerini ezilen 
şekerlerde, yani Mülkiye tarihinde 
bulan ‘Yetiştik Çünkü Biz’ sloganıyla 
hazırlanıyoruz. 

Biz Mülkiyeliler Birliği’ni Türki-
ye’deki demokratikleşme mücade-
lesinin ve sürecinin en önemli ak-
törlerinden biri olarak gördük ve 
görüyoruz. Önümüzdeki iki yıllık 
dönemde de arayışımız Türkiye’de 
demokrasinin inşa edildiği her ala-
na Mülkiyeliler olarak müdahalede 
bulunabilmenin aracı olabilmektir. 
Geçtiğimiz 5 yılda kazandığımız 
deneyimle bu sorumluluğu üstlen-
meye gönüllüyüz. Bu nedenle tuta-
mayacağımız vaatlerle çıkmıyoruz 
karşınıza, tuttuğumuz sözleri geniş-
letmek ve derinleştirmek için “Ye-
tiştik Çünkü Biz” diyoruz. 

Türkiye’de önemli bir genel seçimin 
arifesinde, demokrasiye geçiş süre-
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ciyle birlikte kapsamlı bilgi ve dene-
yime, uzman kadrolara, dinamizme, 
açık fikirliliğe ve eleştirel düşünceye 
duyulacak ihtiyacın farkındayız. Ye-
tiştik Çünkü Biz ekibi olarak bu ihti-
yacı karşılayacak en iyi kaynakların 
yeni mezun ve nitelikli gençlerimiz 
ve elbette deneyimli büyüklerimiz 
olduğunun bilincindeyiz. Yeni bir 
‘kamu’nun inşasında ‘Yetiştik Çün-
kü Biz’ demek için buradayız. 

Bugün ülkemizde yoksulluk her ge-
çen gün derinleşmekte, ekonomik 
krizle birleşen liyakatsizlik her bir 
kurumun altını oymaktadır. Yasama 
ve yargının sahip olduğu güvenceler 
ortadan kaldırılmış, sıradan vatan-
daşların yasama ve yargı erklerine 
duyduğu güven de yer ile yeksan ol-
muştur. Siyasal ve toplumsal kriz de-
rinleştikçe ve iktisadi kriz çözümsüz 
bir hâl aldıkça, kamu yararı siyasi ve 
ekonomik ranta feda edildikçe, par-
tizanlık siyasal alanın geçer akçesi 
haline gelmiştir.

Cumhuriyetin temel nitelikleri ve 
değerleri hızla yok edilmektedir. 
Kamusal hayatın her boyutunun 
dinselleştirilmesinden en çok zarar 
gören çocuklarımız ve gençlerimiz-
dir. Eğitimin ve eğitim politikaları-

nın eleştirel ve bilinçli vatandaşlar 
değil, sadık tebaa yetiştirme hede-
fine karşı bilimsel ve laik eğitim ih-
tiyacımız gün geçtikçe artmakta ve 
her çocuk için eşit eğitim hakkına 
yönelik toplumsal talepler daha da 
önem kazanmaktadır. Pandemi ve 
yakın zamanda yaşadığımız deprem 
felaketi eğitimin her düzeyinde ço-
cuklar ve gençler arasındaki sınıf-
sal farkı daha da görünür kılarken, 
tarikat yurtlarında atılan dayaklar 
yalnızca çocuklara değil aslında he-
pimizin geleceğine atılmaktadır. 

Devletin, sosyal devlet olma niteliği 
aşındıkça, sınırsız sömürü düzeni 
içerisinde işçiler ekonomik ve si-
yasal ranta kurban edilmekte, her 
yıl yüzlerce işçi iş cinayetlerinde 
yaşamını yitirmektedir. Neoliberal 
politikaların sonucu olarak yeni 
mezunlarımızın etkilerini derinden 
hissettiği işsizlik, güvencesizlik ve 
yoksullaşma gün geçtikçe daha da 
yoğunlaşmaktadır. Covid-19 salgını 
bu süreci daha da derinleştirmiş-
tir; pandemi sadece insanları hasta 
etmemiş, hasta olan bir sistemi de 
bütün eşitsizlikleriyle gözler önüne 
sermiştir. Bir yandan salgının de-
rinleştirdiği ekonomik krizin bütün 
yükü yoksullaştırılan ve güvence-
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sizliğe mahkûm edilen emekçilerin 
omuzlarına yüklenmiştir, diğer yan-
dan siyasal iktidarın şeffaf olmayan 
salgın yönetimi hem halk sağlığını 
tehlikeye atmış hem de uzun çalış-
ma saatleri ve kötü çalışma koşulla-
rı altında bizi hayatta tutmaya çalı-
şan sağlık çalışanlarını tüketmiştir 
ve tüketmeye devam etmektedir. Bu 
olumsuz koşullara bir de sağlık çalı-
şanlarına uygulanan fiziki şiddet ve 
ölümle sonuçlanan saldırılar eklen-
mektedir.

Bu koşullarda Mülkiyeliler Birliği 
her zaman olduğu gibi işçilerin ve 
emekçilerin, hak kaybına uğratılan 
çalışanların yol arkadaşı olmaya, 
şiddetin her türlüsüne karşı durma-
ya devam edecektir. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına 
yönelik şiddetin temelidir ve kadına 
yönelik şiddet her boyutuyla Tür-
kiye’nin en önemli sorunlarından 
biridir. LGBTİ+’lara yönelik şiddet, 
ayrımcılık ve nefret söylemi her gün 
siyasilerin ve gazetelerin kullanı-
mındadır. Bu koşullarda, bir gecede 
Cumhurbaşkanının iradesiyle kal-
dırılan İstanbul Sözleşmesi’nin ye-
niden yürürlüğe girmesi hepimizin 
mücadelesidir. Ne İstanbul Sözleş-

mesi’nden vazgeçeceğiz, ne elimizde 
kalan 6284 sayılı yasadan. 

İnsan hakları ihlallerinin cezasız-
lıkla birlikte toplumda derin yara-
lar açtığı bu koşullarda, evrensel 
ve temel insan haklarını, kadınları 
ve LGBTİ+’ları, yaşlıları, çocukları, 
yoksulları, göçmenleri, mültecileri, 
tüm dezavantajlı grupları savunan 
her mücadelenin yanında olacak 
ve bu alanlarda yeni yasal düzen-
lemelere etkin katkı sunabilmenin 
yollarını arayacağız. Irkçılığa, ay-
rımcılığa ve nefret söylemine karşı 
duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. 
Engellilerin tüm insan hak ve temel 
özgürlüklerinden tam ve eşit şekil-
de yararlanmasını, engelli yakın-
larının haklarının gözetilmesini ve 
sosyal ve ekonomik olarak destek-
lenmelerini savunacağız. Barınma 
hakkının soylulaştırma ve ranta 
kurban edilmeyeceği, katılımı esas 
alan bir kentsel yapılanmayı temel 
alacak, yaşam alanlarının sadece 
insanlara ait olmadığından hareket-
le kent planlamasının hayvanlar da 
düşünülerek ekolojik ve bütüncül 
bir yaklaşımla yapılmasının altını 
çizecek, Hayvanları Koruma Kanu-
nu’nun yeniden düzenlenmesini sa-
vunmaya devam edeceğiz. 
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Ne altı yaşında imam nikâhıyla ev-
lendirilen H.K.G.’yi yalnız bırakaca-
ğız ne İzmir’de öldürülen trans ka-
dın Ecem Seçkin’i. Ne yanmaya terk 
edilen ormanları unutacağız, ne 
depremde ve selde çürük sistemin 
çürük binalarının enkazında kalan 
canları… 

Olağanüstü hal resmî olarak Tem-
muz 2018’de sona erse de, biliyoruz 
ki OHAL koşulları devam ediyor. Çı-
karılan Kanun Hükmünde Kararna-
melerle, 15 Temmuz darbe girişimi-
nin failleriyle hiçbir ilişkisi olmayan, 
hatta yaşamını onlarla mücadeleye 
adamış birçok kamu görevlisi, hak-
larında yargı kararı aranmaksızın 
mesleklerinden atıldı.

İçinde bulunduğumuz 2023 yılın-
da hukuka aykırı olarak alınmış bu 
ihraç kararlarına karşı verilen mü-
cadele devam ediyor. Söz konusu 
Kanun Hükmünde Kararnameler, 
12 Eylül darbesi sonrasında oldu-
ğu gibi, Derneğimizin varlık nedeni 
olan Fakültemizin tasfiyesinde de 
araç olarak kullanıldı. Fakültemiz-
de çalışmakta olan, Fakültemizin 
değerleri ile yetişmiş ve öğrencileri 
bu değerlerle yetiştiren onlarca öğ-
retim elemanı üç ayrı KHK ile mes-

leklerinden ihraç edildi. Bu tasfiye 
Fakültemizle sınırlı kalmadı, başka 
üniversitelerde ve kamuda çalışan 
çok sayıda Mülkiyeli de hukuksuz 
biçimde işlerini kaybetti. 

Mart 2023 itibariyle Mülkiyeliler 
Birliği eski başkanımız Dinçer De-
mirkent bu ihraçlar içinde Fakülte-
deki görevine iade edilerek başla-
yan ilk isim olmuştur; ama hepimiz 
biliyoruz ki, siyasi koşullar değiş-
medikçe ve yargının bağımsızlığı 
tesis edilmedikçe olumlu görülen 
bu adımların da geleceği sallantıda-
dır. Yine hepimiz biliyoruz ki, kamu 
çalışanlarına yönelik baskı ve sin-
dirme politikaları, olağanüstü hâlin 
hukuken sona ermesinin ardından 
çeşitlenerek artmıştır. Bu politika-
ların hedefinde olan temel ilkeler-
den ikisi de akademik özgürlük ve 
akademik özerkliktir. Tesis edilen 
Kararname yönetimi vasıtasıyla 
Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin 
iradesi yok sayılarak yapılan rektör 
ataması ve bu atamaya karşı yürü-
tülen mücadelenin şiddetle bastırıl-
ması, akademik özerkliğin ne denli 
aşındırıldığının güncel bir örneği 
olarak önümüzde durmaya devam 
etmektedir. 
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Mülkiye’nin taşımış olduğu eleşti-
rel düşünce, hukuk devleti, kuvvet-
ler ayrılığı, kamuculuk, toplumsal 
barış, demokratik idare ve liyakat 
gibi değerlerin topyekûn bir imha-
sı olarak görülebilecek bu anlayış 
ve uygulamalardan Fakültemiz de 
çok ağır biçimde etkilenmiştir. Fa-
kültemize yönelen tasfiye süreci, 
ihraçlardan önce başlamış olup ih-
raçlardan sonra da devam etmiştir. 
İhraçlar öncesinde derslere müda-
hale edilmeye başlanmış, bu müda-
haleler, derslerin YÖK müfettişleri 
tarafından denetlenmesi boyutları-
na kadar varmıştır. 

İhraçlar sonrasında yapılan yasal 
değişiklikler ve Ankara Üniversite-
si’nin aldığı kararlarla Fakültemiz-
de bulunan araştırma görevlileri 
de tasfiye edilmeye çalışılmıştır. 
Güvencesiz çalışma koşullarına ka-
lıcı çözümler sunulmadığı sürece 
Fakültemizin geleneklerinin sürek-
liliğini sağlayan asistanlık kurumu-
nun son kırıntıları da yok olmaktan 
kurtulamayacaktır. Ankara Üniver-
sitesi’nin kadro tercihleri ve idari 
kararları ile birlikte düşünüldüğün-
de Fakültemizde hükümet tercihle-
riyle uyumlu köklü bir yeniden ya-
pılanmanın işletildiği gözler önüne 

serilmektedir. Fakültemizin tüm bö-
lümlerinde İngilizce hazırlık sınıfı 
kaldırılırken tamamen İngilizce eği-
tim veren iki bölüm açılmış ve hazır-
lık sınıfının kaldırıldığı bölümlerde 
İngilizce derslerinin yanı sıra birçok 
önemli alan dersi de müfredattan 
çıkarılarak programların adeta içi 
boşaltılmıştır. Mülkiye geleneğinin 
sürdürülmesi konusunda etkin bir 
çalışma sürdürebilmenin anahta-
rı bu tasfiye girişimini ifşa ederek 
buna karşı mücadele yürütecek bir 
anlayıştır.

Mülkiye’ye özgü eleştiri kültürü-
nün en özgün, en canlı gelenekle-
rinden olan İnek Bayramı bildiğiniz 
üzere önce yasaklanmış, ardından 
İnek Bayramı’nın “imamına” dine 
hakaret gerekçesiyle ceza davası 
açılmıştır. Fakültemize özgü öğren-
ci toplulukları geleneğinin ortadan 
kaldırılması amacıyla topluluk faa-
liyetlerinin Fakülte bünyesinde yü-
rütülmesi yasaklanmıştır. Böylece, 
öğrencilerimiz akademik özgürlük-
lerinden mahrum bırakılmış, üniver-
siter sistemin, kendilerinin kültürel, 
sanatsal ve toplumsal gelişimlerine 
yönelik katkılarından büyük ölçüde 
koparılmıştır. Aralarında Ankara 
Üniversitesinden daha köklü bir ta-
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rihi olan SBF Tiyatro Topluluğunun 
da bulunduğu, Sinema Topluluğun-
dan Bisiklet Topluluğuna kadar pek 
çok öğrenci topluluğunun faaliyetleri 
durdurulmuş; yoğun kamuoyu des-
teğini arkasına alan protestoların so-
nucunda toplulukların faaliyet hakkı 
tanınmıştır.

Daha önce de vurguladığımız gibi, 
zor zamanlar, ortak değerleri savu-
nan insanlar için bir arada durma, 
birbirinden güç alma zamanlarıdır. 
Derneğimiz bunun en güzel örnek-
lerini, 12 Eylül sonrasından bugüne 
benzer biçimde haklarından mah-
rum edilmiş Güngör Aydın ve Cevat 
Geray’ı başkan seçerek göstermiş, 
o zor yılların aşılmasında Mülkiye; 
sözü olan, ciddiye alınan bir hukuk 
ve bilim merkezi olarak önemli çık-
tılar ortaya koymuştur. Bu ve ben-
zeri örneklerle Mülkiyeliler Birliği, 
tüzüğünün gereği olan tarihsel ve 
toplumsal sorumluluğunu yerine ge-
tirmeye devam etmiştir.

Bizleri Mülkiye ve değerleri etra-
fında bir araya getiren Derneği-
miz, bugün de, üyelerinin uğradığı 
haksızlıkların, Fakültemizin ya-
şadığı ve etkisini artırarak sürdü-
ren tasfiyenin karşısında kararlı 
ve etkin bir biçimde durmuştur ve 
durmaya devam etmelidir. Mülki-
yeliler Birliği 5 yıldır tesis etmeye 
çalıştığımız anlayışa uygun ola-
rak, hiçbir üyesinin kendini yal-
nız hissetmeyeceği bir dayanışma 
mecrası olmalıdır. Liyakate değil, 
biata dayanan kamu personel re-
jimine karşı yeni mezunlarımızın 
hukukunu korumayı sürdürmeli-
dir.

Hem zor zamanlarda birlikte yürü-
menin hem de demokrasi mücade-
lesinin gereği olarak gördüğümüz 
bu ilke ve görevler çerçevesinde 
bir kez daha programımızı Yetiş-
tik Çünkü Biz grubu olarak değer-
lendirmenize sunuyoruz.
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-1-
Birliğimiz

■ Birliğimizin kapasitesinin artırıl-
ması için en önemli potansiyelimiz, 
üyelerimiz ve henüz üye olmamış 
mezunlarımızdır. Güncel ve kap-
samlı veri tabanı ile tüm üyelerimizi 
ve mezunlarımızı ulaşılabilir kılma-
ya başladık, yola devam edeceğiz. 
Bu birlikteliği hem üye listelerimizi 
güncellemeye devam ederek koru-
yacağız hem de öğrencilerimiz, yeni 

mezunlarımız ve daha deneyimli 
mezunlarımız arasında her türlü 
paylaşımı ve işbirliğini artıracak 
faaliyet alanlarını ve girişimleri dü-
zenleyerek ve destekleyerek ara-
mızdaki ilişkileri daha da sağlam 
kılacağız. 

■ Yaşlı bireylerin bağımsız, yerinde, 
sağlıklı yaşlanma olanak ve hakla-
rına vurgu yapan, toplumsal refah, 
katılım, kendini gerçekleştirme im-
kânlarını içeren, erişilebilir, etkin 
kamusal hizmet ve çevrelere güçlü 
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vurgu yapan, yaşlı bireylerin yaşa-
mın aktif birer öznesi olduğu kabu-
lünü yansıtan bir yaklaşımla hem 
aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destek-
leyen programlar üreteceğiz, hem 
de pandemi döneminde 65 yaş üstü 
eski mezunlarımız ile yeni mezunla-
rımız arasında telefonlar üzerinden 
kurduğumuz dayanışma ağını geniş-
letecek faaliyetlere ağırlık verece-
ğiz. 

■ Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi 
mekânlarını bakımsız, kullanışsız 
ve eril mekanlar olmaktan çıkarma 
çalışmalarımızda çok önemli bir yol 
kat ettik. Mekânlarımız sadece fi-
ziksel olarak yenilenmedi, aynı za-
manda gençlerle canlandı, kadın ve 
LGBTİ+ üyelerimizin ve arkadaşla-
rımızın kendilerini rahat ve güven-
de hissettikleri mekânlara dönüştü. 
Hem bu atmosferi daha da geliştir-
mek hem de mekânlarımızı çocuk 
ve engelli dostu kılabilmek için de 
elimizden geleni yapmaya devam 
edeceğiz. 

■ Önceki yönetim tarafından üyeleri-
ne danışılmadan “ben yaptım oldu” 
idare tarzı ile yıkılan ve rekonstrük-
siyon projesi çerçevesinde inşaat 
halindeyken devraldığımız Kültür 

Merkezi binamızı, öz kaynaklarımı-
zı kullanmaktan imtina etmeden el 
birliğiyle tamamladık. Kültür Mer-
kezimiz Ankara’nın en önemli fikir 
ve sanat ortamlarından biri hâline 
gelirken, Oral Sander Konferans Sa-
lonu sivil alanda farklı konularda 
tartışmaların yürütüldüğü önde ge-
len mekânlardan birine dönüştü. 9 
Şubat 2019’da gerçekleştirilen açılış 
töreninden bu yana Mülkiye Kültür 
Merkezi’nin üyelerimiz, öğrencileri-
miz ve tüm Ankaralılar için sosyal 
ve kültürel bir çekim merkezi ol-
ması için çalışmalarımızı yürüttük. 
Covid-19 pandemisinin yarattığı kı-
sıtlamaların kaldırılmasıyla birlik-
te Mülkiye Kültür Merkezi’nde dü-
zenlediğimiz etkinliklerin de sayısı 
arttı. Salonumuzda ülke gündemini 
doğrudan ilgilendiren çeşitli konu-
larda pek çok konferans ve panel 
gerçekleştirdik. Teknolojik imkân-
larımızdan faydalanarak birçok et-
kinliği internetten canlı yayınlayıp 
Ankara dışında olan veya Kültür 
Merkezimize gelme imkânı olmayan 
kişilerin de etkinliklerin bir parça-
sı olmalarını sağladık. Kültür Mer-
kezimizin önümüzdeki dönemde de 
toplumsal cinsiyete duyarlı ve her-
kes için erişilebilir faaliyetlerine et-
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kin bir şekilde devam etmesini sağ-
layacağız.

■ Kültür Merkezi’nde yer alan Muam-
mer Aksoy kütüphanemiz üyeleri-
mizle ve öğrencilerimizle el ele, omuz 
omuza Ankaralıların rahat ve güven-
le çalışabilecekleri yaşayan bir mekâ-
na dönüştü. Özellikle sınav dönemle-
rinde Fakültemiz öğrencilerine çok 
daha uzun süreler kullanabilecekleri 
bir çalışma ortamı yaratarak öğren-
cilerimizin Birliğimiz ile olan bağının 
daha da güçlenmesini sağlamayı ve 
akademik çalışmalarına destek olma-
yı amaçladık, ve bu amacımızı koru-
maya devam ediyoruz. 

■ Birliğimizin üyeleri ve üyelerinin 
çocukları için farklı kurum ve ku-
ruluşlarla hâlihazırda yapılmış olan 
protokolleri sürdürme ve geliştir-
menin ötesine geçerek kreş, yaşlı 
bakım merkezi, yabancı dil, çeşitli 
sportif, sosyal ve kültürel faaliyet 
yürüten kurs hizmetleri gibi alan-
larda üyelerimizin somut biçimde 
faydalanabilecekleri protokoller ve 
anlaşmalar yapmayı sürdüreceğiz. 

■ Bizler, kolektif üretimi ve yöneti-
mi ilke edinmiş Mülkiyeliler olarak, 
birliğimiz bünyesinde çalışan emek-
çilerin haklarını koruyup geliştire-

cek, çalışma ilişkilerinde yaşanan 
sorunlara emekçilerimizle birlikte 
çözüm üretmeye devam edeceğiz. 
Bu yönde başlayan ama pandemi 
sürecinde aksayan çalışmalarımızı 
hızla sonlandıracağız. İlk olarak, ça-
lışanlarımızın mobbing, cinsel taciz 
ve cinsel saldırı konularında başvu-
racakları mekanizmaları yaratan 
ve bu bağlamda temel ilkeleri belir-
leyen bir Cinsel Taciz ve Şiddet ile 
Ayrımcılığa Karşı Politika belgesini 
çıkaracağız. 

■ Birliğimizin kurumsal kimliğine 
katkı sağlamak için başladığımız ça-
lışmaları sürdüreceğiz. Sanatta, bi-
limde, bürokraside, siyasette, spor-
da ve diğer alanlarda iz bırakmış 
akademisyen, üye ve mezunlarımı-
zın anılarını, yaşanmışlıklarını içe-
ren “Mülkiye Sözlü Tarih Çalışması” 
projesini Tarih Vakfı’nın desteğiyle 
devam ettirecek ve Mülkiyeliler Bir-
liği dijital arşivinin olgunlaştırılma-
sı çalışmalarını sürdüreceğiz. 

■ Mülkiyeliler Birliğinin Ankara 
kent kültürü için taşıdığı önemi dik-
kate alarak, kent kültürüne katkı 
yapan diğer kurum ve kuruluşlar ile 
işbirliği halinde başkentin sosyal ve 
kültürel zenginliğine katkıda bulun-
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mak için sorumluluk almaya devam 
edeceğiz.

■ Yetiştik Çünkü Biz olarak sanatın 
iyileştirici gücüne her zaman inan-
dık ve Açık Hava Film Günleri dü-
zenleyerek 3 farklı ülkeden 23 filmi 
bahçemize konuk ettik. “Belgesel 
Günleri: 4 portre” programı kapsa-
mındaki belgeseller ve söyleşilerle 
yeni ufuklar edindik. Kadın Filmle-
ri Günlerinde kadın sinemacıların 
filmlerinden oluşan seçkiyi Uçan 
Süpürge Vakfı işbirliğiyle Merkezi-
mizde göstermekten gurur duyduk. 
Kurucuları arasında yer aldığımız 
Uluslararası Ankara Film Festivali 
ve Uluslararası İşçi Filmleri Festi-
vali gösterimlerine ev sahipliği yap-
manın mutluluğunu yaşadık. Önü-
müzdeki dönemde de yoğun ilgi 
gösterdiğiniz bu faaliyetimizi ve or-
tak gösterimleri sürdüreceğiz. 

■ 2020 yılında Covid-19 Pandemisi 
döneminde başlayan Çarşamba Söy-
leşileri Evde programları 2021 ve 
2022 yıllarında da devam etti. Ma-
yıs 2022’den itibaren de Çarşamba 
Söyleşileri’nde tekrar yüz yüze bu-
luşmaya başladık. Birliğimiz, ede-
biyat, kültür ve sanat alanında ger-
çekleştirilen pek çok etkinliğe hem 

ev sahipliği yaptı, hem de çeşitli or-
tak etkinliklerin parçası ve düzen-
leyicisi oldu. Edebiyat Buluşmaları 
kapsamında birbirinden değerli ya-
zarlarla söyleşiler ve imza günleri 
düzenledik. Her iki etkinliğimiz de 
Birliğimizin geleneksel faaliyetleri 
olarak aralıksız devam etmiştir ve 
her ikisini de daha geniş kitlelere hi-
tap edecek şekilde planlamalar ya-
parak sürdüreceğiz.

■ 2021 yılında 100. yaşını kutlayan 
hocamız Prof. Dr. Nermin Abadan 
Unat adına Toplumsal Cinsiyet Çalış-
maları Ödülünü vermeye başladık. 
Amacımız düzenlenen makale yarış-
masıyla Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin top-
lumsal cinsiyet çalışmaları alanında 
özgün araştırma faaliyetlerini des-
teklemek ve lisans öğrencilerini bu 
alanda bilimsel çalışmalar yürütmek 
konusunda teşvik etmektir ve önü-
müzdeki dönemde de bu amaçla ho-
camız adına kurumsallaşan bu ödülü 
vermeye devam edeceğiz. 

■ Deprem felaketinin ardından baş-
lattığımız dayanışmayı farklı alan-
larda devam ettireceğiz. SBF Tiyatro 
Topluluğu ve çocuk hakları alanında 
çalışan sivil toplum örgütleri ve uz-
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manlarla birlikte, Ankara’ya taşı-
nan depremden etkilenen gençlerle 
ve çocuklarla farklı etkinlikler dü-
zenleyeceğiz. 

■ Depremden etkilenen mezun ve öğ-
rencilerimizin yanlarında olmaya, 
kamu kurumları ve sivil toplum ör-
gütlerinin de desteğiyle depremzede 
arkadaşlarımızın sorunlarına çare 
aramaya devam edeceğiz. 

-2-
Siyasal Bilgiler 

Fakültesi/Mülkiye
■ Haksız ve hukuksuz biçimde ihraç 
edilen, emekliliğe zorlanan, emekli 
olduktan sonra ders vermesi engel-
lenen, görevini layıkıyla yerine geti-
rirken çeşitli baskılara maruz kalan 
ve Mülkiyeli olup da farklı üniversi-
telerde benzeri sorunlarla karşı kar-
şıya olan akademisyenlerimiz ile el 
ele vererek Fakültemizin uzun yıllar 
içerisinde var ettiği akademik biriki-
mi büyütmeye devam edeceğiz.

■ Yükseköğretim sisteminde derin-
leşen neoliberal dönüşümün Fakül-
temiz için yarattığı tehditlere karşı, 
başta güvencesizleştirilen ve buna 

karşı kalıcı yasal çözümler elde ede-
meyen araştırma görevlilerimiz ol-
mak üzere öğretim elemanlarımızın 
ve Fakültemizin akademik birikimi-
nin korunması için aktif bir çalışma 
içinde olmayı sürdüreceğiz. Söz ko-
nusu dönüşümün yarattığı tehlike-
lere karşı kamuoyu oluşturmak için 
ilgili sendika, inisiyatif ve demok-
ratik kitle örgütleriyle diyaloğumu-
zu artıracak ve Mülkiye’nin geniş 
birikim ve deneyimini fakültemizin 
yeniden canlanması ve ona yönelen 
tehditlerin bertaraf edilmesi için ça-
balarımızı sürdüreceğiz.

■ Fakültemiz bölümlerinin başarı 
sıralamasında gerilemesinin, bah-
settiğimiz sorunlarla derinden bağı-
nın farkındayız. Önümüzdeki 2 sene 
içinde en azından acil bir müdahale 
önerisi olarak Fakültemiz bölümle-
rini ilk tercih olarak seçen öğrenci-
lerimize öğrenim hayatları boyunca 
bir burs olanağı yaratmak için tüm 
imkanlarımızı kullanacağız. Ayrıca 
Mülkiyeliler Birliği Burs Fonu’ndan 
faydalanan öğrencilerimizin sayı-
sını artırma hedefimizi koruyak, 
2018-2023 arasında sağladığımız 
%46’lık artışı, 2024’te %50’nin üze-
rine taşımayı hedefleyeceğiz. 



14
YE

Tİ
ŞT

İK
 Ç

ÜN
KÜ

 B
İZ

 ■ 
SE

Çİ
M

 B
İL

Dİ
RG

ES
İ

■ Fakültemiz, gerek akademik biri-
kimi gerekse yetiştirdiği mezunla-
rıyla Birliğimizin can damarıdır. Bu 
nedenle öğrencilerin Fakülteye ilk 
adımını atmasının ardından Birliği-
mizin genç kuşaklarla güçlü ilişkiler 
kurması yaşamsal öneme sahiptir. 
Bunun yapılabilmesinin yolu ise SBF 
öğrencilerinin ve yeni mezunların 
gündelik hayatlarına temas edebil-
mekten, onları ve sorunlarını tanı-
maktan geçmektedir. Öğrencileri 
sadece “burs istatistikleri” olarak 
görmeyen bir yönetim anlayışıyla, 
onlarla birlikte planladığımız sosyal 
etkinlikleri artıracak, seminer, atöl-
ye çalışmaları ve makale yarışmala-
rıyla akademik üretimlerini teşvik 
edecek ve farklı kuşaklardan Mülki-
yelileri bir araya getirmeye devam 
edeceğiz. Öğrencilerimizin kültür ve 
sanat faaliyetlerine katılımını ayrıca 
önemsiyoruz. Hâlihazırda uyguladı-
ğımız askıda bilet uygulamasını hem 
genişleteceğiz hem de öğrencilerimi-
ze ve mezunlarımıza yönelik gerçek-
leştirilecek kültür ve sanat faaliyet-
lerini çeşitlendirerek artıracağız.

■ Öğrenci toplulukları ile Birliğimi-
zin ilişkilerini güçlendirdiğimiz 5 yı-
lın ardından, Birliğimiz bünyesinde 
yapılan etkinliklerde öğrenci toplu-

luklarının daha fazla yer almasını 
sağlayacağız. Öğrencilerin kendile-
rini yalnız hissetmeyeceği, karşılaş-
tıkları sorunların çözümünde huku-
ki ve manevi destek bulabilecekleri 
bir Mülkiyeliler Birliği fikrini koru-
yacağız. Öğrencilerimizin mekân 
sorunlarını çözmeye devam edecek, 
Araştırma Merkezlerimiz aracılığıy-
la öğrencilerimizle akademik işbirli-
ğini de güçlendireceğiz.

■ Fakültemizin öğrencilerine ve yeni 
mezunlarımıza yönelik, Araştırma 
Merkezlerimiz bünyesinde oluştu-
racağımız araştırma fonları ile Bir-
liğimizin sözünü kolektif üretimle 
taçlandırıp, genç arkadaşlarımızın 
kendi potansiyellerini ve yaratıcılık-
larını geliştirmeleri için olanakları-
mızı çeşitlendirerek artıracağız. 

■ Mezunlarımızın yurt dışında eği-
tim ya da staj gibi olanaklara eri-
şimini kolaylaştırmak, kendilerini 
yalnız hissetmeyecekleri ilişkileri 
kurabilmelerine destek olmak için 
yurt dışında yaşayan Mülkiyeliler 
ile yeni mezunlarımızı buluştura-
cak kurumsal sosyal medya plat-
formları oluşturacağız. Websitemize 
koyacağımız yeni bir sekme ile, öğ-
rencilerimizi açılan yüksek lisans 
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ve doktora programları başta olmak 
üzere, yurt dışı ve yurt içi farklı des-
teklerden ve olanaklardan sürekli 
haberdar kılacağız. 

-3-
Yeni Mezunlar

■ Son yıllarda Fakültemizin yeni 
mezunları, Birliğimize üye olma ko-
nusunda çekingen davranmaktadır. 
Mezunlarımızın Birliğimiz ile aidi-
yet ilişkilerinin bu denli kırılgan bir 

duruma gelmesi ya da zaman için-
de getirilmesi, Birliğimizin geleceği 
için ciddiyetle ele alınması gereken 
bir sorundur. Bu nedenle gerek Bir-
liğin yönetim kademelerinde ge-
rek etkinliklerde gerekse Fakülte 
bünyesinde Mülkiyeliler Birliğinin 
gençlerle güçlü bir ilişki geliştir-
mesi, sahip olduğu birikim ve de-
neyimi onlara aktarması yaşamsal 
önem taşımaktadır. Gençleri genel 
kurul dönemlerinde hatırlayan 
değil, geleceğinin teminatı olarak 
gören, Mülkiyeliler Birliğinin her 
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biriminde gençlere güvenerek ken-
dilerine yer veren, mekânlarının 
kullanımından, etkinlik içerikleri-
nin belirlenmesine kadar fiziksel ve 
zihinsel gençleşmeyle dinamik bir 
ruhu örgütlemeyi ilke edinen anla-
yışımızı sürdüreceğiz.

■ Genç işsizliğinin geometrik olarak 
arttığı, liyakat ilkesinin hiçe sayıl-
dığı ve nepotizmin işe alımlarda 
belirleyici hâle geldiği bir süreçte, 
yeni mezunlar işsizlik ve güvence-
sizlik sorunlarıyla baş başa kalmış, 
geleceklerinin siyasi hesapların so-
nucuna terk edilmiş olduğu gözeti-
lerek, geçtiğimiz dönemde mezun-
larımız için “kamu, özel sektör, sivil 
toplum ve uluslararası kuruluşlar-
da iş olanaklarının araştırılması ve 
artırılması”, Mülkiyeliler Birliğinin 
amaçlarından biri olarak tanımlan-
mıştır. Mülkiye İstihdam Merkezi-
nin çalışma kapsamını genişletmesi 
ve kamu, özel sektör, sivil toplum 
ve uluslararası kuruluşlarda ça-
lışan Mülkiyeliler Birliği üyeleri 
ile yeni mezunlar arasındaki etki-
leşimi, deneyim aktarımını ve da-
yanışmayı daha da güçlendirmesi 
amacıyla, geçtiğimiz dönemde me-
zunlarımızın iş piyasasında avantaj 
sağlayacağı yetkinlikler elde ede-

bilmesi için kurslar ve atölyeler dü-
zenlenmiştir. Önümüzdeki dönem 
içerisinde ise bu girişimlerin daha 
sistematik ve sürdürülebilir bir se-
viyeye taşınmasını hedefliyoruz. 
Bu anlayış çerçevesinde, önümüz-
deki dönem için başlıca hedefleri-
miz şunlardır:

•Yeni mezunlarımız için yurtiçi 
ve yurtdışı staj, eğitim ve burs ola-
naklarını araştırmak, yurtiçinde ve 
yurtdışında, iş gücü piyasasındaki 
ve akademideki Mülkiyeliler ile me-
zunlarımızı buluşturmak,

•Yeni mezunlarımızın işgücü piya-
sasında avantajlı hâle gelmesi için 
kurslar, atölyeler ve etkinlikler dü-
zenleyerek yetkinliklerini artırmak,

•Özel sektör, sivil toplum ve ulusla-
rarası kuruluşlardan temsilciler ile 
son sınıf öğrencilerini bir araya geti-
ren toplantılar düzenlemek, 

•İş arayan mezunlarımızın CV’le-
rinin bulunduğu bir havuz oluştur-
mak, düzenli olarak güncellemek ve 
bu havuzu özel sektör, sivil toplum 
ve uluslararası kuruluşlarda çalışan 
Mülkiyelilerle paylaşmak,

•İşe alımlarda mezunlarımızın ya-



17
YETİŞTİK ÇÜNKÜ BİZ ■ SEÇİM

 BİLDİRGESİ
şadığı sorunları ve liyakat ilkesine 
aykırı bir biçimde maruz bırakıldık-
ları uygulamaları takip ederek ra-
porlaştırmak,

•Mezunlarımızın istihdamıyla ilgili 
veri ve bilgileri derlemek ve Siyasal 
Bilgiler Fakültesi başta olmak üzere 
ilgili kurum ve kişilerle paylaşmak.

•İstanbul Şubemizin yürüttüğü 
Mentor-Menti projesini diğer şube-
lerimizin de talepleri doğrultusunda 
desteklemek ve genişletmek. 

-4-
Şubelerle İlişkiler

■ Şubelerimizle ilişkilerimizi yapı-
cı bir şekilde güçlendirecek, ortak 
faaliyetleri ve faaliyetlerimizin 
çıktılarını artıracağız. Türkiye’nin 
her yerindeki Mülkiyelilerin bilgi 
ve deneyimlerinden faydalanmak 
için ortak konferans ve çalıştay-
lara ağırlık verecek, demokrasiye 
geçiş sürecinde Türkiye’de eşitlik-
çi ve demokratik bir ‘kamu’nun in-
şasına birlikte katkı sunacağız. 

■ Şubelerle idari ve mali ilişkile-
rimizde şubelerimizden gelen me-
kansal, nakdi ve her türlü yerel 

ihtiyaçları ve talepleri karşılamak 
ve sorunları ivedilikle ve hakkani-
yetli bir şekilde çözmek en temel 
ilkelerimizden biri olacaktır. 

■ Genel Merkez ve şubeler arasın-
daki bağları daha da güçlendir-
mek, şubelerimizi gençlerle bu-
luşturabilmek ve şubelerimizin 
deneyimlerini genç kuşaklara ak-
tarabilmek için şubelerimizle bir-
likte düzenli periyotlarda düzen-
lediğimiz söyleşi, panel, kongre, 
konferans gibi etkinlikleri; gezi, 
doğa yürüyüşü, vb. sosyal etkinlik-
lerle çeşitlendirecek, farklı kuşak-
lardan Mülkiyelilerin birbirleriyle 
yeniden sıcak ilişkiler kurabilme-
leri için daha fazla alan açacağız.

■ Mülkiyeliler Birliği Genel Merke-
zi ile şubelerimiz arasındaki iliş-
kileri sıcak ve sahici ilişkilere dö-
nüştürmek hedefiyle başlattığımız 
şube yönetim kurulları ile ortak 
toplantılarımızı takvime bağla-
maya devam edecek, düzenli pe-
riyotlarda ve her defasında farklı 
bir şubemizde toplantılar organi-
ze edecek, şubelerimizin beklenti, 
eleştiri ve önerilerini etkili biçim-
de sunabilecekleri gerekli imkan-
ları yaratacağız.
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■ Mülkiyeliler Birliğinin yöneti-
minde demokratik işleyişi sürdür-
mek amacıyla, hem Genel Merkez 
hem Şubelerimiz nezdinde üyele-
rimizin görüş, eleştiri ve önerileri-
ni doğrudan dile getirebilecekleri 
olanakları geliştireceğiz.

■ Şubelerimizin tüzel kişiliği ol-
maması nedeniyle karşılaştıkları 
sorunlarda, şubelerimizin özgün-
lüklerini, kaygı ve hassasiyetle-
rini gözeten hızlı ve etkili çözüm 
üretecek bir yönetim anlayışıyla 
hareket etmeyi sürdüreceğiz.

-5-
Mülkiye Spor Kulübü

■ Mülkiye camiasının oluşturduğu 
anlamlı ve büyük halka içerisinde 
misyon üstlenen bir örgütlenme 
de ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan 
Mülkiye Spor Kulübüdür. Göreve 
geldiğimiz günden bu yana Yöneti-
mimiz; yarım asrı aşkın köklü bir 
tarihe sahip olan ve halen basket-
bol, voleybol ve futbol branşların-
da faaliyetlerini sürdüren kulü-
bümüze karşı hep duyarlı ve ilgili 
olmuştur.

■ Kulübümüzün sporcusu olan öğ-

rencilerimize burs sağlanması 
konusunda attığımız kayda değer 
adımları yeterli görmüyor, bu kat-
kıyı daha da geliştirmemiz gerek-
tiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda 
gerekli özeni göstermeye devam 
edeceğiz.

■ Kazan A.Ş.’nin aylık periyotlar 
halinde kulübe düzenli bir biçimde 
aktarılması gereken maddi destek, 
ülkemizin içinde bulunduğu derin 
iktisadi kriz ve son dönemde de 
pandeminin yarattığı koşullar ne-
deniyle hedeflendiği şekilde ger-
çekleştirilemedi. Yönetimimiz, bu 
desteğin düzenli biçimde sürdü-
rülmesini sağlayacaktır.

■ Ayrıca kulüp yönetiminin, yeni-
den bir yönetim odası ile toplantı 
ve yoga benzeri etkinlikleri için de 
uygun bir alan talebi doğrultusun-
da ihtiyaçlarını karşılamaya yöne-
lik azami imkân sağlayacağız.

■ Son olarak, Mülkiye Spor Kulü-
bünün maddi ve fiziki sorunlarını 
aşabilmek amacıyla, spor dünya-
sında etkili ve yetkili makamlar-
da olan Mülkiyelilerin desteğini 
seferber etmek için sarf ettiğimiz 
özel çabamızı sürdüreceğiz.
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-6-
Toplumsal ve Siyasal 
Sorumluluklarımız

■ Mülkiye’nin ve Mülkiyeliler Birli-
ğinin tarihi, bir bakıma ülkemizin 
demokratikleşme mücadelesinin 
de tarihidir. Birliğimiz, 12 Eylül’ün 
en karanlık günlerinde dahi huku-
kun üstünlüğünün ve temel hakla-
rın savunusundan taviz vermemiş, 
demokrasi güçleri için yol gösteri-
ci olmuştur. Bu nedenle, araştırma 
merkezlerimiz aracılığıyla hazırla-

dığımız “MİSAM Politika Görüşleri” 
ile Birliğimizin kamuoyu yaratan, 
alternatif öneren, sözü ciddiye alı-
nan bir kurum olma vasfını güçlen-
dirmeye ve bu söylemlerin kendi 
faaliyetlerimizde eyleme dönüşme-
sine azami özen göstermeye devam 
edeceğiz.

■ Her geçen gün artan mobbing, cin-
sel taciz ve cinsel saldırı vakaların-
da Mülkiyeliler Birliği için bir rehber 
oluşturmak ve izlenmesi gereken 
yolları ortaya koymak amacıyla, 
Mülkiyeliler Birliğinin mobbing, cin-
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sel taciz ve cinsel saldırı konuların-
da bir politika metni olması gerektiği 
düşünüyoruz. Ataerkil sistemin tüm 
alanları kuşattığı, devamlılığını sağ-
lamak için her geçen gün şiddetini 
artırdığı bir ortam içinde mobbing, 
cinsel taciz ve cinsel saldırı konula-
rının üyelerimizin de gündeminde 
olduğunu biliyoruz. Bu düşünceden 
hareketle, başlattığımız çalışmayı 
hızla sonlandırarak Cinsel Taciz ve 
Şiddet ile Ayrımcılığa Karşı Politika 
Belgesini çıkaracağız.

■ Birliğimizin, emek, demokrasi ve 
barış mücadelesinin ayrılmaz par-
çası olan sendikalar, meslek örgütle-
ri, demokratik kitle örgütleri ve ay-
dınlarla güçlü ilişkileri olan, ortak 
mücadeleyi rehber edinen, bu kap-
samda kendi deneyim ve birikimini 
seferber etmekte tereddüt etmeyen 
demokratik kitle örgütü vasfını ko-
ruyacağız.

-7-
Mülkiye Kültür Merkezi 
■ Yönetimimiz döneminde faaliyete 
geçirdiğimiz Mülkiye Kültür Mer-
kezi’nin Ankara’nın çekim nok-
talarından biri hâline gelmesinin 

haklı gururunu yaşıyoruz. Yöneti-
me geldiğimizde kaba inşaatı yeni 
başlamış olan Kültür Merkezimi-
zin, Mülkiyelilere layık bir yaşam 
alanı olması için çalıştık. Alanında 
uzman Mülkiyelilerin deneyimle-
rinden yararlanarak tefrişatından 
faaliyetine, binamızı üyelerimizle 
birlikte Ankara’nın çekim merkez-
lerinden biri hâline getirdik. Düzen-
lediğimiz 300’ün üzerindeki yüz 
yüze etkinlikle 10.000’in üzerinde 
Mülkiyeli ve Mülkiye dostuyla bir 
araya geldik. MKM’nin açılışından 
pandemi sebebiyle yüz yüze faali-
yetlerini durdurduğu 1 yıl içinde 
Eğitim Merkezimiz tarafından açı-
lan 33 atölyemizden 338 Mülkiyeli 
ve Mülkiye dostu faydalandı. 13 dil 
atölyesine 146 kişi katıldı. Pandemi 
sürecinde uzaktan eğitime geçen 5 
dil kursuyla 41 katılımcıya hizmet 
verdik. Pandemi kısıtlamalarının 
ardından Ankaralıların önemli bu-
luşma, öğrenme ve etkinlik mekan-
larından biri olma niteliğini güç-
lendiren MKM'de, Mülkiye Eğitim 
Merkezi tarafından 2021 Ekim-Ka-
sım döneminden itibaren yüz yüze 
gerçekleştirilen dil ve yoga atölye-
lerine 50'den fazla üyemiz, öğrenci-
miz ve Ankaralı katıldı. 
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Pandemi süresince, düzenlediğimiz 
Açık Hava Film Günleri ile hem üye-
lerimiz ve sanatseverleri dünyanın 
farklı ülkelerinden kaliteli filmlerle 
ücretsiz biçimde buluşturduk hem 
de açık hava sinema kültürünü çe-
şitli kuşaklardan üye ve öğrencile-
rimiz nezdinde Mülkiyeliler Birliği 
bünyesinde yaşatmayı amaçladık. 
Aynı zamanda Uluslararası İşçi 
Filmleri Festivali gibi köklü festi-
vallere, birçok bağımsız belgeselin 
ilk gösterimine, çocuk ve gençlere 
yönelik festival atölyelerine, söyle-
şi ve imza günlerine ev sahipliği ya-
pan MKM, Kızılay'ın kültürel yaşa-
mını canlandırmaya da hizmet etti.

Merkezimizin Prof. Dr. Muammer 
Aksoy Kütüphanesini tüm Ankara-
lılara rahat ve güvenle çalışabile-
cekleri bir mekan olarak açmanın 
yanı sıra, özellikle sınav dönemle-
rinde Fakültemiz öğrencilerine çok 
daha uzun süre kullanabilecekleri 
bir çalışma ortamı yaratabildik.

■ Kültür Merkezimiz, Türk Halk 
Müziği ve Türk Sanat Müziği ko-
rolarımızın çalışma ve icra alanı, 
imza günlerinin işlevsel mekânı, 
soluklanıp bir şeyler okumak iste-
yen Ankaralıların huzurla çalıştığı 

bir kütüphane, sinematek anlayışın 
sürdürüldüğü bir salon oldu. Mül-
kiye Kültür Merkezi’ni, üyelerini 
sadece tüketici olarak gören an-
layışın karşısında, Mülkiyelilerin 
birlikte ürettikleri, temas ettikçe 
çoğaldıkları bir mekân haline getir-
dik. Bunu yaparken Mülkiye Kültür 
Merkezi’ni, kendi ayakları üzerinde 
durabilen bir ekonomik birim hali-
ne getirdik.

■ Önümüzdeki iki yılda, Mülkiye 
Kültür Merkezi’nin faaliyetlerini 
çoğulcu bir anlayışla örgütleme-
ye devam edeceğiz. Birliğimizin ve 
Kültür Merkezimizin, giderek ço-
raklaşan kültürel, sosyal ve siyasal 
alan karşısında, üyelerimizin tec-
rübelerini aktaracakları, birikimle-
rini artıracakları, keyifle vakit ge-
çirecekleri bir alan haline getirmek 
için var gücümüzle çalışacağız. 
Kültür Merkezimizin, Birliğimizin 
geleceği olan yeni mezunlarımız 
ve öğrencilerimiz ile kurduğumuz 
bağların önemli bir zemini olduğu 
gerçeğinden hareketle, onların ta-
lep ve önerilerini de alarak Kültür 
Merkezimizi, dinamik bir vizyonla 
üyelerimizin ve Ankaralıların hiz-
metine sunacağız.
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-8-
Araştırma Merkezleri

Yönetimimiz döneminde kurduğu-
muz Araştırma Merkezleri, 5 yıllık 
çalışma süreleri içerisinde fakülte-
mizin akademik birikiminin ve Mül-
kiyeli olmaktan ileri gelen toplumsal 
sorumluluğumuzun harmanlandı-
ğı; toplumsal, siyasal ve ekonomik 
sorunlara ilişkin bilimsel bir yak-
laşımın geliştirildiği; üretilen bil-
gi vasıtasıyla hem üyelerimizin ve 
öğrencilerimizin birikimine hem de 
ülkemizin toplumsal aydınlanması-
na önemli katkı sunulan kurumsal-
laşmış çalışma grupları hâline geldi. 
Giderek derinleşen ekonomik kriz, 
hukuk devleti ilkelerinin ciddi bi-
çimde aşındırılması, siyasal temsil 
ve meşruiyet tartışmaları çerçeve-
sinde Araştırma Merkezlerimizin, 
üyelerimizin birikimi ve sorumlu-
luk bilinci temelinde ürettiği bilgi, 
hazırladığı raporlar ve düzenlediği 
etkinlikler ile Mülkiyeliler Birliği ca-
miası ve ülke kamuoyunda yarattığı 
etkinin boyutlarından memnuniyet 
duyuyoruz. 

Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştır-
malar Merkezinin yanında, 1978 yı-

lında Türkiye’nin ilk İnsan Hakları 
Merkezi olarak Fakültemiz bünye-
sinde kurulmuş olan ve 2017 yılın-
da Ankara Üniversitesi Rektörü Er-
kan İbiş tarafından kapatılan İnsan 
Hakları Merkezimizi, taşıdığı mira-
sı sahiplenerek Mülkiyeliler Birliği 
bünyesinde yeniden açarak insan 
hakları alanındaki çalışmalarını 
sürdürmenin yanı sıra kurduğumuz 
Mülkiyeliler Birliği Toplumsal Cin-
siyet ve Kadın Araştırmaları Mer-
kezi, Mülkiyeliler Birliği Demokrasi 
Araştırmaları Merkezi, Mülkiyeliler 
Birliği Emek Araştırmaları Merkezi, 
Mülkiyeliler Birliği Hukuk Araştır-
maları ve Hukuki Destek Merkezi 
faaliyetleri ile, can alıcı konularda 
geniş bir alandan uzmanları, akade-
misyenleri ve aktivistleri, kolektif 
bilgi üretimi sürecine dahil ettik. 

Seçim adaleti ve güvenliğinden LGB-
Tİ+’ların karşılaştığı hak ihlallerine, 
güvencesiz çalışma ve emek süreç-
lerinden bütçe tartışmalarına değin, 
ülkemizin önemli meseleleri üzerine 
yürütülen kolektif bilgi üretimi sü-
reci sonucunda ortaya çıkan rapor 
ve benzeri metinlerin, kamuculuk 
başta olmak üzere sahip olduğumuz 
ilkeler çerçevesinde yaygınlaşması 
ve ilgili kişi ve kurumlara ulaşması 
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için çaba sarf ettik. Bu çabamızın 
sonucunda, merkezlerimiz kamusal 
tartışmada yer tutan meselelerin 
önemli bir bölümüne ilişkin 39 et-
kinlik düzenledi ve 4 politika met-
nini kamuoyu ile paylaştı. Pandemi 
süresince düzenlenen çevrimiçi et-
kinlikler ile, Covid-19’un yaşamın 
farklı alanlarına etkileri başta ol-
mak üzere çeşitli konularda uzman 
görüşlerini camiamızın birikimi ile 
bir araya getirdik.

Kadınların ve LGBTİ+’ların deneyim 
aktarımlarını ve bilgi paylaşımlarını 
sağlayacak ortamları oluşturmak 
amacıyla, Mülkiyeliler Birliği Top-
lumsal Cinsiyet ve Kadın Araştır-
maları Merkezimizin yol göstericili-
ğinde çeşitli kuşaklardan Mülkiyeli 
kadınları ve LGBTİ+’ları bir araya 
getirecek katılımcı toplantı kültü-
rünü faaliyetlerimizden biri olarak 
konumlandırmayı planlıyoruz. Top-
lumsal cinsiyet ve kadın hakları-
nı ele alan etkinlikler, söyleşiler, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Kar-
şı Uluslararası Mücadele Günü ve 
17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve 
Transfobi Karşıtlığı Günü gündemli 
faaliyetleri Birliğimiz üyeleri ve öğ-
rencilerimizin de aktif katılımıyla 

bir buluşma ve paylaşım alanı olarak 
örgütlemeye devam edeceğiz. Söyle-
şi ve etkinliklerin yanı sıra okuma 
atölyeleri ve araştırma faaliyetle-
ri düzenleyerek toplumsal cinsiyet 
alanına dair yapılan araştırmalar ve 
yazılan metinler üzerinden yaşamın 
pratiğinde karşılaştığımız eşitsizlik-
ler ve bunlarla mücadele yöntemleri 
üzerine hep birlikte düşünmeyi he-
defliyoruz.

Önümüzdeki dönem de, kurumsal-
laşmış yapıları ve üyelerimiz ile 
öğrencilerimizin katkılarıyla güç-
lü bir kimliğe kavuşan araştırma 
merkezlerimizi, sahip olduğumuz 
katılımcı anlayışla geliştirmeye ve 
kuşaklar arası birikim aktarımını 
sağlamlaştırmaya çalışacağız. De-
rinleşen krizler karşısında söz üret-
meye, kamusal tartışmaya katkı 
sağlamaya ve demokratik değerle-
rin savunusunda toplumsal sorum-
luluğumuzla hareket etmeye devam 
edeceğiz. Yaygınlaşan hukuksuzlu-
ğun, eşitsizliğin, şiddetin ve emek 
sömürüsünün karşısında Araştırma 
Merkezlerimizin bilimsel üretimini 
demokratik ve eşitlikçi değerlerin 
hakim olduğu bir toplum inşası he-
defimizin temeline yerleştireceğiz.



Yetiştik Çünkü Biz!
Bizler, Mülkiyeliler Birliği yönetimine bir kişi veya grup olarak 

değil, bir anlayış olarak talip olduğumuzu söylemiştik. Gerçekler 
inanmakla inşa edilmiyor, gerçekler her zaman üreterek, 

yaratarak değişimi örgütlüyor. 

Bu anlayışımız çerçevesinde; Birliğimizi, Fakültemiz akademik 
birikiminin korunması için bütün olanakların seferber edildiği; 

hukuksuzluklara karşı hukukun, kamusal bir yönetim anlayışının, 
yurttaş hak ve özgürlüklerinin savunulabildiği; ülkenin sorunları 
hakkında bilimsel düşünceler üretebilecek merkezleri olan; yeni 

mezunlar, öğrenciler ve kıdemli mezunları buluşturabilecek 
etkinlikler düzenleyen, tüm şubeleriyle koordineli biçimde 

hareket eden, adına yakışır bir dayanışma merkezi hâline getirme 
iddiamızı sürdürüyoruz. Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulunda 
yürütülecek tartışmalarda bu iddiayı geliştirmeye, bu iddiayı 

taşıyan tüm mezunlarımızı da birlikte hareket etmeye ve 
üretmeye çağırıyoruz.

“Diş değil, tırnak değil/bir mendil niye kanar….” Biz neden 
kanadığını en içimizde hissediyoruz.

Kibirle değil, mücadelenin ve değişimin önce kendimizden 
başlaması gerektiğini bilerek, “kar umarsız yağsa da, kötü 

şeyler olsa da…” nergisten, ışgından ve çocuklardan sorumlu 
olduğumuzu biliyoruz. 

Biz, yaralarımızı unutmadan, baharı çiçeklendirmeye sizlerle 
birlikte talibiz. 

Yetiştik Çünkü Biz!


