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26 MART 2023 - SIYASAL BILGILER FAKÜLTESI

GÜNDEM

1- Açılış

2- Saygı duruşu ve Istiklal Marşı

3-Başkanlık Divanı’nın seçilmesi

4- Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması

5- 07 Mart 2022 tarihli 21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile feshedilen Mülkiyeliler Birliği Manisa 
Şubesinin kapatılması

6- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetim Kurulu Raporunun 
okunması ve görüşülmesi

7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun ibraya sunulması ve Yönetim 
Kurulunun ibra edilmesi

8- Denetim Kurulu Raporu’nun ibraya sunulması, Denetim Kurulunun ibra edilmesi

9- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, 
Mülkiyeliler Birliği Vakfı Denetim Kurulu ile Yüksek Danışma Kurulu üye adaylarının tanıtılması 
ve konuşmalar

10- Istanbul ili Şişli ilçesi Dikilitaş mahallesi 416 ada 5 No’lu parsel 12 No’lu bağımsız 
bölüm olarak tapuda kayıtlı taşınmazımız ile Muğla ili Bodrum ilçesi Karakaya mahallesi 
Çukurbük mevkii 224 Ada 1 No’lu Parsel 31 No’lu bağımsız bölüm olarak tapuda kayıtlı olan 
taşınmazımızın, Istanbul Şubemizin sosyal tesis ihtiyacının karşılanması amacıyla satılması için 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11- Nakkaştepe Projesi kapsamında elde edilecek gelirlerin Genel Merkez ve şubeler arasındaki 
paylaşımının görüşülmesi,

12- 2023-2024 Dönemi Bütçesinin görüşülmesi

13- Bütçenin oylamaya sunulması

14- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, 
Mülkiyeliler Birliği Vakfı Denetim Kurulu ile Yüksek Danışma Kurulu üyeliklerine seçim için 
oylamanın başlatılması

15- Oyların sayımı

16- Dilek ve temenniler

17- Kapanış
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SAYFA 01

GIRIŞ

Değerli Mülkiyeliler,

3 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen 47. Olağan 
Genel Kurulumuzdan bu yana, Mülkiyeliler Birliği yö-
netimini üstlendiğimiz ilk günün heyecanı ve moti-
vasyonunu canlı tutarak karşınızda olmanın gururunu 
yaşıyoruz. 

Yönetimde olduğumuz süre boyunca parlamentonun 
işlevsizleştirildiği, hukukun üstünlüğü ve yargı bağım-
sızlığı gibi demokrasinin olmazsa olmaz ilkelerinin yok 
sayıldığı bir dönemden geçtik. Bu baskıcı dönemde 
cumhuriyeti, demokrasiyi, eşitliği, laikliği, kamu yara-
rını, insan haklarını savunmaktan, haksızlıklara karşı 
ses yükseltmekten geri durmadık. Adaletsizliğin kar-
şısına direnişi, umutsuzluğun karşısına dayanışmayı 
koymaya, ülkemizin içinden geçtiği en kritik anlarda 
Mülkiye birikimini kamuoyu ile paylaşmaya devam et-
tik.

Içerisinden geçtiğimiz ekonomik kriz günlerinde, Mül-
kiyeliler Birliğinin ayakta kalabilmesi ve emekçilerimi-
zin haklarının korunabilmesi için öz kaynaklarımızın 
arttırılması ihtiyacının ne kadar elzem olduğunu gör-
dük. Hem Birliğimizin ekonomik olarak kendi ayakları 
üzerinde durabilmesi için girişimlerde bulunduk hem 
de sizlerden aldığımız güçle varlık sebeplerimizden biri 
olan Fakültemiz öğrencileri için burs olanaklarını art-
tırmaya çabaladık. Bu dönemde 140 öğrencimize burs 
imkânı sağladık. 

Covid-19 pandemisinin yarattığı kısıtlamaların kaldı-
rılmasıyla Mülkiye Kültür Merkezinin üyelerimiz, öğ-
rencilerimiz ve tüm Ankaralılar için sosyal ve kültürel 
bir çekim merkezi olması için çalışmalarımızı hızlan-
dırdık. Düzenlediğimiz konferans, sergi, söyleşi ve 
açık hava film günleri gibi faaliyetlerde üyelerimizin 
ve öğrencilerimizin geniş katılımını görmek ve Mülkiye 
Kültür Merkezinin Kızılay’ın giderek kaybolan kültürel 
yaşamını canlandırmaya yönelik katkısını hissetmek 
bizleri heyecanlandırdı.

Bu Yönetim döneminde çalışmalarımızı Mülkiyeliler 
Birliğinin yıllardır çözülememiş sorunlarına bir çözüm 

bulmaya da yönlendirdik. Mülkiyelilere daha iyi hizmet 
vermek için, Birliğimizde uzun zamandır şikâyet konu-
su olan alanlar başta olmak üzere, sosyal tesislerimi-
zin kafe ve restoran bölümlerini kendi olanaklarımızla 
yeniledik. Büyük bir özveriyle ve emekle yürüttüğü-
müz yenileme çalışmasıyla tesislerimizi her yaştan 
ve kesimden üyelerimizin kendini daha rahat hissede-
bileceği ve üyelerimizin aidiyet duygusunu artıracak 
bir hâle getirmeyi amaçladık. Yenileme çalışmalarının 
ardından tesislerin yeni hâline dair sizlerden aldığımız 
yorumlar bizleri onurlandırdı. 

Yönetimi devraldığımız günden bu yana, 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 çalışma-
lar yürüten; yeni mezunlar, öğrenciler ve kıdemli me-
zunları buluşturabilecek etkinlikler düzenleyen, tüm 
şubeleriyle koordineli biçimde hareket eden, adına 
yakışır bir dayanışma merkezi haline getirme iddiamı-
zı sürdürmüş ve hayata geçirmiş olmanın mutluluğu 
içerisindeyiz.

Okuyacağınız bu rapor, 2021-2023 yılları arasında 
yönetimimizle gösterdiğiniz dayanışmanın ürünüdür. 
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, Birliği-
mizin emektar çalışanlarına ve Mülkiye dostlarına en 
içten teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz. 48. 
Olağan Genel Kurulumuzun Birliğimize yakışır biçim-
de, başarıyla geçmesini temenni ediyoruz. 

Saygılarımızla…

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde hayatını kaybedenlerin,
Değerli Hocamız Tuncer Bulutay, Vakıf Denetim Kurulu üyemiz Mehmet Emin Karaca ve Yüksek Danışma 

Kurulu Başkanımız Salih Er başta olmak üzere kaybettiğimiz tüm üyelerimizin anılarına saygıyla…
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Mülkiyeliler Birliği olarak şubelerimizin Mülkiye da-
yanışmasının ve değerlerinin yaygınlaştırılmasında 
üstlendikleri rolün farkındalığıyla, şubelerimizle ilişki-
lerimizi güçlendirmeye gayret ettik. 47. Olağan Genel 
Kurulumuzdan bugüne kadar geçen sürede pandemi 
koşullarının varlığını sürdürmesine rağmen şubeleri-
mizin koşulları zorlayarak, büyük bir emek ve özveriyle 
çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği ya-
parak Mülkiyelileri bir araya getirme gayretlerine bü-
yük bir mutlulukla tanıklık ettik. 

Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi olarak bu etkinlikle-
rin duyurulmasına ve görünürlük kazanmasına, yayın-
ladığımız bülten ve duyurularla katkı sağladık.

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin yaşadıkları 
kentlerde Mülkiyeliler Birliği şubeleri ile iletişim ve iliş-
ki kurmalarını teşvik etmeye gayret gösterdik.

47. Olağan Genel Kurulumuzdan bu yana üç defa ger-
çekleştirdiğimiz Yüksek Danışma Kurulu toplantıla-
rımız çerçevesinde şube başkanlarımızla da bir araya 
gelerek şubelerin sorun ve ihtiyaçları yanı sıra sosyal 
tesislerimizin etkin kullanımı, fakülteyle ilişkiler, Nak-
kaştepe Projesi gibi bir bütün olarak Mülkiye toplulu-
ğunu ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulun-
duk.  

Şubelerimizin bulundukları kentlerde yaşadıkları 
mekân sorununun çözümü için Genel Merkez olarak 
şubelerle iletişim halinde bulunmaya ve destek ol-
maya gayret ettik. Antalya Muratpaşa’da irtifak hakkı 
eşit paylarda ve müştereken Mülkiyeliler Birliği Vakfı 
ve Antalya Eczacı Odasına ait olan bina ile bahçesinin 
uygun koşullarda kiralanması ve Mülkiyeliler Birliği ve 
Eczacılar Odası üyelerinin tesisin kullanımından %15 
indirimli olarak faydalanmasını sağlayan bir sözleş-
menin imzalanması için Antalya şubemizle birlikte ge-
rekli müzakere ve işlemleri başarıyla yürüttük. 

ŞUBELERIMIZLE  ILIŞKILER
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Bilindiği üzere Mülkiyeliler Birli-
ği Ayhan Açıkalın Sosyal Tesisleri 
restoran ve kafesi, Mülkiye değer-
lerine uygun biçimde Vakfımıza ait 
Kazan Yayıncılık Kültür ve Turizm 
Ticaret Anonim Şirketi tarafından 
işletilmektedir.

Pandemi süreci kaynaklı yaşanan 
ekonomik durgunluk ve bu duruma 
eşlik eden ekonomik kriz tüm mali 
işletmeleri ağır biçimde etkilemiş-
tir. Özellikle restoran ve kafeler, 
dönem dönem kapalı kalmanın yanı 
sıra tüketim alışkanlıklarının da de-
ğişmesi sonucu en çok etkilenen 
yerler olmuştur. 

Pandemi dönemi yaşanan kapan-
malara ek olarak Mülkiyeliler Bir-
liği Ayhan Açıkalın Sosyal Tesisleri 
2022 yılı sonbaharında bir yenileme 
çalışmasına girmiş ve bu dönemde 
de kafe ve restoran bölümleri yak-
laşık 6 hafta kadar hizmet vereme-
miştir. Kazan Yayıncılık Kültür ve 
Turizm Ticaret Anonim Şirketi bu 
dönemde hem pandemi kaynaklı 
durgunluk hem de ekonomik kriz 
kaynaklı etkilerden nasibini alırken, 
Yönetim Kurulumuzun hassasiye-
ti ile şirket bu dönemde çalışanlar 
nezdinde herhangi bir mağduriyete 
yol açmadan ve çalışanlarının tüm 
mali haklarını gözeterek faaliyetini 
sürdürmüştür. 

Kazan Yayıncılık Kültür ve Tu-
rizm Ticaret A.Ş. emektarları için 
01.08.2021 – 31.12.2023 yürürlük 
süreli toplu iş sözleşmesi, DISK – 
Devrimci Turizm Işçileri Sendikası 
ile Kazan Yayıncılık Kültür ve Turizm 
Ticaret A.Ş. arasında 5 Şubat 2022 
tarihinde imzalanmıştır. Bu anlaş-
ma kapsamında çalışanlara aşağıda 
listelenen haklar kazandırılmıştır. 

•	 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü ve 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde 
işyerinde çalışan kadın iş-
çilere ücretli izin verilir.

MALI DURUM
KAZAN YAYINCILIK KÜLTÜR VE TURIZM TICARET ANONIM ŞIRKETI
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•	 Kadın üyelere kendilerinin belirleyeceği bir 
günde ayda bir gün ücretli regl izni verilir.

•	 Maaşların ödemelerinin yapıldığı bankadan 
alınan promosyon personele eşit olarak dağı-
tılır.

•	 Ilave sosyal yardımlar, yakacak yardımı, 
bayram yardımı, 1 Mayıs Işçi Bayramı yardımı 
ve ulaşım yardımı ödemelerine başlanmıştır. 

Şubat 2023 yılı itibariyle Kazan Yayıncılık Kültür 
ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde 39 
çalışanımız bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz 
döneminde 7 çalışanımız işten ayrılmış toplam olarak 
354.816,90 TL tazminat ödenmiştir. 2023 yılı içerisinde 
225.088,20 TL daha tazminat ödemesi yapılacaktır. 
Kazan A.Ş kafe bölümünde fakülteden 5 öğrencimiz yarı 
zamanlı olarak çalışmaktadır. Ayıca 3 tam zamanlı yeni 
personel de şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır. 

Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi mekanlarını bakımsız, 
kullanışsız ve eril mekanlar olmaktan çıkarma çalış-
malarımız kapsamında Mülkiyeliler Birliği Ayhan Açı-
kalın Sosyal Tesislerinin yenilenmesi için Derneğimiz 
ve Vakfımız tarafından gerçekleştirilen ortak Yönetim 
Kurulu toplantısı ile yenileme çalışmalarını gerçekleş-
tirmek üzere Dernek, Vakıf ve Kazan Yayıncılık Kültür 

ve Turizm Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinden olu-
şan bir komisyon görevlendirilmiştir. Komisyonumuzun 
çalışmaları sonucunda kullanım amacı ve alanları göz 
önünde bulundurulacak bir biçimde tadilat giderlerinin 
Dernek, Vakıf ve Kazan Yayıncılık Kültür ve Turizm Tica-
ret A.Ş. tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır.

Yürütülen görüşmeler neticesinde Gözüoğlu Enerji Inş. 
Turz. Elk. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Esta Çevre Peyzaj 
Inş. Müh. Mim. San. Turz. Tic. Ltd. Şti. ve Uniforms In-
şaat Taahhüt Mühendislik Müşavirlik Ithalat Ihracat 
Tic. Ltd. Şti. firmalarından kapalı teklifler alınmıştır. 
Tekliflerin değerlendirilmesi ile Dernek, Vakıf ve Kazan 
Yayıncılık Kültür ve Turizm Ticaret A.Ş. ile  Esta Çevre 
Peyzaj Inş. Müh. Mim. San. Turz. Tic. Ltd. Şti. arasında 
dekorasyon, tadilat, tefrişat ve onarım işlerine ait söz-
leşmeler imzalanmıştır.

Imzalanan sözleşmeler kapsamında elektrik, doğalgaz, 
sıhhi tesisat ve doğalgaz teknik ve mekanik projeleri, 
elektrik tesisat işleri ve aydınlatma ürünleri, ses sistemi 
altyapı işleri ve montaj ürünleri, ısıtma sistemleri, sıhhi 
tesisat sistemleri, doğalgaz sistemleri ile seramik 
ve vitrifiye işleri Derneğimiz tarafından, alüminyum 
doğrama işleri ve sistemleri, gölgelendirme, açık alan 
kapama işleri ve sistemleri Vakfımız tarafından, sabit 
mobilya ve dekor işleri, hareketli mobilya sistemleri ve 
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inşaat işleri Kazan Yayıncılık Kültür ve Turizm Ticaret 
A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.

Mülkiyeliler Birliği Ayhan Açıkalın Sosyal Tesislerinin 
yenilenmesi ile Mülkiyelilere daha iyi hizmet vermek 
mümkün hâle gelmiş, Birliğimizde uzun zamandır 
şikâyet konusu olan alanlar başta olmak üzere kafe ve 
restoran bölümlerimiz daha kullanışlı ve nitelikli hâle 
getirilmiştir. Tesislerimiz her yaştan ve kesimden üye-
lerimizin kendini daha rahat hissedebileceği ve üyeleri-
mizin aidiyet duygusunu artıracak şekilde dönüştürül-
müştür.

Bu dönemde Yönetim Kurulumuzun yoğun uğraşları 
sonucu Nakkaştepe Projesi’nin önündeki yasal engeller 
kaldırılmış ve söz konusu proje kapsamında alt kiracı 
olarak yer alan işletme kira ödemelerine başlamıştır. 

Şubat 2023 itibariyle Mülkiyeliler Birliği Derneği’nde 
çalışan sayısı 3’tür. Ayrıca 3 Fakülte öğrencimiz, Mülkiye 
Kültür Merkezi’nde yarı zamanlı çalışmaktadır. Yönetim 
Kurulumuz döneminde 3 çalışan kendi istekleriyle işten 
ayrılmış ve işten ayrılan personele toplam 159.735,49 
TL tazminat ödenmiştir. Derneğimiz çalışanları bu 
süreçte Tez-Koop-Iş Sendikası’nda örgütlenmiş ve 
sendika ile yapılan görüşmeler sonucunda 01.08.2021-
31.07.2024 yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesi 
Mülkiyeliler Birliği Derneği ile Tez-Koop-Iş Sendikası 

arasında 09.11.2021 tarihinde imzalanmıştır.

Ankara’nın çekim noktalarından biri haline gelen Mül-
kiye Kültür Merkezi’nin bahçesini Mülkiyelilerin dostları 
ve aileleri ile sosyalleşebilecekleri bir ortama dönüş-
türme çabamız kapsamında Vakıf Yönetim Kurulumuz 
tarafından Mülkiye Kültür Merkezimizin giriş katı ve 
Selanik Caddesi kısmına bakan bahçesinin kiraya veril-
mesine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere bir komisyon 
görevlendirilmiştir. Komisyonumuz Colombia Coffee 
Türkiye, Kocatepe Kahve Evi, Arabica Coffee House, Tc-
hibo, Arkadaş Kitabevi Köpük Cafe ve Colambia Coffee 
yetkililileri ile görüşmeler yürütmüştür. Yürütülen gö-
rüşmeler sonucunda Kocatepe Kahve Evi, Arabica Cof-
fee House, Tchibo ve Colambia Coffee tarafından yazılı 
teklifler sunulmuştur. Kocatepe Kahve Evi tarafından 
sunulan teklif düşük bulunmuş; Arabica Coffee Hou-
se, Tchibo ve Colambia Coffee yetkilileri açık artırma-
ya çağırılmıştır. Açık artırma usulü ile gerçekleştirilen 
ihale sonucunda, Vakfımız ve DDY Gıda Inşaat Taahhüt 
Turizm Ith. Ihr. San. ve Tic. Anonim Şirketi arasında 7 
Ağustos 2022 tarihinde imzalanan sözleşme ile Mül-
kiye Kültür Merkezimizin giriş katı ve Selanik Caddesi 
kısmına bakan bahçesi Mimar Elif ÜLGER YALÇIN ve Av. 
Sertaç YALÇIN tarafından Ankara merkezli olarak ku-
rulan Arabica Coffee House’a aylık net 47500 TL kira 
bedeli ile kiralanmıştır. 
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Vakıf Yönetim Kurulumuz ve Antalya Eczacı Odası ara-
sında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Antalya 
Eczacı Odası, Vakfımız ve Roof Design Mimarlık De-
korasyon Gayrimenkul Inşaat ve Restoran Işletmeleri 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi arasında imzalanan söz-
leşme ile Antalya Muratpaşa’da irtifak hakkı eşit pay-
larda ve müştereken Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Antalya 
Eczacı Odasına ait olan bina ile bahçesi Özcan Ersoy ta-
rafından kurulan Platform Food & Meeting Hall’a aylık 
net 25000 TL kira bedeli ile kiralanmıştır.

Mülkiyeliler Birliği Ayhan Açıkalın Sosyal Tesislerinin 
yenilenmesinin yanında Nakkaştepe Projesi, Mülki-
ye Kültür Merkezi giriş katı ve Antalya Muratpaşa’dan 
sağlanacak kira gelirleri ile Derneğimiz ve Vakfımızın 
güçlü bir mali yapıya sahip olmasının imkanları büyük 
ölçüde sağlanmıştır.

Kazan Yayıncılık Kültür ve Turizm Ticaret A.Ş. 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait karşılaş-
tırmalı mali tabloları aşağıda yer  almaktadır: 
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KAZAN  YAYINCILIK  KÜLTÜR VE TURİZM TİCARET  A.Ş.  KARŞILAŞTIRMALI  MALİ TABLOLARI
( VERGİ DAİRESİNE VERİLEN BEYANNAME EKİ TABLOLAR )

BILANÇO  /  AKTIF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
DÖNEN  VARLIKLAR  318.664,67     174.885,86     472.698,42     390.795,72     485.598,34     827.432,56    
KASA  10.806,80     7.255,84     25.672,05     17.321,28     5.732,56     10.456,97    
BANKALAR  14.899,59     0,39     18.662,19     7.007,15     29.362,27     11.093,10    
DIĞER  HAZIR  DEĞERLER  964,30     2.192,26     7.517,70     -       8.752,70     36.379,32    
ÖZEL KESIM TAHVIL SENET VE BONOLARI  -       -       -       581,00     581,00     581,00    
ALICILAR  167.296,24     20.678,69     36.467,17     13.786,92     89.796,17     237.146,07    
DIĞ. ÇEŞ. ALACAKLAR                      -                           -       184,11     184,11     14,11     184,11    
ILK MADDE MALZEME  111.914,00     92.024,04     22.900,00     14.950,00     24.623,93     55.500,00    
TICARI MALLAR  -       -       125.471,60     20.675,16     101.610,94     307.770,84    
DIĞER STOKLAR  -       -       2.150,00     2.100,00     2.950,00     13.500,00    
VERILEN  SIPARIŞ  AVANS.  788,76     788,76     -       -       -       20.000,00    
GELECEK AYLARA AIT GID.  11.731,67     10.000,43     68.920,43     68.920,43     68.920,43     68.920,43    
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGISI  -       -       -       13.926,94     81.525,87     9.593,68    
PEŞIN  ÖDENEN  VERGILER  263,31     40.945,45     151.553,17     231.318,78     68.442,33     55.746,31    
IŞ AVANSLARI  -       -       -       23,95     3.116,03     560,73    
PERSONEL  AVANSLARI   1.000,00     13.200,00     -       -       - 
DURAN  VARLIKLAR  277.290,06     298.824,52     397.290,84     394.893,38     576.659,50     978.014,80    
VERILEN DEP. VE TEMINATLAR  3.609,96     2.464,50     3.472,57     3.944,57     3.944,57     7.045,86    
DEMIRBAŞLAR  191.816,57     204.898,77     206.379,33     208.625,09     217.871,82     685.322,67    
BIRIKMIŞ  AMORTISMANLAR ( - ) -107.334,28    -109.740,57    -112.512,03    -114.229,71    -114.229,71    -114.229,71    
HAKLAR  8.126,10     8.126,10     8.126,10     8.126,10     8.126,10     17.514,53    
ÖZEL  MALIYETLER  302.167,23     302.480,63     329.596,90     329.596,90     329.596,90     329.596,90    
BIRIKMIŞ  AMORTISMANLAR ( - ) -121.095,52    -121.095,52    -131.942,05    -138.449,97    -138.449,97    -138.449,97    
GELECEK  YILLARA  AIT  GIDER                      -       11.690,61     94.170,02     97.280,40     269.799,79     191.214,52    
AKTIF  TOPLAM  595.954,73     473.710,38     869.989,26     785.689,10     1.062.257,84     1.805.447,36    
BILANÇO  /  PASIF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR  970.562,12     1.314.298,75     2.129.030,08     2.344.515,66     1.902.270,98     3.554.233,76    
BANKA KREDILERI  52.428,96     87.242,83     142.654,63     145.861,55     172.683,45     142.008,66    
SATICILAR  455.128,40     441.386,98     537.046,00     385.417,97     430.953,71     879.380,39    
DIĞER  TICARI  BORÇLAR  14.502,73     16.769,36     21.609,57     15.945,75     28.470,23     350.256,48    
ORTAKLARA  BORÇLAR  162.372,36     306.208,64     470.385,54     600.290,29     847.281,38     44.355,83    
PERSONELE BORÇLAR  95.919,65     134.634,25     206.051,45     168.876,41     182.365,39     460.641,29    
DIĞER  ÇEŞITLI  BORÇLAR  19.931,26     34.940,71     69.476,73     97.765,26     8.793,69     43.267,61    
ALINAN SIPARIŞ AVANSLARI  -       -       -       10.400,00     -       - 
ÖDENECEK  VERGI VE FONLAR  67.362,95     213.239,00     629.259,39     865.769,46     180.852,83     667.855,28    
ÖDENECEK SGK PRIMLERI  71.781,92     79.876,98     51.990,50     54.188,97     50.870,30     966.468,22    
ÖDENECEK DIĞER YÜKÜM.  31.133,89     -       556,27      -       -      
UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR  -       204.299,52     423.389,70     789.050,13     1.708.501,05     890.456,57    
BANKA KREDILERI  -       195.955,47     328.383,27     787.381,32     982.678,07     436.817,22    
BORÇ SENETLERI  -       -       90.000,00     -       -       
VADESI GEÇMIŞ TAKSITLENDIRILMIŞ VERGILER  -       8.344,05     5.006,43     1.668,81     571.514,24     357.196,40    
GELECEK YILLARA AIT GIDER THK  -  -  -  -  154.308,74     96.442,95    
ÖZKAYNAKLAR -374.607,39    -1.044.887,89    -1.682.430,52    -2.347.876,69    -2.548.514,19    -2.639.242,97    
SERMAYE  50.000,00     50.000,00     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     42.360,66     42.360,66    
GEÇMIŞ YIL KARLARI  169.071,16     -       -        -       
GEÇMIŞ YIL ZARAR LARI -885.281,10    -466.968,05    -1.137.248,55    -1.774.791,18    -2.440.237,35    -2.640.874,85    
DÖNEM NET KARI  249.241,89                         -       -       -        
DÖNEM NET ZARARI  -670.280,50    -637.542,63    -665.446,17    -200.637,50    -90.728,78    
PASIF  TOPLAM  595.954,73     473.710,38     869.989,26     785.689,10     1.062.257,84     1.805.447,36    
GELIR  TABLOSU 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
YURTIÇI  SATIŞLAR  3.972.708,12     4.160.519,87     5.507.693,72     3.559.806,51     3.801.908,20     10.734.400,97    
DIĞER GELIRLER  784.399,64     105.087,54     95.187,65     36.994,37     8.497,50     -      
SATIŞTAN  IADELER (-) -1.415,42     -       -      -169.491,52    -726,00     -      
SATIŞLARIN  MALIYETI (-) -4.348.021,34    -4.492.991,40    -5.976.906,77    -3.861.026,72    -3.578.764,36    -10.261.691,41    
FAALIYET GIDERLERI (-) -121.962,79    -373.013,66    -97.833,01    -93.820,59    -90.178,55    -154.631,60    
DIĞ. OLAĞAN GELIR VE KARLAR  3.144,44     23,72     168,15     1.132,61     4.199,42     7,42    
DIĞ. OLAĞAN GIDER VE ZARAR  -5,21    -2,46    -2,57    -7,15    -8,05    
FINANSMAN GIDERLERI (-) -40.096,38    -70.116,12    -158.926,85    -138.557,36    -264.782,83    -344.626,00    
DIĞ. OLAĞAN DIŞI GELIR VE KAR  613,49     11.526,42     -       103,48     742,88     -      
DIĞ. OLAĞAN DIŞI GIDER VE ZARAR -127,87    -11.311,66    -6.923,06    -584,38    -81.526,61    -64.180,11    
DÖNEM NET KARI / ZARARI  249.241,89    -670.280,50    -637.542,63    -665.446,17    -200.637,50    -90.728,78    
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Mülkiyeliler Birliği Derneği Genel Merkezi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı 
mali tabloları aşağıda yer almaktadır:

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ - KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLARI

BILANÇO   /    AKTIF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
DÖNEN  VARLIKLAR  9.118,33     46.092,88     23.537,87     40.473,59     1.469.032,57     3.518.458,19    
KASA  98,91     875,20     679,28     -       251,32     1.272,36    
BANKALAR  3.019,42     6.931,05     10.765,63     3.331,34     1.296.509,00     929.040,93    
DIĞER    240,00      745,00     70,00    
IKT.IŞL.ALACAKLAR   28.049,08      21.600,00     -       
TICARI ALACAKLAR       175.000,00    
DIĞER ÇEŞITLI ALACAKLAR      121.600,00     962.000,00    
STOKLAR          6.000,00     8.000,00     8.074,00     9.569,67     -       1.406.650,00    
DIĞER DÖNEN VAR.   2.237,55     3.778,96     5.972,58     49.927,25     44.424,90    
DURAN  VARLIKLAR  348.139,57     338.103,17     382.661,55     366.623,69     355.534,69     478.751,83    
VERILEN DEPOZITO VE TAMINATLARI       1.479,90    
BAĞLI ORTAKLAR  6.550,00     6.550,00     6.550,00     6.550,00     6.550,00     6.550,00    
BINALAR  69,19     69,19     69,19     69,19     69,19     136.069,19    
DEMIRBAŞLAR  57.832,79     60.074,79     130.123,37     138.823,51     138.823,51     141.898,51    
DIĞER       
BIRIKMIŞ AMORTISMANLAR -53.369,41    -53.852,53    -79.342,73    -104.080,73    -115.169,73    -132.507,49    
MADDI OLM. DURAN VAR.  11.795,28     -       -       -        
YAPILMAKTA OLAN YAT.  325.261,72     325.261,72     325.261,72     325.261,72     325.261,72     325.261,72    
AKTIF  TOPLAM  357.257,90     384.196,05     406.199,42     407.097,28     1.824.567,26     3.997.210,02    
BILANÇO   /   PASIF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
KISA VAD. YAB. KAYN.  24.364,91     50.819,18     99.483,78     73.915,08     149.764,83     163.464,38    
MALI BORÇLAR  8.514,77     2.705,69     10.207,19     8.541,97     14.000,44     18.633,30    
PERSONELE BORÇLAR  -       -       -       -       99.928,28     36.915,09    
IKT.IŞL.OLAN BORÇLAR  -       -       23.148,10     36.629,58     26.627,24     41.696,25    
DIĞ.ÇEŞITLI  BORÇLAR  8.805,46     38.791,75     47.340,21     30.408,52     25.101,09     19.886,89    
ÖDENECEK  VERGILER  9.544,68     11.821,74     21.288,28     835,01     11.607,78     46.332,85    
DIĞER BORÇLAR -2.500,00    -2.500,00    -2.500,00    -2.500,00    -27.500,00     
ÖZKAYNAKLAR  332.892,99     333.376,87     306.715,64     333.182,20     1.674.802,43     3.833.745,64    
GEÇMIŞ YIL KARLARI  805.295,57     832.081,18     832.565,06     832.565,06     859.271,62     2.200.651,85    
GEÇMIŞ YIL ZARARLARI -499.188,19    -499.188,19    -499.188,19    -525.849,42    -525.849,42    -525.849,42    
DÖNEM NET KARI  26.785,61     483,88     -       26.466,56     1.341.380,23     2.158.943,21    
DÖNEM NET ZARARI                      -                           -      -26.661,23       
PASIF  TOPLAM  357.257,90     384.196,05     406.199,42     407.097,28     1.824.567,26     3.997.210,02    
GELIR TABLOSU 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
ÜYE  ÖDENTILERI  64.370,80     79.275,75     79.057,45     164.676,78     54.508,42     131.024,69    
BAĞIŞ VE YARDIMLAR  63.889,20     41.170,00     126.398,57     39.360,00     525,00     1.402.231,00    
KIRA   GELIRLERI  195.075,00     161.900,00     174.050,00     100.000,00     733.800,00     1.259.000,00    
DIĞER GELIRLER  -       15.222,89     7.714,55     6.044,29     1.129.008,99     382.700,35    
GENEL GIDERLER -16.643,79    -29.262,84    -19.859,21    -9.906,35    -27.688,10    -49.211,12    
PERSONEL GIDERLERI -167.104,71    -176.145,38    -276.433,27    -207.335,15    -364.317,96    -519.238,96    
AMACA YÖNELIK GIDER. -112.050,89    -72.644,17    -117.345,96    -66.276,48    -184.455,97    -447.562,75    
DIĞER GIDERLER -750,00    -19.032,37    -243,36    -96,53    -0,15     -      
GELIR  FAZLASI  26.785,61     483,88    -26.661,23     26.466,56     1.341.380,23     2.158.943,21    

MÜLKIYELILER BIRLIĞI DERNEĞI
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MÜLKIYELILER BIRLIĞI DERNEĞI MÜLKIYE YAYINCILIK IŞLETMESI
Mülkiyeliler Birliği Derneği Mülkiye Yayıncılık Işletmesi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait karşı-
laştırmalı mali tabloları aşağıda  yer almaktadır:

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ - MÜLKİYE YAYINCILIK İŞLETMESİ
VERGI DAIRESINE VERILEN BEYANNAMELERE DAYANARAK HAZIRLANMIŞTIR

BILANÇO  /  AKTIF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
DÖNEN  VARLIKLAR  99.037,64     74.481,13     109.342,33     96.314,38     82.107,64     144.216,48    
KASA  3.363,03     1.452,88     731,44     2.179,96     181,88     134,35    
BANKALAR  945,21     5.631,06     36.592,05     9.902,12     8.244,51     31.415,71    
DIĞER HAZIR DEĞERLER   60,00        -      
TICARI ALACAKLAR  4.920,00     3.265,00     4.601,52     1.754,47     1.050,12     1.286,12    
DERNEKTEN ALACAKLAR  -       -       23.148,10     36.629,58     26.627,24     41.696,25    
DIĞER ÇEŞITLI ALACAKLAR  654,21     654,21     1.172,21      -       
STOKLAR  58.442,89     30.609,59     19.753,79     20.612,43     20.131,88     49.207,18    
DEVREDEN KDV  30.712,30     32.601,92     23.343,22     25.235,82     25.679,13     19.539,38    
PEŞIN ÖDENEN VERGI VE FONLAR                      -       206,47                  192,88     
IŞ AVANSLARI                   937,49    
DURAN  VARLIKLAR  1.111,11     555,51     277,71     -       -       - 
DEMIRBAŞLAR  2.380,42     2.380,42     2.380,42     2.380,42     2.380,42     2.380,42    
BIRIKMIŞ AMORTISMANLAR -1.269,31    -1.824,91    -2.102,71    -2.380,42    -2.380,42     2.380,42    
AKTIF  TOPLAM  100.148,75     75.036,64     109.620,04     96.314,38     82.107,64     144.216,48    
       
BILANÇO  /  PASIF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR  38.598,60     37.560,05     47.705,20     26.955,58     10.196,50     32.543,79    
TICARI BORÇLAR  37.664,37     5.550,00     5.682,65     16.395,68     8.414,28     10.394,13    
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR   28.049,08       -       -      
DIĞER ÇEŞITLI BORÇLAR   3.611,99     36.216,99     7.271,99     312,01     -      
ALINAN SIPARIŞ AVANSLARI     2.657,56     595,47     7.560,00    
ÖDENECEK VERGI VE FONLAR  934,23     348,98     5.180,99     612,24     874,74     3.521,73    
BORÇ VE GIDER KARŞILIKLARI    624,57     18,11     -       11.067,93    
ÖZKAYNAKLAR  61.550,15     37.476,59     61.914,84     69.358,80     71.911,14     111.672,69    
SERMAYE  6.550,00     6.550,00     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     2.904,16     2.904,16    
GEÇMIŞ YIL KARLARI  86.679,88     116.155,34     116.155,34     140.593,59     148.037,55     149.765,49    
GEÇMIŞ YIL ZARAR LARI -64.059,35    -64.059,35    -88.132,91    -88.132,91    -88.132,91    -88.132,91    
DÖNEM NET KARI  29.475,46      24.438,25     7.443,96     2.552,34     40.585,95    
DÖNEM NET ZARARI  -24.073,56        
PASIF  TOPLAM  100.148,75     75.036,64     109.620,04     96.314,38     82.107,64     144.216,48    
       
GELIR TABLOSU 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
YURTIÇI SATIŞLAR  161.197,31     57.691,40     162.613,99     63.702,11     37.972,33     135.886,30    
SATIŞ INDIRIMLERI  -       -       -      -347,45    -158,42     -      
SATILAN TIC. MAL. MALIYETI -20.982,55    -44.264,07    -42.170,84    -36.972,00    -17.847,56    -49.352,66    
SATILAN HIZMET MALIYETI -89.333,72    -3.719,64    -89.243,27    -8.450,00    -5.012,50    -12.200,00    
GENEL YÖNETIM GIDERLERI -14.036,71    -33.497,61    -6.122,96    -10.053,71    -12.401,62    -24.788,66    
DIĞ. OLAĞAN GELIR   0,71     2,52     1.667,20     0,15     1,39    
DIĞ. OLAĞAN GIDER  -6,55    -0,55    -0,49    -0,04    -0,07    
DIĞ. OLAĞANDIŞI GELIR    844,61       3.184,54    
DIĞ. OLAĞANDIŞI GIDER  -277,80    -860,68       
DÖN.KAR.YAS.YÜK. -7.368,87     -624,57    -2.101,70    -824,40    -12.144,89    
DÖNEM KAR / ZARARI  29.475,46    -24.073,56     24.438,25     7.443,96     1.727,94     40.585,95    
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Mülkiyeliler Birliği Vakfı 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait karşılaştırmalı mali tabloları aşağıda 
yer almaktadır: 

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI  KARŞILAŞTIRMALI  MALİ  TABLOLARI
( VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLEN BEYANNAME EKİ TABLOLAR )

BILANÇO  /  AKTIF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
DÖNEN  VARLIKLAR  186.826,39     374.740,05     529.655,87     722.648,20     988.588,27     1.891.985,39    
KASA  464,40     473,31     625,18     466,61     -       3.152,21    
BANKALAR  2.941,33     41.525,41     31.876,85     81.406,12     97.179,52     203.596,78    
VERILEN DEP. VE TEMINATLAR  2.220,61     2.220,61     -       -  -       - 
DIĞ. ÇEŞ. ALACAKLAR  165.320,56     317.930,57     484.165,02     626.030,02     873.551,11     71.925,38    
VERILEN SIPARIŞ AVANSLARI      11.060,42     11.060,42     11.060,42     11.060,42     11.060,42     1.611.060,42    
PEŞIN ÖDENEN VERGILER VE FONLAR                   -       1.529,73     1.928,40     739,43     536,62     -      
IŞ AVANSLARI  4.819,07     -       -       345,60      -      
PERSONEL AVANSLARI     2.600,00     6.260,60     2.250,60    
DURAN  VARLIKLAR  381.187,18     392.158,75     3.186.249,38     3.066.296,04     2.999.822,69     2.935.828,12    
VERILEN DEP. VE TEMINATLAR  9.457,60     10.277,30     14.465,39     14.465,39     11.986,61     11.986,61    
IŞTIRAKLER  50.000,00     50.000,00     50.000,00     50.000,00     50.000,00     50.000,00    
BINALAR  60.924,29     60.924,29     2.858.862,63     2.858.862,63     2.858.862,63     2.858.862,63    
DEMIRBAŞLAR  25.103,11     65.946,18     65.946,18     65.946,18     65.946,18     65.946,18    
BIRIKMIŞ  AMORTISMANLAR (-) -16.379,77    -46.406,90    -54.442,70    -174.396,04    -238.390,61    -302.385,18    
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR  221.391,92     220.727,85     220.727,85     220.727,85     220.727,85     220.727,85    
HAKLAR  18.086,11     18.086,11     18.086,11     18.086,11     18.086,11     18.086,11    
ÖZEL MALIYETLER  12.603,92     12.603,92     12.603,92     12.603,92     12.603,92     12.603,92    
AKTIF  TOPLAM  568.013,57     766.898,80     3.715.905,25     3.788.944,24     3.988.410,96     4.827.813,51    
BILANÇO  /  PASIF 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
KISA VAD. YAB. KAYNAKL  14.935,33     11.857,71     14.039,02     32.140,56     174.368,84     1.022.487,98    
PERSONELE BORÇLAR  2.463,40     5.250,78     6.264,20     -       6.107,94     5.888,61    
DIĞER  ÇEŞITLI  BORÇLAR  5.756,24     1.068,00     595,46     23.976,63     158.096,31     1.006.324,46    
ÖDENECEK  VERGI VE FONLAR  2.330,64     3.467,55     4.723,17     1.397,16     1.108,28     1.437,38    
ÖDENECEK SGK PRIMLERI  4.385,05     2.071,38     2.456,19     6.766,77     9.056,31     8.837,53    
ÖZKAYNAKLAR  553.078,24     755.041,09     3.701.866,23     3.756.803,68     3.814.042,12     3.805.325,53    
SERMAYE  1.184,14     1.184,14     1.184,14     1.184,14     1.184,14     1.184,14    
GEÇMIŞ YIL KARLARI  848.033,75     985.839,63     1.187.802,48     4.078.684,44     4.189.565,07     4.246.803,51    
GEÇMIŞ YIL ZARARLARI -433.945,53    -433.945,53    -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     57.238,44     
DÖNEM NET ZARARI  -       -       -       -       -      -8.716,59    
PASIF  TOPLAM  568.013,57     766.898,80     3.715.905,25     3.788.944,24     3.988.410,96     4.827.813,51    
GELIR TABLOSU 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
DIĞER GELIRLER   (  KIRA  )  457.771,89     573.241,74     573.003,50     459.876,68     308.321,68     562.500,00    
NAKDI BAĞIŞLAR  109.095,00     167.536,93     236.588,41     211.600,60     275.321,87     348.474,95    
AYNI BAĞIŞLAR  -       -       2.798.038,34     -   
AMACA YÖNELIK GIDERLER -256.419,00    -392.998,82    -438.678,56    -339.026,06    -360.441,54     -      
GENEL YÖNETIM GIDERLER -176.542,04    -120.397,30    -225.321,11    -221.570,57    -176.046,91    -924.323,61    
DIĞ. OLAĞAN GELIR VE KAR        3.900,03     1.390,73     3.319,56     -  10.083,55     4.744,31    
DIĞ. OLAĞAN GIDER VE ZAAR                   -      -0,03     -      -0,02    -0,21     
DIĞER OLAĞAN DIŞI GIDER                   -      -26.810,40    -125,00     -  -      -112,24    
GELIR - GIDER FAZLASI  137.805,88     201.962,85     2.946.825,14     110.880,63     57.238,44    -8.716,59    

MÜLKIYELILER BIRLIĞI VAKFI
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BASIN AÇIKLAMALARI
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kuru-
lu olarak bu çalışma döneminde de 
ülke gündemine, Fakültemize ve 
Mülkiye camiasına ilişkin konular-
da söz üretmekten ve kamuoyu-
na görüşlerimizi açıklamaktan geri 
durmadık. Mülkiyeliler Birliğinin bir 
demokratik kitle örgütü olmasının 
verdiği sorumlulukla kamu yararı-
nı ön plana çıkarma ve demokratik 
değerleri savunma çabamızı sürdür-
dük.

Yönetime geldiğimiz ilk aylarda or-
manlarımızı kasıp kavuran yangın-
lara yapılan yetersiz müdahaleyi 
eleştirerek üyelerimizin verdiği güç-

le yardım kampanyaları düzenledik. 
Bilhassa zeytinliklerin yok edilme-
sinin önünü açan yasal düzenleme-
ler başta olmak üzere çevrenin tah-
rip edilmesine yönelik politikaların 
karşısında durduk.

Fakültemizdeki akademik baskı ve 
sözleşme yenilememe gibi antide-
mokratik uygulamalara, bir Mülkiye 
geleneği olan “Inek Duasını” hedef 
gösteren üniversite politikalarına, 
öğrencilerimizin eğitim hakkını en-
gelleyen bir boyuta ulaşan kampüs 
içi şiddet eylemlerine yönelik yeterli 
önlem almayan Fakülte yönetimine 
karşı sesimizi yükselttik.

Yoğun siyasi baskıya maruz kalan 
demokratik kitle örgütleri, meslek 
örgütleri ve üniversite bileşenleriy-
le dayanışma içinde yer aldık. Ma-
denlerde katledilen işçi ailelerinin, 
barınma hakkını savunan öğrenci-
lerin, istismara uğrayan ve hak ara-
ma çabası örtbas edilmeye çalışılan 
çocukların, ağır ekonomik şartlar 
altında geçim sıkıntısı çeken emek-
lilerin mücadelesine destek verdik. 
Yönetimde bulunduğumuz süre 
boyunca yaptığımız açıklamalarla 
mektebimizin ve ülkemizin günde-
minde söz sahibi olduk.

SAYFA 11
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FAKÜLTEMIZIN 162. VE 163. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ ETKINLIKLERI
162. YIL RESEPSIYONU

Covid-19 salgının yarattığı 
kısıtlamaların azaltılmasıyla 
Fakültemizin kuruluşunun 162. 
yılını, Mülkiyeliler Birliği’nin ise 
75. yılını 4 Aralık 2021 tarihinde 
Mülkiyeliler Birliği Ayhan Açıkalın 
Sosyal Tesislerinde düzenlediğimiz 
resepsiyonla kutladık. Pandemi 

koşullarından dolayı uzun zamandır 
bir araya gelemeyen üyelerimizin ve 
öğrencilerimizin yoğun katılımıyla 
gerçekleştirilen etkinlik boyunca 
maske ve hijyen kurallarına uyulması 
konusunda azami özen gösterdik.  
Mezuniyetlerinin 50. yılını kutlayan 
1971 yılı mezunlarının da katılımıyla 

gerçekleştirilen resepsiyonda, 2021 
Mülkiye Büyük Ödülü “Boğaziçi 
Demokratik Direniş Bileşenleri” 
adına, Boğaziçi Üniversitesinde 14 
yıldır görev yapan ve 16 Temmuz 
2021’de hukuksuzca işine son 
verilen Sayın Can Candan’a takdim 
edilmiştir.     
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2022 yılında pandemi kısıtlamala-
rının kaldırılmasıyla beraber Şanlı 
Mektebimizin 163. Mülkiyeliler Bir-
liği’nin 76. kuruluş yıldönümünü, 4 
Aralık 2022 tarihinde Mülkiyeliler 
Birliği Genel Merkezinde gerçekleş-
tirdiğimiz resepsiyonla ve 10 Ara-
lık 2022 tarihinde Litai TBB Konuk 
Evi’nde gerçekleştirdiğimiz Gelenek-
sel Mülkiye Balosu’yla kutladık.

Mülkiye camiasına yakışır şekilde 
yenilenen Ayhan Açıkalın Sosyal 
Tesislerinin açılışını da kapsayan 4 
Aralık resepsiyonu 50. yılını kutla-
yan 1972 mezunlarının katılımıyla 
gerçekleştirildi. Resepsiyonda CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu, HDP Eş Genel Başkanı Prof. Dr. 
Mithat Sancar, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Is-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ekrem Imamoğlu, Izmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kırkla-
reli Belediye Başkanı Mehmet Siyam 
Kesimoğlu, Çanakkale Belediye Baş-
kanı Ülgür Gökhan, Gazipaşa Beledi-
ye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Mül-
kiyeliler Birliği Eski Genel Başkanları 
Erdal Eren ve Güngör Aydın’ın ilettiği 
tebrik mesajları camiamızla payla-
şıldı.

163. YIL RESEPSIYONU
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Değerli Mülkiyeliler ve Mülkiye Dostları,

 Çok Kıymetli Konuklarımız,

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanları,

Saygıdeğer Hocalarımız, Sevgili Öğrenciler,

Ve Elbette Mülkiye’nin ve Mülkiyeliler Birliği’nin Kıy-
metli Çalışanları,

Hoş geldiniz! Mülkiye’nin 163, Mülkiyeliler Birliği’nin 
76. yılı hepimize kutlu olsun!

Bugün, Türkiye’nin en köklü kurumlarından birisi olan 
Mülkiye’nin kuşaklar boyu aktarılan geleneğinin ne 
kadar diri, ne kadar hayatın içinde ve ne kadar güçlü 
olduğunu bir kez daha deneyimliyoruz.

Üniversite mezunu herkesin öğrencilik anıları vardır. 
Ancak bizleri farklı kılan bambaşka bir özelliğimiz bu-
lunmaktadır. Bizleri Fakültemize çeken, okulumuzun 
koridorlarına bizleri bağlayan sadece anılarımız değil-
dir. Bizi biz yapan, hepimizi bir dert etrafında bir araya 
getiren şey Mülkiyelilik kimliğidir.

Mülkiyelilik kimliği ise cumhuriyet değerlerini, huku-
kun üstünlüğünü, kamu yararını, laikliği, eşitliği ve 
özgürlüğü, insan haklarını, barışı, demokrasiyi, adaleti 
nefes aldığımız her yerde, toplumsal yaşamın her ala-
nında savunmak,  bu derdi yeni kuşaklara aktarmak 
demektir.

Hepimizin yakından bildiği üzere geleneğimiz, savun-
duğumuz tüm değerlerle birlikte, bizi biz yapan ilke-
lerimizle birlikte korkmadan, sinmeden ve yılmadan 
“Kahrolsun Istibdat Yaşasın Hürriyet” diyebilmekte 
yatmaktadır.

Bu nedenle, Fakültemiz ve Mülkiyeliler Birliği, tarihin 
farklı dönemlerinde, farklı biçimlerde hedef haline ge-
tirilmiştir.  Buna rağmen akıldan, bilimden, özgürlükçü 

değerlerinden ve eleştirel kimliğinden ödün vermeyen 
Mülkiyelilerin dayanışmasıyla,  geleneğimiz her ku-
şakla birlikte yeniden ve yeniden yeşermekte, filizler 
vermektedir.

Değerli Mülkiyeliler ve Mülkiye Dostları,

Tarihi bir eşikte yan yana geldik. Halkın yoksullaş-
tırıldığı, yolsuzluğun ve talanın had safhaya çıktığı, 
demokrasimizin cılızlaştırıldığı, kurumlarımızın tahrip 
edildiği, insan haklarının, basın özgürlüğünün, akade-
mik özgürlüğün, düşünce ve ifade özgürlüğünün yok 
sayıldığı, kadınların ve LGBTI bireylerin şiddet ve ay-
rımcılığa maruz bırakıldığı, yaşam hakkının değersiz-
leştirildiği, farklılıklarımızla birlikte eşitçe ve özgürce 
yaşayabilmemizin teminatı olan hukukun üstünlüğü-
nün, cumhuriyet değerlerinin ve laikliğin her gün daha 
fazla hedef haline getirildiği bir dönemde bir aradayız.

Taşıdığımız kimliğin ve sorumluluklarımızın farkında 
olarak, bulunduğumuz her yerde daha fazla üretmek, 
daha fazla çalışmak ve daha fazla dayanışma içerisin-
de olmamız artık bir zorunluluktur.

Bu bilinçle, yönetime geldiğimiz günden bugüne top-
lumsal ve siyasal sorunlar karşısında sözümüzü söy-
lemekten imtina etmedik, birikimimizi kamuoyuyla 
paylaşan çok sayıda panel, sempozyum, konferans 
ve söyleşi düzenledik. Eğitim Merkezimiz aracılığıyla 
öğrenci ve mezunlarımıza çok sayıda atölye çalışması 
sunduk.  Düşünceleri ve söyleyecekleriyle demokrasi 
kültürüne güç katacağına inandığımız herkese me-
kanlarımızı açtık.

Bunların yanı sıra camiamızın 30 yıldır gündemindeki 
varlığını koruyan ve kördüğüm haline gelmiş olan Nak-
kaştepe’nin tüm baskılara rağmen bizim kalmasını ve 
projenin hayata geçmesini sağladık.

Yaklaşık bir buçuk aydır da Birliğimiz bünyesinde hizmet 
veren Ayhan Açıkalın Sosyal Tesisimizi camiamıza yakışır 
hale getirebilmek amacıyla var gücümüzle çalıştık.

163. YIL RESEPSIYONU AÇILIŞ KONUŞMASI VE TEBRIK MESAJLARI

ILKER AKCASOY
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Bugün sizlerin takdirine ve beğenisine sunduğumuz 
yenileme çalışmamızın, her yaştan ve kesimden üye-
lerimizin kendisini daha rahat hissedeceği ve üyeleri-
mizin aidiyet duygusunu arttıracak, kurumsal kimliği-
mize güç katacak bir sonuç yaratmasını umuyoruz.

Son olarak, sizlerin huzurunda, yaklaşık bir buçuk aydır 
tüm mesaisini ve enerjisini yenileme faaliyetine ayıran 
Şirket yöneticilerimiz Mehmet Can Tan ve Musa Cey-
lan’a, Vakıf yöneticilerimiz Orhan Yüksel ve Canberk 
Gürer’e ve son olarak emektar çalışanlarımızın her bi-
rine Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki yıl 4 Aralık Resepsiyonumuzu demokratik 
bir Türkiye’de, ihraç edilen ve emekliliğe zorlanan ho-
calarımızın Fakültemize dönmelerinin sevinciyle kut-
lamayı umuyor, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum.

Mülkiye’nin 163, Birliğimizin 76. yılı hepimize kutlu ol-
sun.

Mülkiye HEY!

Ilker Akcasoy 

MülkIyelIler BIrlIğI Genel Başkanı

Sayın Ilker Akcasoy,

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı

Mülkiye’nin 163. ve Mülkiyeliler Birliği’nin 76. Kuruluş 
yıldönümünü kutladığınız geceye davet ettiğiniz için 
teşekkür ediyorum.

Okulunuzun ve okulumuzun 163. Yılı kutlu olsun.

Mekteb-i Mülkiye 163. Yıllı tarihi boyunca öncüsü ol-
duğu değerler bakımından sadece mezunu olduğu de-
ğerler bakımından sadece mezunu olanların değil tüm 
Türkiye’nin şanlı bir mektebidir. Rahatlıkla söyleyebili-
riz ki Mülkiye kadar öğrencisi ve Mezunu olmayanların 
da doğrudan hayatını etkilemiş ikinci bir okuldan bah-
setmek güçtür.

Mülkiye önce Osmalıda ilerici ve çağdaş bir sistemin 
kurulması ve sistemin yürütülmesi için gerek duyulan 
idarecilerin yetişmesi ve daha sonra Türkiye Cumhuri-
yeti’nin üst düzey kamu yöneticisi ihtiyacını karşılama 
sorumluluğunu üstlenmesinin yanı sıra Cumhuriyeti-
mizin demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti ilke-
sini temel alan felsefenin ana aktörlerindendir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU
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Tarihsel sorumluluğun bir sonucu olarak Mekteb-i 
Mülkiye demokrasiden yana baskıcı yönetim anla-
yışlarına karşı bir duruşu da teslim eder. Bu duygu ve 
düşüncelerle Mekteb-i Mülkiye’nin 163. ve Mülkiyeliler 
Birliği’nin 76. Kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutlu-
yor katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunu-
yorum.

Kemal Kılıçdaroğlu

MIthat Sancar
CHP Genel Başkanı

 Değerli Mülkiyeliler ve Mülkiye Dostları, Mülkiye’nin 
163., Birliğinizin 76 kuruluş yılını en içten dileklerimle 
kutluyorum. Mülkiye ve Mülkiyeliler Birliği’nin bu ülke-
nin modernleşmesi, akademik özgürlüğü, toplumsal 
ve siyasal mücadele tarihi, demokratik geleneklerinin 
gelişmesi ve sosyal-kültürel hayatın bir parçası olması 
açısından son derece önemli bir yeri olduğunu teslim 
etmem gerekiyor. Bir Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi mensubu olarak yaklaşık otuz beş sene Siyasal 
Bilgiler Fakültesi ile yan yana, omuz omuza, gönül gö-
nüle bir eğitim-öğretim ve akademik hayat geçirdim. 
Mülkiyeli dostlarım, yoldaşlarım, hocalarım ve öğren-
cilerim oldu. Bu nedenle kendimi bir Mülkiye dostu ola-
rak değerlendiriyorum. Kriz ve çalkantı dönemlerinde 
iktidarların hedeflerinden biri olan akademik özgürlük-
ler, Mülkiye ekolü ve temsil ettiği değerler de dahil ol-
mak üzere saldırılara maruz bırakılıyor. Yakın geçmiş-
te Barış Akademisyenlerinin oransal olarak büyük bir 
bölümünün eleştirel ekole sahip Mülkiyeli Hocalardan 
oluşması ve KHK’lar eliyle üniversitelerinden koparıl-
ması bunun son ve elim örneğidir. Mülkiye’nin en kısa 
zamanda akademik özgürlükler zemininde Hocalarına 
kavuşmasını, üniversiteler hayatın evrensel teamülleri 
ve kuralları gereğince akademik hayatını sürdürme-
sini ümit ediyorum. Mülkiyeliler Birliği’nin yalnızca bir 
mezun derneği olmayıp siyasal, kültürel ve toplumsal 
hayatın kamusal bir parçası olması hasebiyle başarıla-
rının devamını diliyorum. Partim ve şahsım adına hepi-
nizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Prof. Dr. MIthat Sancar

HDP Eş Genel Başkanı

mansur yavaş

Değerli Mülkiyeliler, Kıymetli Hemşehrilerim, Ulu Ön-
der Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize ka-
zandırdığı ilke ve değerlerin yılmaz savunucusu olarak 
kamu yararını ve vatan sevgisini hayatınızın öncelikli 
şiarı haline getirmenizden dolayı her birinizle onur ve 
gurur duyduğumu öncelikle belirtmek isterim. Mülki-
yelilik ve Mülkiyelilik ruhunun, milletimizin birlik ve bü-
tünlüğünü tetikleyici başat unsurlardan biri olduğunu 
vurgulayarak nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. 
Bu vesile ile Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye’nin 
163. Mülkiyeliler Birliği’nin 76. yıldönümünü içtenlikle 
kutluyor tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum.

Mansur YAVAŞ

Ankara BüyükşehIr BeledIye Başkanı

ekrem Imamoğlu

 Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha ön-
ceden belirlenmiş programlarım nedeniyle düzenlemiş 
olduğunuz kuruluş yıldönümü kutlama programında 
sizlerle birlikte olamayacağım için çok üzgünüm. Bun-
dan sonraki programlarınızda bir arada olabilmek ümi-
diyle, güzel çalışmalarınız için şükranlarımı sunuyor, 
sizleri ve tüm davetlileri sevgi ve saygılarımla selam-
lıyorum.

Ekrem Imamoğlu

Istanbul BüyükşehIr BeledIye Başkanı

tunç soyer

Çatısı altında eğitim görmekten büyük bir gurur duy-
duğum Ankara Üniversitesi’nin temeli olan Mülkiye’nin 
kuruluşunun 163. yılını tebrik ederim. Mülkiye’nin du-
ruşunu, ülkemiz için önemini ve değerini korumak için 
76. yıldır dimdik ayakta tutan Mülkiyeliler Birliği’ne 
sevgi ve selamlarımı iletiyorum. En güzel günlerimi 
geçirdiğim Ankara’ya ve bu mesajımın ulaştığı sizlere 
güzel Izmir’den en derin dayanışma duygularımı gön-
deriyorum. Nice yıllara Mülkiye, nice 76 yıllara Mülki-
yeliler Birliği…

Tunç Soyer

IzmIr BüyükşehIr BeledIye Başkanı
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 Sayın Ilker Akcasoy Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı,

"Tüm Dünya'nın" olduğu gibi ülkemizin de sosyal, eko-
nomik ve kültürel yönden önemli değişimlerin eşiğin-
de olduğu bir süreçte, aydınlık, çağdaş ve demokratik 
Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz ve şanlı okulu Mülki-
ye'nin l63'üncü, Mülkiyeliler Birliği'nin 76'ncı Kuruluş 
Yıldönümü coşkusunu ve kıvancını hep birlikte yaşı-
yoruz. 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 bü-
yük bir direnç ve kararlılıkla sürdüren, bunun yanında 
köklü bürokrasi geleneğinden de ayrılmayan bireylerin 
yetiştiği bir okul olmayı ilke edinmiştir. Milli mücadele 
döneminde ve modem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuru-
luşunda içindeki vatan ve hürriyet aşkını mülkiyeli ru-
hunun getirdiği benzersiz davranışla haykıran Mülki-
yeliler 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 bil-
lurlaştırmaya çalışmış ve çalışan yüksek arkadaşlar 
olarak nitelendirmiştir. Işte Mülkiyeliler bu anlayışla 
eleştirel sosyal bilimin getirdiği aydınlanmayı, her za-

man içinde barındırarak toplumumuzun ekonomik ve 
sosyal buhran yaşadığı dönemlerde düşüncelerini kor-
kusuzca açıklamaktan ve yol haritasını göstermekten 
çekinmezler. Bizler bu köklü eğitim mirasının geleneği-
ni sürdüren Mülkiye Topluluğu'nun ayrılmaz parçaları 
olarak, yaşamımızın her alanında insan hukukuna, ba-
rışa, adalete sahip çıkmaya ve laik, demokratik sosyal 
hukuk devletini geliştirmeye, geçmişte olduğu gibi bu-
gün de devam edeceğiz. Yol arkadaşlarım gibi ben de; 
yaşamımın her döneminde, görev ve sorumluluklarımı 
Mülkiyeli ruhunu kaybetmeden devam ettirdim. 1994-
2000 yılları arasında Mülkiyeliler Birliği'nin yönetimin-
de bulunmuş bir yerel yönetim lideri olarak, Genç Mül-
kiyeli kardeşlerimize, ehliyet ve liyakatten ayrılmadan 
Mülkiye ruhunu hissetmelerini ve geçmişin haklı mü-
cadelesinden güç almalarını tavsiye ediyorum. Bu duy-
gu 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 
163'üncü ve üyesi olmaktan onur duyduğum Mülki-
yeliler Birliği'nin 76'ncı Kuruluş Yıldönümü'nü kutluyor, 
sizleri 'Nabzı Mustafa Kemal diye atanların kenti Kırk-
lareli'den sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.

Mehmet SIyam KesImoğlu

KırklarelI BeledIye Başkanı

Mehmet SIyam KesImoğlu
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Sayın Ilker AKCASOY Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı 
Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye’nin 163. Yılı ve Mül-
kiyeliler Birliğinin 76. Yılı münasebetiyle düzenlediğiniz 
kutlama programı için tarafıma göndermiş olduğunuz 
davetinizi büyük bir memnuniyet ile aldım. Öncelikle 
nazik davetinize çok teşekkür ediyorum, lakin Çanak-
kale’de önceden planladığım mühim programlarım 
nedeniyle bu önemli günde üzülerek aranızda buluna-
mıyorum. Sayın Başkan, Mülkiye geleneğimizin ilkeleri 
doğrultusunda demokrasi, cumhuriyet ve hukuk nez-
dinde tecrübelerimizi ve fikirlerimizi paylaştığımız her 
buluşmanın bizleri güçlendirdiği ve atacağımız adımla-
rı sağlamlaştırdığı düşüncemle, kutlama programının 
bizlere yakışır şekilde son derece verimli geçeceğinden 
hiç şüphe duymuyorum. Mülkiyeli olmanın bir ayrıcalık 
olduğunu vurgulamak istiyor ve özellikle genç dost-
larımızın, ülkemizin siyasi tarihi için, aydınlık günler 
için atacakları her adımda bu ayrıcalığın farkında ol-
malarını diliyorum. Şahsınıza ve yönetim kurulunuza 
emekleriniz için gönülden teşekkürlerimi sunuyor, re-
sepsiyonun tüm katılımcılarına Barışa ve Özgürlüklere 
kanat geren Çanakkale’den selamlarımı ve saygılarımı 
sunuyorum.

Ülgür Gökhan

Çanakkale BeledIye Başkanı

Sayın Ilker AKCASOY Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı 
Sağlığımın elvermiyor olması nedeniyle Mülkiyemizin 
163. Kuruluş Yıldönümü törenlerine katılamıyorum; 
üzgünüm. Kişiliğinizde ülkemizde bilim, aydınlık, ilerle-
me ve demokratikleşmenin öncüsü ve simgesi Mülkiye 
ve Topluluğunun 163. Kuruluş Yıldönümünü, Mülkiyeli 
eşim 1963 mezunu Tülay Aydın'la birlikte, gelecek yıl-
dönümünün demokrasi içinde gerçekleşmesi dilek-
lerimle kutlar; tüm Mülkiyelilere sevgi ve saygılarımı 
sunarım.

Güngör AYDIN

EmeklI ValI MülkIyelIler BIrlIğI EskI Genel Başkanı

ülgür gökhan

mehmet alI yılmaz

 Sayın Başkanım, Değerli Mülkiyeli arkadaşlarım, Mül-
kiye geleneğini yeni nesile aktarmak ve birikimlerimi-
zi paylaşıp genç kuşaklarla tanışmak için düzenlenen 
bu anlamlı Resepsiyona, daha önceden planlanan bir 
programım olduğu için katılamıyorum. Aranızda ola-
masam da kalbim, gönlüm sizlerle… Bu vesileyle Mül-
kiye’nin 163’üncü, Mülkiyeliler Birliğinin 76’ncı Kuruluş 
Yıldönümünü kutluyor, herkese selam ve sevgilerimi 
iletiyorum.

Mehmet AlI Yılmaz

GazIpaşa BeledIye Başkanı

güngör aydın

erdal eren
Sayın Genel Başkan, Mülkiye'mizin 163. yaşı kutlu ol-
sun. Mülkiyeli abla ağabey ve kardeşlerimiz ile Mülki-
ye dostlarının 4 Aralık kuruluş günümüzü kutluyorum. 
Bu yıl yapılacak kutlama törenine ve yenilenen sosyal 
tesislerimizin yeniden açılış etkinliğine bizzat arayarak 
yaptığınız nazik davet için teşekkür ediyorum. Ancak 2 
Aralık Cuma günü sevgili annem Aynur Eren' i kaybet-
mem sebebiyle nazik davetinize icabet edemeyeceği-
mi ve sevgili Mülkiyeli dostlarımla birlikte olamayaca-
ğımı üzülerek bildirmek durumundayım. Mülkiyeliler 
Birliği yönetimine ve her kuşaktan Mülkiyelilere selam, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 163. yaşımız bir kez 
daha kutlu olsun.

Erdal EREN

MülkIyelIler BIrlIğI EskI Genel Başkanı
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GELENEKSEL MÜLKIYE BALOSU

10 Aralık 2022 tarihinde Litai TBB 
Konuk Evi’nde gerçekleştirdiğimiz 
Geleneksel Mülkiye Balosu’nda her 
kuşaktan mezunumuzla bir araya 
gelerek Ankara Modern Orkestra-

sı eşliğinde 163. yılımızı coşkuyla 
kutladık. Mülkiye Balosu’nda mezu-
niyetlerinin 25. yılını kutlayan 1997 
mezunlarımıza sertifikaları verilmiş, 
2022 yılı Mülkiye Büyük Ödülü, Fi-

şek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim 
ve Eylem Vakfı adına Vakıf Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Oya Fişek’e 
takdim edilmiştir.
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9 Şubat 2019’da gerçekleştirilen açılış töreninden bu 
yana aynı anlayışla, Mülkiye Kültür Merkezinin üyele-
rimiz, öğrencilerimiz ve tüm Ankaralılar için sosyal ve 
kültürel bir çekim merkezi olması için çalışmalarımızı 
yürüttük. Covid-19 pandemisinin yarattığı kısıtlama-
ların kaldırılmasıyla birlikte Mülkiye Kültür Merkezin-
de düzenlediğimiz etkinliklerin de sayısı arttı.  Salo-
numuzda ülke gündemini doğrudan ilgilendiren çeşitli 
konularda pek çok konferans ve panel gerçekleştirdik. 
Teknolojik imkânlarımızdan faydalanarak birçok etkinli-
ği internetten canlı yayınlayıp Ankara dışında olan veya 
Kültür Merkezimize gelme imkânı olmayan kişilerin de 

etkinliklerin bir parçası olmalarını sağladık.

Mülkiye Eğitim Merkezinin düzenlediği atölyelere farklı 
salonları ile ev sahipliği yapan Mülkiye Kültür Merke-
zi, Ankaralıların önemli buluşma, öğrenme ve etkinlik 
mekânlarından biri olma niteliğini pandemi kısıtlama-
larının ardından güçlendirdi. Mülkiye Eğitim Merkezi 
tarafından 2021 Ekim-Kasım döneminden itibaren yüz 
yüze gerçekleştirilmesi planlanan 16 atölyeden oluşan, 
programda yer alan temel fotoğrafçılık, yoga, nitel veri 
analizi, yabancı dil atölyeleri, Latin dansları, satranç gibi 
atölyelerden katılımcıların talepleri doğrultusunda açı-

MÜLKIYE KÜLTÜR MERKEZI
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lan yoga, Almanca, Ispanyolca, Rusça ve Ingilizce aka-
demik çeviri atölyeleri vasıtasıyla onlarca üyemize, öğ-
rencimize ve Ankaralıya ulaştık. Mülkiye Eğitim Merkezi 
atölyeleri, öğrencilerimizin akademik gelişimine katkı 
sağlarken üyelerimiz ve Mülkiye dostlarının ise keyifle 
vakit geçirerek alanında uzman atölye yürütücüleri ara-
cılığıyla ilgili alanda kendilerini geliştirdikleri bir mecra 
haline geldi. Çeşitli demokratik kitle örgütlerinin çalış-
tay, toplantı ve etkinlikleri için tercih edilen bir mekân 
olma niteliği ile Kültür Merkezimizi Ankara demokratik 
kamuoyunun uğrak ve vazgeçilmez bir buluşma nokta-
sı hâline getirdik.

Kültür Merkezimiz aynı zamanda Uluslararası Işçi Film-
leri Festivali gibi köklü festivallere, birçok bağımsız bel-

geselin ilk gösterimlerine, çocuk ve gençlere yönelik 
festivallerin atölyelerine, resim sergilerine, Türkiye’nin 
önde gelen yazarlarının söyleşi ve imza günlerine de 
ev sahipliği yaparak Kızılay’ın giderek kaybolan kültürel 
yaşamını da canlandırmaya hizmet etti.

Merkezimizin Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphane-
sini tüm Ankaralılara rahat ve güvenle çalışabilecek-
leri bir mekân olarak açmanın yanı sıra, özellikle sınav 
dönemlerinde Fakültemiz öğrencilerine çok daha uzun 
süreler kullanabilecekleri bir çalışma ortamı yaratarak 
öğrencilerimizin Birliğimiz ile olan bağının daha da güç-
lenmesini sağlamayı ve akademik çalışmalarına destek 
olmayı amaçladık.
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Bu yönetim döneminde de düzenlediğimiz pek çok 
konferans ve panel aracılığıyla üyelerimizle, Ankaralı-
larla ve çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler 
sayesinde Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılarla 
ülkemizin en güncel sorunlarını ele aldık.

Hrant Dink’in katledilişinin 15. yılında, bir kez daha 
yüksek sesle “Buradayız Ahparig” demek ve nefret 
suçlarına ilişkin davaların yargılama süreçlerindeki 
adaletsizliğe dikkat çekmek üzere ODTÜ Mezunları 
Derneği ile birlikte Avukat Emel Ataktürk Sevimli ve 
CHP Istanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun konuş-
macı olarak yer aldığı “Hrant’sız 15 Yıl: Buradayız Ah-
parig” etkinliğini gerçekleştirdik.

Parlamentonun etkisizleştirildiği, güçler ayrılığının yok 
edildiği ve hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçe sayıldığı 
bir döneme tanıklık ederken her zamanki gibi demok-
rasiden, laiklikten, eşitlikten, özgürlükten ve barıştan 
yana bir politikada ısrar ettik. “Parlamenter Sistem 
Tartışmaları: Siyaset, Bürokrasi, Yargı” başlıklı kon-
feransta, Yasemin Özgün, Murat Sevinç, Murat Somer, 
Meltem Kayıran, Sonay Bayramoğlu, Rahmi Aşkın Tü-

reli, Doğan Cansızlar, Elçin Aktoprak, Orhan Gazi Erte-
kin, Meral Danış Beştaş ve Ayşe Sarısu Pehlivan gibi 
kıymetli akademisyen, bürokrat ve milletvekillerinin 
katılımıyla demokrasiye geçişte önemli bir adım olan 
parlamenter sistemi, bu geçişte bürokrasinin ve yar-
gının rolünü ve geçiş süreci adaletinin nasıl tesis edi-
leceğini tartıştık.

Türkiye’nin son 20 yılda yasaklar, yolsuzluk ve yoksul-
luk konusunda geldiği noktayı tartışmak üzere Hacet-
tepe Üniversitesi Mezunlar Derneği, Istanbul Teknik 
Üniversiteliler Birliği Derneği ve ODTÜ Mezunları Der-
neği ile birlikte Elçin Aktoprak, Pınar Bedirhanoğlu ve 
Serdal Bahçe’nin konuşmacı olarak yer aldığı “3Y:Ya-
saklar, Yoksulluk ve Yolsuzluk’’ panelini gerçekleştir-
dik.

Yönetimde bulunduğumuz süre içerisinde giderek 
daha da derinleşen ekonomik krizi farklı boyutlarıyla 
ele almak üzere üç ayrı oturumdan oluşan bir “Ekono-
mik Kriz Konferansı” düzenledik. Hayatımızın her ala-
nında etkisini gösteren ekonomik krizin farklı veçhe-
lerinin değerlendirildiği konferansta krizin nedenleri, 

KONGRE, KONFERANS VE PANELLER
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koşulları, özellikleri, medyada ele alınma ve yansıtılma 
biçimleri ile krizden çıkış yollarını tartıştık. Değerli ho-
camız Prof. Dr. Korkut Boratav’ın onur konuğu olarak 
bir video mesajla katıldığı konferansın “Türkiye Eko-
nomisinde Kriz” başlıklı ilk oturum Meltem Kayıran 
moderatörlüğünde, Nilgün Erdem, Yalçın Karatepe ve 
Oğuz Oyan’ın katılımıyla; ikinci oturum “Ekonomik Kriz: 
Gerçekler ve Yalanlar” başlığıyla Gülseren Adaklı mo-
deratörlüğünde Nurcan Bilge Gökdemir, Hakkı Özdal 
ve Erdal Sağlam’ın katılımıyla; üçüncü oturum ise “Kri-
zin Siyaseti: Nedenler ve Çıkış Yolları” başlığıyla Pınar 
Ecevitoğlu moderatörlüğünde CHP Ankara Milletvekili 
Bülent Kuşoğlu ve HDP Istanbul Milletvekili Prof. Dr. 
Erol Katırcıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalışma dönemimizde önem verdiğimiz bir diğer konu 
da siyasal, toplumsal ve ekonomik koşullar nedeniyle 
her geçen gün daha da yakıcı bir mesele haline gelen 
çocuk işçiliği oldu. Bu kapsamda Fişek Enstitüsü Çalı-
şan Çocuklar Vakfı ile 12 Haziran Dünya Çocuk Işçiliği 
ile Mücadele Günü çerçevesinde çocuk işçiliğini çeşit-
li boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alan “Çalışan 
Çocuklar: Eğitim, Sağlık, Hukuk Ve Çocuk İşçiliği İle 
Mücadele” konulu panelimizi gerçekleştirdik. Şenal 
Sarıhan (29 Ekim Kadınlar Derneği), Sebiha Kablay 

(Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı), Sinan Muşlu 
(Eğitim-Sen), Metehan Akbulut (Türk Tabipleri Birliği) 
ve Özlem Durgut’un (Ankara Barosu) konuşmacı ola-
rak yer aldığı panelin ardından dinleyicilerin de tartış-
manın bir parçası olduğu bir forum düzenledik.

Yıllarca Fakültemizde düzenlenen, 2018 yılından beri 
Mülkiyeliler Birliği tarafından sahip çıkılan Genç Sosyal 
Politikacılar Kongresine ev sahipliği yapmayı sürdür-
dük. Sosyal politika alanında öğrenim gören öğrenci-
lerin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların 
yaratılması ve sürekli kılınması amacıyla düzenlenen 
13. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresini çev-
rimiçi olarak düzenledik.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) 
öncülüğünde düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haf-
tası etkinliklerinin bir parçası olarak 2022 yılında 29. 
Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında “Hakikat ve 
Adalet” başlığıyla Özge Mumcu ve Rakel Dink’in ko-
nuşmacı olarak yer aldığı bir çevrimiçi etkinlik düzen-
ledik. 2023 yılında ise 30. Adalet ve Demokrasi Haftası 
kapsamında “Diyanet, Tarikat, Hakikat” başlığıyla TIP 
Milletvekili Sera Kadıgil ve Gazeteci Burcu Karakaş’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı bir etkinlik gerçekleştirdik.
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2020 yılında Covid-19 Pandemisi döneminde başla-
yan Çarşamba Söyleşileri Evde programları 2021 ve 
2022 yıllarında da devam etti. Türkiye’nin her yerinden 
Mülkiyelilerin ve meraklıların katılımına imkân veren 
çevrimiçi söyleşiler hem pandemi dönemine özgü so-
runların irdelenmesine, hem de Türkiye’ye dair güncel 
meselelerin tartışılmasına olanak sağladı.

“Nasıl Bir Kent İstiyoruz?” başlığında Burcu Hatipoğ-
lu Kısat ile, “Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Kent” 
başlığı altında Deniz Altay Bayka ve L. Yıldız Tokman 
ile ve “Kent Kültürü; Sokak Sanatı Kolektif Molektif, 
Stak” başlıklı söyleşilerde içinde yaşadığımız kentleri 
daha özgürlükçü ve demokratik alanlara dönüştürmek 
için nelerin yapılması gerektiğine dair akıl yürüttük. 

“Kriz, Pandemi ve İşçi Hakları” ve “Yükselen İşçi Ha-
reketleri ve Sendikalar” başlıkları altında Emel Memiş, 
Aslo Odman ve Başaran Aksu ile özellikle pandemi dö-
neminde kötüleşen çalışma koşullarını ve bu koşullara 
dair işçi sınıfından gelen itirazları değerlendirdik. 

Son yılların en popüler şarkıcısı Ezhel ile gerçekleştir-
diğimiz “İs, Pas, Kir: Türkiye'de Müzik ve İfade Özgür-
lüğü” başlık söyleşide ülkemizdeki otoriter politika-
ların sanat ve müzik üzerindeki etkilerini konuşurken 

aynı zamanda kendisi de bir Ankaralı olan Ezhel’in An-
kara’ya dair özlemini paylaştık. 

“Ukrayna Savaşı Yeni Bir Dünya Düzeninin İşareti 
Mi?” başlıklı söyleşide akademisyenler Ilhan Uzgel ve 
Mühdan Sağlam ile Ukrayna Savaşı’nın dünya siyase-
tine olan etkilerini konuştuk. 

“Medeni Kanun Hepimizin” başlığı altında Canan Arın 
ile başta Istanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması olmak 
üzere kadın mücadelesine yönelik baskıcı politikaları 
gözden geçirirken, kadınların yükselen özgürlük mü-
cadelesini selamladık. 

Değişen seçim kanununu siyasi parti temsilcileri ve 
akademisyenler ile değerlendirdiğimiz “Seçim Kanu-
nu: Değişen Nedir?” başlıklı söyleşide Onursal Adıgü-
zel, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Selvin Korkmaz’la ülke-
nin girdiği seçim atmosferi içerisinde demokratik ve 
adil seçimlerin koşullarını tartıştık. 

“Dünyada ve Türkiye’de Değişen Tarım Politikaları” 
başlıklı söyleşide Bülent Gülçubuk ve Sabriya Akkuran 
ile sağlıklı gıdaya erişim hakkı bağlamında hem yerel 
hem de küresel bağlamda devletlerin gıda politikala-
rını inceledik. 

ÇARŞAMBA SÖYLEŞILERI
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“Saltanattan Cumhuriyete Meclisin Rolü”  ve “Neo-
liberal Dönüşümlerde Kriz ve Devlet” başlıklı söyle-
şilerde Fatma Eda Çelik ve Galip Yalman ile Türkiye’de 
devlet yapısını siyasal ve ekonomi-politik bağlamlar 
içerisinden tarihsel bir bağlamda tartıştık. 

Akademisyen Elçin Aktoprak moderatörlüğünde “Yeni 
Milliyetçilik’in Nesi Yeni” başlıklı söyleşide Tanıl Bora 
milliyetçiliğe dair yeni söylemlerin Türkiye’deki milli-
yetçilik tarihi içerisindeki konumunu ele aldık.

Mülkiyeli gazeteciler Ünsal Ünlü ve Tuğrul Eryılmaz ile 
düzenlediğimiz “Bağımsız Gazetecilik ve Medya Öz-
gürlüğü” ve “Düzeyli” Söyleşi: Basının ve Memleke-
tin Hâlleri” başlıklı söyleşilerde özgür basın üzerinde 

artan baskıları hem güncel gazetecilik faaliyetleri açı-
sından, hem de tarihsel bir boyutta ele aldık. 

Iranlı araştırmacı Sara Baherirad ile düzenlediğimiz 
“İran’dan Yükselen Ses: Kadın, Yaşam, Özgürlük” 
başlıklı söyleşide, örtünme kurallarına uymadığı ge-
rekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini’nin ölümün-
den sonra Iranlı kadınları sokaklara döken isyan, tarih-
sel ve sosyolojik boyutlarıyla tartıştık. 

Başta Ankara olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında pek 
çok kentte yer alan anıt heykelleri ile tanınan sanat-
çı Metin Yurdanur ile düzenlenen “Kentsel Alanlarda 
Sanat” başlıklı söyleşide tarihsel ve güncel biçimleriyle 
şehri biçimlendiren sanat müdahalelerini tartıştık.
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EDEBIYAT - KÜLTÜR - SANAT

Birliğimiz, iki yıla yakın süre zarfında edebiyat, kültür 
ve sanat alanında gerçekleştirilen pek çok etkinliğe 
hem ev sahipliği yaptı, hem de çeşitli ortak etkinlikle-
rin parçası ve düzenleyicisi oldu. Edebiyat Buluşmaları 
kapsamında Sezen Ünlüönen, Süreya Köle, Gönül Kı-
vılcım, Kiraz Akın-Senem Esen, Sevin Okyay, Türey Kö-
se-Arzu Okay, Gürsel Korat, Tarhan Gürhan-Kurtuluş 
Özyazıcı, Ahmet Büke gibi birbirinden değerli yazar-
larla söyleşiler ve imza günleri gerçekleştirdik. Her ku-
şaktan Mülkiyelinin yoğun ilgisiyle karşılanan Edebiyat 
Buluşmaları etkinliklerimizin dışında, üyemiz Servet 
Taşdelen'in son çıkan kitabı “Osmanlı’da Bir Konsolit 
Hikâyesi” ve TIP Istanbul Milletvekili Ahmet Şık, ga-
zeteciler Timur Soykan, Hakkı Özdal, Bahadır Özgür ve 
Ertuğrul Mavioğlu tarafından kaleme alınan "Duvar" 
isimli kitap için Mülkiye Kültür Merkezinde söyleşi ve 
imza günü gerçekleştirdik.

Mülkiyeliler ve Mülkiye dostları, Mülkiye Kültür Mer-

kezinin giriş katında, üyemiz Hakan Eken'in, hürriyet 
mücadelesinde emek vermiş Mülkiyelilere ve okulu-
muza ilişkin küçük bir saygı çalışması olarak hazırladığı 
“Hürriyet Mücadelesinde Mülkiye” adlı resim sergi-
sinde buluştu.

Geçmiş dönemde de çalışmalar yürüten Arkhe Mülki-
ye Çoksesli Korosunun, Mülkiyeliler Birliği Halk Mü-
ziği Topluluğunun ve Mülkiyeliler Birliği Türk Sanat 
Müziği Topluluğunun faaliyetleri, üyelerimizin koro 
çalışmalarını konforlu biçimde gerçekleştirebilmele-
rine özen göstererek desteklenmeye devam edildi. 
Takdire şayan çalışmalar yürüten korolarımız bu süre 
zarfında sadece koro faaliyetleri gerçekleştirmekle 
kalmayıp, korolar içerisinde kendi müzisyenlerini ye-
tiştirmeyi de hedefledi.

Yaz aylarında, film gösterimleri için hazırlanan bahçe-
mizde hem üyelerimizin hem de Ankaralı sinemase-
verlerin yoğun ilgisine tanık olduk. Pazar günleri ger-
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çekleştirdiğimiz Açık Hava Film Günlerinde izlediğimiz 
Alman Filmleri ve Fransız Filmleri ile üzerimizde her 
geçen gün daha fazla ağırlığını hissettiğimiz siyasal 
atmosfere inat, film izleme keyfini doyasıya yaşadık. 

Mülkiyeliler Birliği bahçesinde, Açık Hava Film Gös-
terimleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz "Belgesel 
Günleri: 4 Portre" programı altında izleme şansı bul-
duğumuz belgeseller ve belgesel sonrası gerçekleştiri-
len söyleşiler aracılığıyla ülkemizin siyasal, toplumsal, 
kültürel tarihine farklı pencerelerden bakabilme şansı-
nı yakaladık. Kültürhane çatısı altında çekilen ve kent-
sel alanın ortasında, apartmanların yanı başında ka-
dınlar tarafından sürdürülen kentsel tarım faaliyetleri 
ve atalık sarı buğdayın yeniden yaygınlaşması ama-
cıyla yürütülen çalışmaları konu eden “Apartmanların 
Gölgesinde” ve “Atadan Öteden Sarı Buğday” isimli 

belgeseller Mülkiyeliler Birliğinin ev sahipliğinde Anka-
ra’da ilk defa izleyicisiyle buluştu. Çankaya Belediyesi 
Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahat-
tin Ali Konferans Salonunda izlediğimiz ve Ankara'da 
ilk defa gösterimi yapılan bir diğer belgesel "Ahmed 
Arif’in Hasreti” oldu. Belgesel sonrasında yönetmen 
Dilek Gül, yapımcı Ecevit Kılıç ve yazar Şeyhmus Di-
ken’le bir söyleşi de gerçekleştirdik. Mülkiyeliler Birliği, 
ODTÜ Mezunları Derneği ve Çankaya Belediyesi ola-
rak Hüseyin Inan, Yusuf Aslan ve Deniz Gezmiş’in idam 
edildiği 6 Mayıs’ın 50. yıldönümünde, bir 68 hikayesi 
olan “Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı” 
Belgesel Filmi gala gösteriminde buluştuk. 17. Ulusla-
rarası İşçi Filmleri Festivali’nin Ankara gösterimlerini 
de Mülkiye Kültür Merkezinde gerçekleştirdik. 

"Mülkiye Sanat Buluşmaları" kapsamında, Cum-
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hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ADA Ankara Mavi 
Salon’da, Şerif Can Ünver yönetimindeki Başkent 
Oda Orkestrasını ve keman sanatçısı Cihat Aşkın’ı bir 
araya getiren konseri Mülkiyeli dostlarımızla birlikte 
izlemenin mutluluğunu yaşarken “askıda bilet” kam-
panyasıyla fakültemiz öğrencileriyle dayanışma im-
kânı da bulduk. Çeşitli zorluklarla baş etmek zorunda 
kalan sinemacılarla dayanışma içerisinde olduğumuzu 
göstermek amacıyla, yönetmen Emin Alper’in “Kurak 
Günler” adlı filmini de, üyelerimiz ve yine “askıda bilet” 
kampanyası ile öğrencilerimizle birlikte izledik. 2022 
yılının 2-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 27. 
Gezici Festival’in programından bir seçki yaparak fes-

tival filmlerini izlemek isteyen öğrencilerimiz için bilet 
temin ederek ekonomik olarak zor durumda olan öğ-
rencilerimizin kültürel faaliyetleri sürdürebilmelerine 
katkı sağlamaya çalıştık.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu olarak SBF Tiyatro 
Topluluğunun sergilediği ”Kral Übü” oyununun prö-
miyerine katılarak öğrencilerimizin sahneye koyduğu 
güzel oyunun ve oyunculukların tanığı olduk. Çankaya 
Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde, Arkadaş Z. Öz-
ger’in hayatından ve şiirlerinden yola çıkılarak Ahmet 
Yapar tarafından kurgulanan ve yönetilen tiyatro oyu-
nu “Sevdadır”ı izledik.

SOSYAL ETKINLIKLER VE DOĞA BULUŞMALARI 
Pandeminin etkisinin biraz olsun azalmasıyla birlikte, 
Mülkiyeliler Birliğinde gerçekleştirdiğimiz sosyal etkin-
liklerimizin ve Ankara’nın çeşitli yerlerine düzenlenen 
doğa yürüyüşlerimizin sayısı arttı. Çeşitli etkinliklerle 
pandeminin yıkıcı zamanlarının etkisini azaltmaya, öz-
lenen etkinlikleri gerçekleştirmeye çalıştık.

Iki yıllık süre boyunca üyemiz Ismail Hakkı Karakel-
le’nin yürütücülüğünde Mülkiye Doğa Topluluğu, 16 

doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Kazan, Çamlıdere, Ka-
lecik, Polatlı, Eymir Gölü, Çubuk ve Ankara’nın birçok 
bölgesine doğa yürüyüşleri yapıldı. Yılın her mevsimde 
gerçekleşen yürüyüşler sayesinde, üyelerimiz bir ara-
ya gelerek ilişkilerini geliştirdiler ve doğayı daha yakın-
dan tanıma imkânı buldular. Birçok doğa yürüyüşü de 
bazı özel günler için gerçekleştirildi. 23 Ekim 2021 tari-
hinde Çamlıdere Aluç Dağı zirvesine yapılan gezi, 1970 
ve 1971 Mülkiye mezunlarının 50. mezuniyet yıllarının 
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Mülkiye Doğa  
Topluluğu iki yılda 
16 doğa yürüyüşü 

gerçekleştirdi.

ve Mülkiye’nin 162. kuruluş 
yıldönümünün kutlanması 
amacıyla düzenlendi. 24 Ni-
san 2022’de Otizm Vakfı ile 
birlikte Eymir Gölüne yapılan 
yürüyüş, otizm farkındalığı 
için düzenlendi. 9 Ekim 2022 
tarihinde, Işık Dağı zirvesi-
ne yapılan doğa yürüyüşün 
amacı, 1972 mezunlarımızın 
50. mezuniyet yıllarını ve 
Mülkiye’nin 163. kuruluş yıl-
dönümünü kutlamaktı. Bü-
yük bir özenle bu yürüyüşleri 
organize eden üyemiz Ismail 
Hakkı Karakelle’ye, Mülkiye 
Doğa Topluluğu’na ve doğa-
sever üyelerimize teşekkür 
ediyoruz.

2021 ve 2022 yıllarında me-
zunlarımızı ve ailelerini me-
zuniyet coşkusunu paylaş-
mak için Mülkiyeliler Birliğine 
davet ettik. Bu davetlerle 
birlikte, salgını, ekonomik 
güçlükleri, belirsizlikleri, geç-
mişin olumsuzluklarını ar-
kada bırakmaya çalışarak, 
coşkuyla, umutla öğrencile-
rimizin mezuniyetlerini kut-
lamak istedik.

Öğrencilerimizin, 2022 yı-
lında İnek Bayramını büyük 
bir kalabalık ve büyük bir 
coşkuyla Mülkiyeliler Birliği 
Ayhan Açıkalın Sosyal Tesi-
simizde kutlamalarını sağla-
dık.
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KURUMLARLA ILIŞKILER
Ekonomik ve siyasal krizin derin-
leştiği, demokrasi ve insan hakla-
rı alanında büyük bir gerilemenin 
yaşandığı, sağlık, eğitim, sosyal 
politika başta olmak üzere pek çok 
alanda kamucu anlayışın tümüyle 
terk edildiği bir dönemde Mülki-
yeliler Birliği olarak, toplumsal ve 
siyasal sorunların çözümünde ve 
kamuoyunun aydınlatılmasında, 

birikimleri ve mücadele gelenek-
leriyle önemli rol oynayan tüm 
kurumlarla yakın bir işbirliği içinde 
bulunmaya gayret gösterdik.

Üniversitelere yönelik olan ve fa-
kültemizi de derinden etkileyen 
tasfiyelerin, akademide güvencesiz 
çalışma koşullarının yaygınlaşma-
sının, yükseköğretimde kalitenin 

düşmesinin ve üniversite mezunla-
rını da doğrudan etkileyen işsizliğin 
ele alındığı 2020-21 Akademik Yıl 
Açılışı etkinliğini Eğitim Sen Ankara 
Üniversiteler Şubesi, Ankara Da-
yanışma Akademisi ve ODTÜ Me-
zunları Derneği işbirliğiyle gerçek-
leştirdik. Akademik gelenekleri ve 
birikimleri ile entelektüel hayata ve 
bilimsel düşünce üretimine önemli 

katkılarda bulunan üniversitelerin 
mezun dernekleriyle bir araya ge-
lerek tecrübe ve fikir alışverişinde 
bulunabileceğimiz ortak etkinlikler 
gerçekleştirmeye özel bir önem at-
fettiğimiz bu dönemde Hacettepe 
Üniversitesi Mezunlar Derneği, ITÜ 
Birlik ve ODTÜ Mezunlar Derneği 
ile çok sayıda panel ve söyleşinin 

yanında, ortaklaşa kültür-sanat 
etkinlikleri düzenledik.

Içinden geçtiğimiz dönemde, Mül-
kiyeliler Birliğinin sivil toplumla iş-
birliği ve ortak mücadele geleneğini 
yaşatmaya ve bu bağlamda sendi-
kalar, meslek odaları ve birlikleri 
ile dayanışma içinde olmaya özen 

gösterdik. 

Tez-Koop-Iş Sendikası ile, Fakülte-
miz Çalışma Ekonomisi ve Endüst-
ri Ilişkileri (ÇEEI) Bölümü 4. sınıf 
öğrencilerimiz başta olmak üzere 
her yıl 10 fakülte öğrencimizin üç 
ay süre ile sendika bünyesinde staj 
görmesini, sendikanın farklı birim-
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lerinde bilgi ve becerilerini geliş-
tirmesini sağlayacak bir protokol 
imzaladık.

Pandemiyle mücadelede olağa-
nüstü emek veren, toplumun sağlık 
hakkını korumayı ve geliştirmeyi 
görev edinen hekimlerin hakları için 
“Beyaz Nöbet”ine destek olmak ve 
taleplerine güç vermek üzere Türk 
Tabipleri Birliğinin yanında yer al-
dık. Gazeteci yazar Uğur Mumcu ve 
aydınlarımızın anısına düzenlenen 
29. Adalet ve Demokrasi Haftası 
kapsamında Türk Tabipleri Birli-
ği ile Hakikat ve Adalet başlıklı bir 
etkinlik gerçekleştirdik. Yıllardır 
kent ve çevre konularında yürüt-
tükleri mücadele ile kentimizin ve 
çocuklarımızın geleceğine sahip 
çıkan Mimarlar Odası Ankara Şu-
besinin çalışmalarını yakından ta-

kip ettik ve şube yönetim kurulu 
üyeleri hakkında asılsız iddialarla 
başlatılan soruşturma karşısında 
demokratik tepkimizi ve dayanış-
ma irademizi açıkça ortaya koyduk. 
TMMOB’nin Gezi Davasında alınan 
hukuksuz tutuklama kararlarına 
karşı sürdürdüğü Adalet Nöbetinin 
57. Gününde de Mülkiyeliler Birliği 
olarak nöbetteydik.

Mülkiyeliler Birliği olarak 47. Ola-
ğan Genel Kurulda yönetim so-
rumluluğunu aldığımız günden bu 
yana, başta sendikalar olmak üzere 
emek mücadelesi yürüten kurum-
larla işbirliği yapmaya ve bu müca-
deleye birikimimiz ve geleneğimiz 
çerçevesinde katkı sağlamaya özen 
gösterdik. KAZAN A.Ş çalışanları 
ile DISK – Devrimci Turizm Işçileri 
Sendikası arasında Toplu Iş Sözleş-

mesi imzalanması ile sonuçlanan 
müzakere sürecinde aktif ve ko-
laylaştırıcı bir rol üstlendik. Mülki-
yeliler Birliği olarak Fişek Enstitüsü 
Çalışan Çocuklar Vakfı ile birlikte, 
12 Haziran Dünya Çocuk Işçiliği ile 
Mücadele Günü çerçevesinde ço-
cuk işçiliğini çeşitli boyutlarıyla ve 
kapsamlı şekilde ele alan bir panel 
düzenledik. Sosyal tesislerimizin 
ve bir bütün olarak Mülkiyeliler 
Birliğinin kentimizin hafızası bakı-
mından taşıdığı önemin bilinciyle, 
yönetim sorumluluğunu aldığımız 
günden bu yana Çankaya Belediye-
si ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ile yakın ilişkiler tesis etmeye ve 
üyelerimizin ve Ankaralıların yara-
rına geliştirilebilecek ortak projeler 
konusunda temaslarda bulunmaya 
gayret ettik.

MÜLKIYE BÜYÜK ÖDÜLÜ
2021 YILI MÜLKIYE BÜYÜK ÖDÜLÜ
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye’de 
sosyal bilimler alanında bilimsel 
düşünce üretiminin önde gelen 
merkezlerinden biri olagelmiştir.  
Onu bu alanda farklı ve özgün kılan 
en önemli özelliği, üniversiteyi 
mesleki formasyon kazandırma 
işleviyle sınırlandıran anlayışa karşı 
bilimsel bilginin kamu yararına 
yaygınlaştırılmasını ve seferber 
edilmesini bilimsel ve akademik 
üretimin temel bileşenlerinden 
biri olarak görmesidir. Bu hedef 
ve anlayış, fakültemizi tarihi 
boyunca özgür bilim ve düşünce 

üretiminin karşısında yer alan ve 
üniversiteyi siyasi iktidarın hedefleri 
doğrultusunda şekillendirmeye 
çalışan güçlerle karşı karşıya 
getirmiştir. Siyasal Bilgiler Fakültesi; 
tüm bileşenleriyle bu güçlere 
karşı yürütülen özgür üniversite 
mücadelesinin ülkemizdeki en 
önemli aktörlerinden biri olmuştur. 
Tam da bu nedenle, üniversiteler 
için özgür düşüncenin ve bilimsel 
üretimin temel koşulu olan 
akademik özgürlük, Mülkiye 
değerlerinin en önemli öğelerinden 
birini oluşturmaktadır.

10 Şubat 2017 tarihinde Fakültemiz 
öğretim üyelerinin cübbelerini polis 
postallarıyla çiğneten otoriter 
zihniyet ile 4 Ocak 2021’de bu kez 
Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerini 
içeri almamak için kapılara kelepçe 
vuran otoriter zihniyet maalesef 
aynı zihniyettir.

Bu kapsamda 2021 Mülkiye Büyük 
Ödülü’nün;

• 2 Ocak 2021 tarihinde, son 
seçimlerde iktidar partisinden 
aday adayı olan ve doktora tezinde 
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intihal iddiaları bulunan bir kişinin, 
iktidar partisinin genel başkanı 
ve onun partili cumhurbaşkanı 
tarafından Boğaziçi Üniversitesine 
rektör olarak atanmasının ardından, 
üniversite yönetimlerinin üniversite 
bileşenlerince seçilmesini talep 
ederek üniversitenin demokratik 
yapısına, kurumsal özerkliğe ve 
akademik özgürlüğe güçlü biçimde 
sahip çıkmaları;

• Türkiye’deki siyasi iklimin en 
sert döneminde, 220 günü aşkındır, 
her türlü ağır koşula rağmen 
demokratik tepkilerinden bir an 

olsun geri adım atmayıp akademik 
özgürlüğün üniversite için olmazsa 
olmaz olduğu düşüncesindeki 
ısrarları ve kararlılıkları;

• Üniversiteyi üniversite yapan en 
önemli niteliklerin, öğrencisinden 
idari ve teknik personeline, 
akademisyeninden mezununa 
kadar kolektif bir emekle yaşam 
bulduğunu göstermeleri;

• Demokratik, kamusal, nitelikli, 
eşitlikçi, özgürlükçü, bilimsel ve laik 
bir öğrenme ortamını talep ederken 
gözaltına alınmalarına, darp 

edilmelerine, tutuklanmalarına 
rağmen, yaratıcı ve eleştirel akılla 
siyasi tarihimizden silinmeyecek bir 
demokratik tepkiyi örgütlemeleri;

Gerekçeleriyle, 2021 Mülkiye 
Büyük Ödülü’nün “Boğaziçi 
Demokratik Direniş Bileşenleri” 
adına, Boğaziçi Üniversitesinde 14 
yıldır görev yapan ve 16 Temmuz 
2021’de hukuksuzca işine son 
verilen Can Candan’a takdim 
edilmesine, Mülkiyeliler Birliği 
Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği 
yönetim kurullarının oy birliği ile 
karar verilmiştir.
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2022 YILI MÜLKIYE BÜYÜK ÖDÜLÜ
Siyasal Bilgiler Fakültesi/Mülkiye, 
Türkiye’nin sosyal bilimler alanında 
en köklü ve önemli kurumlarından 
biridir. Bu niteliğinde, bilimsel 
düşünce ve bilgi üretiminde sahip 
olduğu öncü rol kadar bilimsel 
düşüncenin edimselleşmesi 
ve kamu yararı çerçevesinde 
kullanılmasına yönelik bir geleneğin 
taşıyıcısı olması büyük öneme 
sahiptir. Demokratik, kamusal, 
eşitlikçi, özgürlükçü, nitelikli, bilimsel 
ve laik eğitim anlayışının sadece 
üniversitelerde değil, eğitimin her 
kademesinde ve toplumsal yaşamın 
her alanında yaygınlaşması; çeşitli 
toplumsal aktörlerin işbirliği ile 
güçlendirilmesi ve hâkim kılınması 
için hocaları, öğrencileri ve tüm 
bileşenleriyle mezunlarından 
oluşan Mülkiye camiasının gücü 
ve çabalarıyla faaliyet gösteren 
Fakültemiz, özellikle Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri Ilişkileri 

Bölümü ile sendikacılık, çalışma 
yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
ile emek araştırmaları alanında 
tarihi boyunca önemli bir rol 
oynamıştır. Çalışma yaşamında 
liyakatin hâkim olması, adil ve 
güvenli çalışma ortamlarının tesis 
edilmesi, örgütlenme özgürlüğünün 
sağlanması ve sosyal hakların 
güçlendirilerek uygulanması için 
hem düşünce hem de uygulama 
bakımından eleştirel ve bilimsel 
yaklaşımını kararlılıkla savunan 
Mülkiye geleneği, tüm baskı ve 
tasfiye girişimlerine rağmen bir 
bütün olarak insan haklarının 
kâr hırsı, politik kayırmacılık ve 
neoliberal politikalar tarafından 
aşındırılması ve ihlal edilmesine 
karşı mücadelesini sürdürmektedir.

Bir bütün olarak insan haklarının, 
özel olarak sosyal hakların 
savunusu, belirli gruplar 

bakımından daha büyük bir çaba ve 
özen gerektirmektedir. Bu grupların 
başında gelen çocuklar; ayrım 
gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, 
yaşama ve gelişme hakkı ile katılım 
hakkı çerçevesinde ihlal edilemez 
haklara sahiptir. Özellikle çalışan 
çocukların sözü edilen haklarının 
savunulması; Türkiye’de halk 
sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, 
istismardan korunma gibi birçok 
alanla yakından ilişkili ve kararlılıkla 
sürdürülmesi gereken bir faaliyettir. 
Bu savunu faaliyeti, çocukların 
özellikle eğitim ve sağlık haklarının 
görmezden gelindiği, çok daha 
sistemli bir biçimde işçileştirilmeye 
çalışıldıkları günümüzde kritik 
öneme sahiptir.

Bu kapsamda 2022 Mülkiye Büyük 
Ödülü’nün; 

• Hükümet dışı kuruluş olmanın 
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temel ayaklarını oluşturan 
gönüllülük ve sivil toplum 
yaklaşımını benimsemiş bir örgüt 
olarak kuruluş hazırlıklarının 
başladığı 1982 yılından bugüne tam 
40 yıldır Prof. Dr. Nusret H. Fişek’in 
Türkiye’ye kazandırdığı toplum 
hekimliği felsefesini zenginleştirip 
yeni ve etkin uygulamalarla 
besleyerek yaşatma amacıyla 
kıymetli çalışmalar yürütmesi;

• Özellikle kıymetli hocamız Prof. 
Dr. Gürhan Fişek’in yeni yaklaşım 
ve katkılarıyla, çalışan çocukların 
çalıştıkları ortamın geliştirilmesi ve 
sağlık hizmetlerinin götürülmesine 
yönelik modeliyle kamu yararı 
ve çocuğun yüksek yararı ilkeleri 
çerçevesinde çocuk işçiliği ile 
mücadelede kısa ve uzun erimli 
hedeflere ulaşılmasında izlenilmesi 
gereken yolu ortaya koyduğu 
örneklerle pratik olarak göstermesi;

• Çalışan çocuklara yönelik sağlık 
ve sosyal hizmet sunumunda 
yürüyen klinik ve sergi evi gibi 
uygulamaları içeren Fişek Modeli, 
çocuk emeği kütüphanesi gibi 
birçok “ilk ve özgünlük”e imza 
atan, kuruluşundan itibaren 
faaliyetlerini hükümetlerden ve 
sermaye gruplarından bağımsız 
olarak, çalışan çocuklara vefa ilkesi 
çerçevesinde örgütlemesi;

• Ilk sayısı Mart 1992 tarihinde 
yayınlanan ve 30 yıldır kurumsal 
bakış ve yaklaşımını sergilemeye; 
ayrıca ilgili uzmanların katkıları 
ve alandan deneyimleriyle 
zenginleştirdiği bir tartışma 
platformu sunmaya imkân veren; 
işçi sağlığı ve iş güvenliğinden çocuk 
emeğine; toplum örgütçülüğünden 
sosyal politikaya uzanan geniş bir 
alanda düşünce ve bilgi üretimine 
katkı sağlayan Çalışma Ortamı 

Dergisi başta olmak üzere yayıncılık 
alanındaki özverili faaliyetleri;

• Çocuk işçiliği başta olmak 
üzere geniş bir alanda yürüttüğü 
izleme ve raporlama çalışmaları, 
toplumsal bilinç ve sorumluluğa 
yönelik kültür-sanat etkinlikleri; 
bu bağlamda çeşitli toplumsal 
aktörlerle sürdürülebilir, etkin 
işbirliği kurma ve yürütmede 
gösterdiği sorumluluk bilinci

Gerekçeleriyle, “Fişek Enstitüsü 
Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem 
Vakfı”na verilmesine ve Vakıf 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Oya Fişek’e takdim edilmesine, 
Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve 
Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim 
kurullarının oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

NERMIN ABADAN UNAT TOPLUMSAL 

Türkiye’de ilk olan çalışmalarıyla 
toplumsal cinsiyet eşitliği mücade-
lesinin gelişmesinde öncü olmuş, 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin ilk ka-
dın asistanı, doçenti ve profesö-
rü olan ve 2021 yılı itibariyle 100. 
yaşını kutlayan “Hocaların Hoca-
sı” Prof. Dr. Nermin Abadan Unat 
adına, “Nermin Abadan Unat Top-
lumsal Cinsiyet Çalışmaları Ödülü” 
vermek üzere Fakültemiz lisans 
öğrencilerinin toplumsal cinsiyet 
çalışmaları alanında yazdıkları ma-

kalelerle başvurabileceği bir maka-
le yarışması düzenledik. 

Toplumsal cinsiyet alanında çalış-
malar yürüten akademisyenler-
den oluşan jüri tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda, 2021 
yılında Fakültemiz Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf Öğren-
cisi Deniz Sapaz’ın ‘’Erkek Hakları 
Aktivizminin Sanal Varlığı: Masku-
list.tr Örneği’’ başlıklı makalesi ve 
Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu 

CINSIYET ÇALIŞMALARI ÖDÜLÜ
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Yönetimi 4. Sınıf Öğrencisi Oğulcan 
Özgenç’in ‘’Gösteriye Ayna Tutmak: 
Performatif Bir Siyaset Örneği Ola-
rak #ErkekYeriniBilsin Akımı’’ baş-
lıklı makalesi ödüle değer görül-
müştür. 

2022 yılında ise Fakültemiz öğren-
cilerinden Enes Aka, Hasret Kurt-
yılmaz, Mergen Tuvakgylyjov, Sude 

Alkan, Hasan Behram Ardıç, Emir 
Can Büyükyıldız, Melike Çoban 
ve Barış Çokal yazılan “Akademik 
Hayatta Kadın Akademisyenlere 
Yönelik Psikolojik Şiddet” adlı ma-
kale jüri tarafından övgüye değer 
bulunmuştur. 

Düzenlenen makale yarışmaları ile 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi öğrencilerinin toplumsal 
cinsiyet çalışmaları alanında özgün 
araştırma faaliyetlerini destekle-
mek ve lisans öğrencilerini bu alan-
da bilimsel çalışmalar yürütmek 
konusunda teşvik etmek amaçlan-
mıştır. 
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Ülkemizde 6 Şubat 2023 pazartesi 
günü saat 04.17’de Kahramanma-
raş’ta, saat 13.24’te Elbistan’da 
sırasıyla 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki 
ayrı deprem yaşanmıştır. 8 Şubat 
2023’te Resmi Gazete’de yayım-
lanan kararla birlikte on ilimizde 
OHAL ilan edilerek Kahramanma-
raş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, 
Malatya, Adıyaman, Adana, Diyar-
bakır, Kilis ve Şanlıurfa afet bölgesi 
olarak tanımlanmıştır. Toplamda 
13,5 milyon nüfuslu bir bölgeyi et-
kilediği düşünülen bu depremlerin 
olduğu günden başlayarak;

• Genel Başkanımız, bölgede gö-
rev yapan mülki idare amirlerini 
arayıp felaketin boyutları hakkında 
bilgi alarak kurtarma ekiplerinin 
bölgeye yönlendirilmesi amacıyla 
Ankara ve Izmir Büyükşehir Bele-
diyelerine durumu aktarmıştır.

• Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
deprem bölgesi doğumlu/ikametli 
354 üyemizi arayarak, kendilerinin 
ya da ailelerinin durumunu öğren-
meye ve yardımcı olmaya çalışmış-
tır.

• Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ve Çankaya Belediyesi yetkilileriy-
le görüşülerek teyitli ihtiyaç mal-
zemelerinin Birliğimiz bünyesinde 
toplanması, tasnifi ve kolilenmesi 
sağlanmış, ihtiyaç malzemeleri tu-
tanakla Çankaya Belediyesine tes-
lim edilmiştir.

• Böylesi kriz ve kaos anlarında 
teyitli bilginin taşıdığı önem nede-
niyle, üyelerimizden ve öğrencile-
rimizden ulaşan yardım talepleri, 
Birliğimiz Twitter hesaplarından 
paylaşılmış, siyasi partilerin kriz 
masaları dahil sahada olduğu bi-
linen herkese söz konusu talepler 
iletilmiş ve takibi yapılmıştır.

• Öğrencilerimizle dayanışmak 
amacıyla aşağıdaki çağrı yaygın-
laştırılmaya çalışılmış, bizlere ula-
şan ve bizim ulaşabildiğimiz her 
öğrencimizle ve aileleriyle ilişki ku-
rulmuş ve kurulmaya devam edil-
mektedir.

“Öğrencilerimize çağrımızdır,

Yaşadığımız bu afet karşısında hepi-
miz çok üzgünüz. Sesinizi duymak  ve 

sizlerle dayanışma içerisinde olmak 
istiyoruz. İhtiyaçlarınız için bizimle 

iletişime geçebilirsiniz.”

• Depremden 3 gün sonra 9 Şu-
bat 2023’ten itibaren farklı illere 
göç etmek zorunda kalan deprem-
zedelerin acil ihtiyaçlarının karşı-
lanması amacıyla yoğun bir faali-
yet yürütülmüştür. Bu kapsamda 
“Ankara’ya Gelen Depremzedeler 
Ihtiyaç Listesi” başlığıyla çağrılar 
yapılmıştır. Çağrılarımızın netice-
sinde 115 “aile-hane” olarak bi-
rimleştirdiğimiz toplam 742 kişinin 
konakladığı evlere, yurtlara ya da 
akrabalarının evlerine, üye, öğrenci 

ve gönüllülerimizle beraber giysi, 
gıda ve hijyen malzemeleri ulaştı-
rılmıştır.

Ankara’ya ulaşan depremzedeler-
le ilgili olarak yaptığımız bir diğer 
dayanışma faaliyeti ise Fakülte-
miz öğrencileri ile birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
Ankara Tren Garı’nda depremze-
deleri karşılamak olmuştur. 10 
Şubat 2023 tarihinde TMMOB ve 
ODTÜ Mezunları Derneği ile bir-
likte başlattığımız bu dayanışma 
faaliyetinde Ankara’ya trenle ge-
len depremzedeler karşılanarak 
kendilerine giysi, gıda ve hijyen ko-
nusunda destek olunacak bir alan 
oluşturulmuştur. Tren garı içerisin-
de oluşturulan alanda aralarında 
fakülte öğrencilerimizin de olduğu 
toplam 58 öğrenci dayanışmaya 
katılmış, 26.02.2023 tarihinde bu 
faaliyet amacına ulaştığı düşü-
nülerek sonlandırılmış, faaliyetin 
bileşenleriyle bundan sonraki dö-
nemde yeni dayanışma yöntemleri 
geliştirilmesi hususunda mutabık 
kalınmıştır.

• Ankara’ya gelen ve Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi yurtlarında 
kalan depremzede çocuklar için 
Birliğimiz bünyesinde kırtasiye 
malzemesi, kitap ve oyuncak top-
lanmıştır. 16 Şubat 2023’te çağrı-
sını yaptığımız dayanışma faaliyeti 
19 Şubat itibariyle tamamlanmış 

DEPREMIN ACISINI DAYANIŞMAYLA 
HAFIFLETMEYE ÇALIŞTIK
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ve oyuncak, kitap ve kırtasiye mal-
zemelerinden oluşan toplamda 31 
koli Ankara Büyükşehir Belediyesi-
ne tutanakla teslim edilmiştir. 

• Âşık Veysel Kültür Derneği ve 
Ankara Çerkes Derneği ile daya-
nışma göstererek onlar aracılığıyla 
depremzedelere gıda, giysi ve hij-
yen desteği sağlanmıştır. 

On binlerce kişinin hayatını kaybet-
tiği ve milyonlarca kişinin etkilen-
diği bu depremlerde sadece acıyı 
paylaşmadık; umudu filizlendirmek 
için bütün gücümüzle dayanışmayı 
büyütmeye çalıştık. Başta üyeleri-
miz ve öğrencilerimiz olmak üzere 
bizimle birlikte sabah akşam de-
meden emek veren herkese gö-
nülden teşekkür ederiz. Bu süreçte 
bölgede bulunan ve bizlerle irtibat 
kurarak dayanışma gösteren CHP 
ve HDP milletvekilleri ve danış-
manlarına, Ankara Büyükşehir Be-

lediyesine, Çankaya Belediyesine, 
Kırklareli Belediyesine, ODTÜ Me-
zunları Derneğine, TMMOB, KESK 
ve TTB yönetici ve üyelerine, Imge 
Kitabevine, Baytekler Gıda Şirketi-
ne ve Hakan Sac Metal A.Ş.’ye de 
özel olarak teşekkür ediyoruz.

Yaralarımızı sarabilmek için ma-
alesef daha yapılacak çok şey var. 
Yaşadığımız bu facia karşısında ne 
yapılsa yine de az kalacağının bi-
lincindeyiz. Bu süreçte yapamadı-
ğımız, eksik kaldığımız hususların 
sorumluluğunu da alarak bu daya-
nışmayı farklı biçimlerde de olsa 
devam ettireceğimizin bilinmesini 
istiyor ve bunun için Mülkiyeliler 
başta olmak üzere herkesi el ele 
vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu
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FAALIYETLERIMIZ
ÇARŞAMBA SÖYLEŞILERI

ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI KATILIMCILAR

25.10.2021 Nasıl Bir Kent Istiyoruz Burcu Hatiboğlu Kısat

19.11.2021 Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Kent Deniz Altay Baykan, L. Yıldız 
Tokman 

20.12.2021 Kent Kültürü; Sokak Sanatı Kolektif Molektif, Stak 

1.02.2022 Kriz, Pandemi ve Işçi Hakları Emel Memiş, Aslı Odman

14.02.2022 Yükselen Işçi Hareketleri ve Sendikalar Cansu Tekin’in moderatörlüğünde, 
Başaran Aksu

18.02.2022 Is, Pas, Kir: Türkiye’de Müzik ve Ifade Özgürlüğü Ezhel

27.02.2022 Ukrayna Savaşı Yeni Bir Dünya Düzeninin Işareti 
Mi?

Mühdan Sağlam’ın 
moderatörlüğünde, Ilhan Uzgel

6.03.2022 Medeni Kanun Hepimizin Canan Arın

27.03.2022 Seçim Kanunu: Değişen Nedir? Onursal Adıgüzel, Mehmet Rüştü 
Tiryaki, Selvin Korkmaz

13.04.2022 Dünyada ve Türkiye’de Değişen Tarım Politikaları Bülent Gülçubuk, Sabriye Ak Kuran

27.04.2022 Saltanattan Cumhuriyete Meclisin Rolü Reşide Adal Dündar’ın 
moderatörlüğünde Fatma Eda Çelik

25.05.2022 Neoliberal Dönüşümlerde Kriz ve Devlet Galip Yalman

1.06.2022 Yeni Milliyetçilik’in Nesi Yeni Elçin Aktoprak’ın moderatörlüğünde 
Tanıl Bora

9.06.2022 5. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali-Çocuk 
Hakları Paneli “Çocuklar ve Çeşitlilik”

Gül Çandır Saç moderatörlüğünde 
Esra Parmaksız, Sevinç Koçak, 
Engin Fırt, Koray Başar

21.09.2022 Bağımsız Gazetecilik ve Medya Özgürlüğü Ünsal Ünlü

28.09.2022 “Düzeyli” Söyleşi: Basının ve Memleketin Halleri Tuğrul Eryılmaz

5.10.2022 Iran’dan Yükselen Ses: Kadın, Yaşam, Özgürlük Sara Baherirad

14.12.2022 Kentsel Alanlarda Sanat Metin Yurdanur

25.01.2023 Diyanet, Tarikat, Hakikat Sera Kadıgil, Burcu Karakaş
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edebIyat BULUŞMALARI 
 

ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI KATILIMCILAR

2.10.2021 Sezen Ünlüönen Ile Söyleşi Sezen Ünlüönen

27.11.2021 Şehir Söner Biz Yanarız: Pavyon Öyküleri Süreya Köle ve kitabın yazarları

29.01.2022 Gönül Kıvılcım Ile Söyleşi Gönül Kıvılcım

5.03.2022 senlik.org’ Üzerine Söyleşi Kiraz Akın, Senem Esen

2.04.2022 Sevin Okyay Ile Söyleşi Sevin Okyay

14.05.2022 ”Keşke”siz Bir Kadın Türey Köse, Arzu okay

24.09.2022 Gürsel Korat ile Söyleşi ve Imza Günü Gürsel Korat

22.10.2022 Ahmet Büke ile Söyleşi ve Imza Günü Ahmet Büke

24.12.2022 Karanlığın Taneleri: Bir Film Üzerine  17 Çeşitleme Tarhan Gürhan, Kurtuluş Özyazıcı

DIĞER ETKINLIKLER
 

ETKİNLİK TARİHİ ETKİNLİK ADI

12.07.2021 Eğitim Sen Genel Merkezi Yürütme Kurulu Üyelerinin Ziyareti

29.07.2021 Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Anıtkabir Ziyareti

8.08.2021 Açık Hava Film Gösterimleri- Belgesel Günleri: 4 Portre- Nail V. 

15.08.2021 Açık Hava Film Gösterimleri- Belgesel Günleri: 4 Portre- Bir Yenilginin Anatomisi

18.08.2021 Yönetim Kurulu Üyelerimizin ODTÜ Mezunlar Derneği’ni Ziyareti

22.08.2021 Açık Hava Film Gösterimleri- Belgesel Günleri: 4 Portre- Gavur Mahallesi

27.08.2021 SBF BYYO ILEF-DER’in Ziyareti

27.08.2021 Yönetim Kurulu Üyelerimizin Fakültemiz Dekanı Orhan Çelik’i Ziyareti

5.09.2021 Açık Hava Film Gösterimleri- Belgesel Günleri: 4 Portre- Merhaba Canım 

12.09.2021 Açık Hava Film Gösterimi: Ve Bir Yeni Ömür 
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ETKILIK TARIHI ETKINLIK ADI

10.09.2021 Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi’nin Ziyareti 

10.09.2021 Eğitim Sen Genel Merkezine Ziyaret

10.09.2021 2020-2021 Mezunları Mülkiyeliler Birliğinde!

17.09.2021 “Hürriyet Mücadelesinde Mülkiye” Hakan Eren

1.10.2021 Mülkiye Eğitim Merkezinin Çalışma Grupları Için Çağrısı

3.10.2021 Bahçede Barbekü Partisi

3.10.2021 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezinin Ikinci El Pazarı 

6.10.2021 Rahmi Aşkın Türeli’den Mülkiyeliler Birliğine Ziyaret

27.10.2021 Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu’ndan Mansur Yavaş Ziyareti

8.11.2021 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı 

3.12.2021 Mezuniyetinin 50.Yılını Kutlayan Mülkiyeliler Anıtkabir’de

3.12.2021 Imza Günü: Servet Taşdelen – Osmanlı’da Bir Konsolit Hikayesi, Servet Taşdelen

4.12.2021 Mülkiye 162. Yıl Resepsiyonu

12.12.2021 “Duvar” Söyleşi ve Imza Etkinliği, Ahmet Şık-Timur Soykan- Hakkı Özdal- Bahadır Özgür

15.12.2021 “Apartmanların Gölgesinde” ve “Atadan Öteden Sarı Buğday” Belgesel Gösterimi ve Söy-
leşi

15.01.2022 Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı

21.01.2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu›na 
Ziyaret

22.01.2022 Hrant’sız 15 Yıl: Buradayız Ahparig

27.01.2022 29. Adalet ve Demokrasi Haftası Kapsamında “Hakikat ve Adalet” Etkinliği, Özge Mum-
cu- Rakel Dink

31.01.2022 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan’a Ziyaret

2.02.2022 Türk Tabibleri Birliğine “Beyaz Nöbet” Dayanışma Ziyareti

5.02.2022 Kazan A.Ş Çalışanları Ile DISK–Devrimci Turizm Işçileri Sendikası Arasında Toplu Iş Söz-
leşmesi Imza Töreni 

22.02.2022 Prof. Dr. Tuncer Bulutay’ı Tanımak Etkinliği
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25.02.2022 Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Ile Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Toplulukları Bu-
luşması

26.02.2022 “Parlamenter Sistem Tartışmaları: Siyaset, Bürokrasi, Yargı” Konferansı, Yasemin Özgün- 
Murat Sevinç- Murat Somer- Meltem Kayıran- Soner Bayramoğlu- Rahmi Aşkın Türeli- 
Doğan Cansızlar- Elçin Aktoprak- Orhan Gazi Ertekin- Meral Danış Beştaş- Ayşe Sarısu 
Pehlivan

8.03.2022 29 Ekim Kadınlar Derneği’nden Mülkiyeliler Birliğine Ziyaret

13.03.2022 Mülkiye Sanat Buluşmaları- Başkent Oda Orkestrası Konseri

19.03.2022 ‘’3Y:Yasaklar, Yoksulluk ve Yolsuzluk’’ Paneli, Elçin Aktoprak- Pınar Bedirhanoğlu- Serdal 
Bahçe

17.04.2022 “Ekonomik Kriz Konferansı” Korkut Boratav- Meltem Kayıran- Nilgün Erdem- Yalçın Ka-
ratepe- Oğuz Oyan- Gülseren Adaklı- Nurcan Bilge Gökdemir- Hakkı Özdal- Erdal Sağ-
lam- Pınar Ecevitoğlu- Bülent Kuşoğlu- Erol Katırcıoğlu 

21.04.2022 ”Ahmed Arif’in Hasreti” Belgesel Gösterimi ve Söyleşi, Dilek Gül- Ecevit Kılıç- Şeyhmus 
Diken

1.05.2022 1 Mayıs’ta Mülkiyeliler Birliği Pankartı Altında Yürüdük

6.05.2022 “Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı” Belgesel Gösterimi ve Sergi

10.05.2022 SBF Tiyatro Topluluğunun ”Kral Übü” Oyun Prömiyeri

12.05.2022 Mülkiyeliler Birliği Olarak 50.Yıl Mezunları Etkinliğine Katılım

12.05.2022 Inek Bayramı

10.06.2022 Okul Arkadaşlarımız Hakan Yurdakuler ve Hakan Şenyuva Anması

12.06.2022 “Çalışan Çocuklar: Eğitim, Sağlık, Hukuk ve Çocuk Işçiliği Ile Mücadele” Paneli, Şenal Sarı-
han- Özlem Durgut- Sinan Muşlu- Sebiha Kablay

17.06.2022 2021-2022 Mezunları Mülkiyeliler Birliğinde!

18.06.2022 Okay Gönensin Mezarı Başında Anıldı

19.06.2022 Açık Hava Film Gösterimi: Alman Film Günleri- Nöbetçi / Die Wächterin

22.06.2022 Mülkiyeliler Birliği Olarak Adalet Nöbetindeydik

26.06.2022 Açık Hava Film Günleri: Alman Filmleri- Freistatt

3.07.2022 Açık Hava Film Gösterimi: Alman Film Günleri- B- Movie

31.07.2022 Açık Hava Film Günleri: Fransız Filmleri- Zazie Dans Le Metro
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ETKINLIK TARIHI ETKINLIK ADI

7.08.2022 Açık Hava Film Günleri: Fransız Filmleri- Papicha

14.08.2022 Açık Hava Film Günleri: Fransız Filmleri- Milou En MaI

4.09.2022 Açık Hava Film Günleri: Fransız Filmleri- Z

11.09.2022 Açık Hava Film Günleri: Fransız Filmleri- Histoire D’un Regard

1.10.2022 Mülkiyeliler Birliği Halk Müziği Topluluğu Yeni Dönem Çalışmaları

13.10.2022-
14.10.2022

13.Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi

20.10.2022 Mülkiye Eğitim Merkezi Atölyeleri 2022 Kasım- Aralık Dönemi

25.10.2022  Mülkiyeliler Birliği Nermin Abadan Unat Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Makale Ödülü 
Töreni

4.12.2022 Mülkiye 163. Yıl Resepsiyonu ve Yenilenen Ayhan Açıkalın Sosyal Tesisinin Açılışı

10.12.2022 Geleneksel Mülkiye Balosu

21.12.2022 Mülkiye Sanat Buluşmaları II- Kurak Günler Filmi

20.01.2023 30. Adalet ve Demokrasi Haftası Kapsamında Diyanet, Tarikat, Hakikat

26.01.2023 Piyanist Nihat Demirkol Ile “Attila Ilhan Şiirinde Incesaz” Resitali
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DOĞA YÜRÜYÜŞLERI
 

ETKINLIK TARIHI ETKINLIK ADI

25.09.2021 Kazan, Çubuk Meki, Özlüce Köyü, Kavşakkaya Barajı Yürüyüşü

23.10.2021 Çamlıdere Aluç Dağı Zirve Yürüyüşü

30.10.2021 Çubuk Karagöl Yürüyüşü

6.11.2021 Gerede/Dorukkaya Yürüyüşü

25.12.2021 Kazan Güvenç Yürüyüşü

26.02.2022 Çamlıdere Tabiat Parkı Yürüyüşü

27.03.2022 Kalecik, Kızılırmak Yürüyüşü

10.04.2022 Tekke Köyü Kazan Yürüyüşü

24.04.2022 Eymir Gölü Yürüyüşü

28.05.2022 Polatlı Duatepe, Gordion Yürüyüşü

18.06.2022 Güdül Sorgun Göleti Yürüyüşü

9.10.2022 Işık Dağı Zirve Yürüyüşü

30.10.2022 Kazan, Çubuk Meki, Özlüce Köyü, Kavşakkaya Barajı Yürüyüşü

20.11.2022 Kızılcahamam Soğuksu Yürüyüşü

25.12.2022 Çubuk Barajı Yürüyüşü

30.01.2022 Çamlıdere Meşeler Yaylası, Pınartepe, Tabiat Parkı Yürüyüşü
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E-BÜLTENLER
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MÜLKIYE DERGISI
Mülkiyeliler Birliğinin yayın 
organı olan Mülkiye Dergisi, 
ilk sayısını yayınladığı 1965 
yılından bu yana Türkiye'ye 
ilişkin eleştirel kimliğini 
korumaya özen göstermiş 
bir sosyal bilimler dergisidir. 
Hakemli dergi 
statüsünü elde 
ettiği 1999 yılından 
bu tarafa yılda dört 
sayı olarak ulusal 
ve uluslararası 
düzeyde akademik 
hayata katkıda 
bulunan dergi, seçkin 
akademisyenlerden 
oluşan yayın 
kurulu ve danışma 
kurulu yanında, 
çalışanlarının büyük 
özveri ve katkılarıyla 
yayınlanmaktadır. 

Son iki yılda dergi yayın 
ve editör kurullarına 
ABD, Birleşik 
Krallık, Almanya 
ve Fransa’dan 
a k a d e m i s y e n l e r 
katılmış ve yayın 
kurulu üye sayısı arttırılmıştır. 
Ayrıca, editör ve editör 
yardımcılığının yanı sıra farklı 
disiplinlerde uzmanlığı bir 
araya getirmeyi amaçlayan 

editör görev ve yetkilerini 
paylaşan alan editörlüğü 
aktif hale getirilmiş ve 
kurul üyeleri ile kolektif 
biçimde görevin yürütülmesi 
sağlanmıştır. 2023 yılında 
Mülkiye Dergisi düzenli 

zaman diliminde çıkarılan 
sayıların yanı sıra, misafir 
editörler davet edilerek 
iki özel sayı planlanmış ve 
ilki Mart 2023; ikincisi ise 

Ekim 2023’te yayınlanmak 
üzere hazırlanmıştır. Mart 
ayında çıkarılacak olan özel 
sayı derginin tarihinde bir 
ilki oluşturacak ‘Feminist 
Politika’ sayısıdır. Ekim ayında 
yayınlanacak olan ikincisi 

ise ‘Cumhuriyetin 
Yüzüncü Yılı Özel 
Sayısı’ olarak okurlara 
sunulacaktır. 

Aynı zamanda tüm 
makale değerlendirme 
süreçleri bu dönemde 
Dergipark üzerinden 
takip edilecek şekilde 
dijital platforma 
taşınmıştır. EBSCO 
Yayıncılık Tüm Siyaset 
Bilimi Endeksi, 
ASOS endeksi ve 
TUBITAK-ULAKBIM 
v e r i t a b a n l a r ı n c a 
taranmakta olan 
dergi kurullarının 
yayın etiği açısından 
hassasiyetinin bir 
sonucu olarak kısa 
adı COPE (Committee 
on Publishing Ethics) 

olan Yayın Etiği Komitesi'ne 
üyedir.  Mülkiye Dergisi'nin 
sayıları aynı zamanda dergi 
web sitesinde erişime açıktır 
ve içeriğine ulaşabilmektedir.
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dergisi

 2021 45(3)

Serhun Al
Şeyma Merve Tandoğan
Kerem Kılıçdaroğlu 
Düzgün Arslantaş
Ali Haydar Soysüren
Mesut Sert
Deniz Dinç

Esra Doğan 
Cem Akın
Berkay Coşkun
Fatma Müge Algan
Erdal Bilgiç

 2021 45(3)

Doğanın Metalaş�rılması: Aydınlanmanın 
Diyalek�ğinin Zirvesi 
Berkay Coşkun

Ortaklaşa Yöne�şim-Uluslarötesi Kuruluşların 
Poli�ka Yönlendirmesi 
Fatma Müge Algan

Değerlendirme
Türkiye ve Sovyetler Arasında 1937 Yılında 
İmzalanan Ticaret Anlaşması Üzerine Sovyet 
Ticaret Uzmanı İ. A. Genin’in Görüşleri 
Erdal Bilgiç

 
       2021 45(3)

56. 
YIL

40 TL

dergisi

Mülkiye Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organıdır.

Makale
İsrail 2017 Irak Kürdistanı Bağımsızlık 
Referandumunu Neden Destekledi? Ontolojik 
Güvenlik Çerçevesinden Bir Değerlendirme 
Serhun Al

Yeni Paradigma Bağlamında Ortadoğu’daki 
Toplumsal Hareketlerin İncelenmesi: Mısır ve İran 
Örnekleri 
Şeyma Merve Tandoğan

Güney Kore’de Siyasi Par�ler ve Kurumsallaşma 
Kerem Kılıçdaroğlu - Düzgün Arslantaş

27 Mayıs Darbesi ve Ali Fuat Başgil 
Ali Haydar Soysüren

Sombart ve Kadro ‘Yeniden’ 
Mesut Sert

Theda Skocpol’ün Sosyal Teoriye Bütüncül Katkısı: 
Devletler, Devrimler ve Uluslararası Bağlam  
Deniz Dinç

Sermaye Birikim Sürecinin Aktörü Olarak Yerel 
Yöne�mler: Türkiye’deki Büyükşehir 
Belediyelerinin Bütçe Gelirleri ve Giderleri İçin 
Kümeleme Analizi (2009-2018) 
Esra Doğan - Cem Akın
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BASIN AÇIKLAMALARI

Mülkiyeliler Birliği olarak ülkemizin farklı illerinde mey-
dana gelen orman yangınlarını derin bir üzüntü ve en-
dişeyle takip ediyor, hayatını kaybedenlerin yakınları-
na baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. 
Günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle harap olan 
ormanlık alanlardaki ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve di-
ğer tüm canlılar için üzüntü duyuyoruz.

Bu vesileyle iktidarı tüm dünyayı etkisi altına alan 
iklim krizini ciddiye alarak bu alanda bütüncül politi-
kalar üretmeye, doğal ya da insani faktörlerle orta-
ya çıkabilecek yangınların sebeplerini tüm yönleriyle 
araştırmaya, orman yangınlarını önleme ve yangınla-
ra müdahale etme noktasında acil durum stratejileri 
oluşturmaya, başta ormanların turizme tahsis edil-

mesine izin veren yasalar olmak üzere bu alandaki ilgili 
mevzuatı günümüz ihtiyaçlarını göz önüne alarak ye-
niden düzenlemeye, vatandaşların ormanlık alanların 
kullanılması konusunda bilinçlendirilmesi için çalışma-
lar yürütmeye, orman yangınlarına en etkili teknolo-
jik araçlarla gecikmeksizin müdahale edilebilmesi için 
kapasite geliştirmeye, yangınların önlenmesi, yangın-
da zarar gören ormanlık alanların ve tüm ekosistemin 
nasıl iyileştirileceği konusunda bilim insanlarıyla ortak 
çalışma yürütmeye, yanan alanların imara açılmaması 
ve doğal haline bırakılması konusunda taviz vermeme-
ye çağırıyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

31 Temmuz 2021

ORMANLARIMIZA SAHIP ÇKIYORUZ!

KONYA’DA DEDEOĞLU AILESINE YAPILAN KATLIAMI KINIYORUZ
30 Temmuz 2021 tarihinde Konya’nın Meram ilçesin-
de meydana gelen silahlı saldırıda Dedeoğlu ailesinden 
7 kişi katledilmiş, ailenin yaşadığı ev ateşe verilmiştir. 
Uzun zaman önce Kars’tan Konya’ya göç eden ve ya-
şadıkları bölgede daha önce de ırkçı saldırılara maruz 
kalan bir Kürt ailenin korunamamış olması sonucunda 
bu korkunç katliamın yaşanmasından büyük üzüntü 
duyduğumuzu belirterek olayda hayatını kaybeden 
Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Se-
rap Dedeoğlu, Ipek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel 
Dedeoğlu’nun yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Unutulmamalıdır ki devletlerin yaşam hakkı ihlalleri-
ni tüm yönleriyle araştırma, tarafsız ve etkin bir so-
ruşturma yürütme, failleri tespit etme ve yargı önüne 
çıkarma, mağdurlara ve yakınlarına onarım hakkı ta-

nıma, cezasızlığı ve benzer ihlallerin tekrarlanmasını 
önleme amacıyla gerekli tüm önlemleri alma yüküm-
lülüğü bulunmaktadır.

Bu nedenle, söz konusu katliamla ilgili olarak uluslara-
rası insan hakları hukuku ilkeleri doğrultusunda etkin 
soruşturma yürütülmesinin, benzer olayların tekrar 
yaşanmaması için cezasızlığa yol açacak uygulama-
lara müsaade edilmemesinin, ırkçı, ayrımcı ve nefret 
söylemi içeren politikalardan uzak durulmasının öne-
mini bir kez daha vurguluyor, tüm siyasi aktörleri ve 
medyayı son günlerde ülkemizde yükselen ırkçılığa 
karşı sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu
31 Temmuz 2021
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ORMAN YANGINLARINA KARŞI DAYANIŞMA ÇAĞRISI
Orman yangınlarıyla mücadele eden kurumlarla daya-
nışma geliştirmenin bilinciyle Marmaris Belediyesi ve 
Bodrum Belediyesi tarafından belirlenen ihtiyaç liste-
sine katkı vermek isteyen üyelerimize sesleniyoruz!

Ilgili belediyeler tarafından talep edilen ve aşağıda lis-
telenen malzemeleri 8 Ağustos 2021 Pazar günü saat 

12:00’ye kadar Birliğimize iletebilirsiniz. Toplanılan 
malzemeler tasnif işlemleri yapıldıktan sonra Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle afet bölgelerine 
gönderilecektir.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu
03 Ağustos 2021

HUKUK MÜCADELEMIZDE ÖNEMLI KAZANIM
Bilindiği üzere, 01/10/2018 tarih ve 30552 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
meliğin 1. ve 2. maddeleriyle, dernek üyelerinin kimlik 
bilgilerinin (ad-soyad, TC Numarası), öğrenim durum-
larının, mesleklerinin, üyeliğe kabul edilme ve üyelik-
ten çıkma tarihlerinin Dernekler Bilgi Sistemi (DERBIS) 
üzerinden bildirilmesi veya resmi yazı aracılığıyla mülki 
idare amirliğine iletilmesi zorunlu kılınmıştı.

Bu kapsamda Birliğimizce söz konusu düzenlemeye 
karşı, temel hak ve özgürlüklerin ancak bir kanuna da-
yandırılarak sınırlandırılabileceği, 5253 sayılı Dernekler 
Kanunu tarafından bildirime tabi tutulmayan bilgilerin 
yönetmelikle bildirime tabi tutulamayacağı, üyelerin 
kimlik bilgilerini ve üyelik durumlarını mülki idare ami-
rine bildirme zorunluluğu getirilmesinin örgütlenme 
özgürlüğüne müdahale anlamına geldiği, bu bilgilerin 
hangi amaçla kullanılacağının belli olmadığı ve kişisel 
verilerin korunması hakkının ihlal edildiği iddiasıyla ip-
tal davası açılmıştı.

Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen kararda özetle, 
Anayasanın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. Maddesi 
uyarınca yasa koyucu tarafından çıkarılan Kişisel Veri-
lerin Korunması Hakkında Kanun ile, kişilerin dernek, 

vakıf ya da sendika üyeliği ile ilgili verileri özel nitelikli 
kişisel veri olarak kabul edildiği ve özel nitelikli kişisel 
verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesinin 
yasaklandığı; kanunda düzenlenmediği halde, idareye 
tanınan yetkinin sınırlarını genişleten ve kişisel veri-
lerin ve özel nitelikteki kişisel verilerin açık rıza alın-
madan işlenmesini sağlayacak düzenlemede hukuki 
isabet bulunmadığı; ilgili Yönetmelik değişikliğinde hu-
kuka, mevzuata ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı 
belirtilerek Yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinin iptaline 
oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Anayasal güvencelerin, demokratik ilkelerin, temel hak 
ve özgürlüklerin korunmasını ilke edinerek yürüttüğü-
müz bu mücadele sonucunda ilgili Yönetmelik değişik-
liğinin iptal edilmiş olmasının ve hukuk sistemine olan 
güvenimizin artmasının sevincini yaşıyoruz. Mülkiyeli-
ler Birliği olarak söz konusu iptal kararının örgütlenme 
özgürlüğü, kişisel verilerin korunması ve ifade özgürlü-
ğü bakımından önemli bir kazanım olduğunu düşünü-
yor, insan haklarına dayanan bir hukuk devletini savun-
maya her koşulda devam edeceğimizi duyuruyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

22 Eylül 2021
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TARIKAT VE CEMAAT YURTLARI KAPATILSIN! KAMUSAL, PARASIZ 
VE NITELIKLI BARINMA TALEBI KARŞILANSIN! 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes 
Kara’nın geleceğe güvenle ve umutla bakmak yerine 
çaresizliğe sürüklenip ellerimizden kayıp gitmesi bizleri 
derinden üzmüştür.

Göz göre göre gelen bu kayıp, barınma hakkını savunan 
öğrencileri şiddetle bastıran, yoksul ailelerin çocukları-
nı cemaat yurtlarına mahkum eden, gençleri haklarıyla 
değil ödevleriyle tarifleyerek iradelerini yok sayan bir 
yönetim aklının sonucudur!

Siyasi iktidarın inşa etmeyi arzuladığı toplumsal, siya-
sal ve ekonomik yaşamın içerisinde demokrasi, eşit-
lik, özgürlük, laiklik ve adalet olmadığını herkes çok iyi 
biliyor. Ancak ne yazık ki bu bilinç, cemaat yurtlarında 
taciz ve tecavüze uğrayan, katliamlara maruz kalan, 
çaresizliğe mahkum edilen, hakları ve özgürlükleri elle-
rinden alınan çocuklarımızın ve gençlerimizin çığlıkları-
na yanıt üretemiyor.

Öğrencilerin, yaratıcılıklarını ve potansiyellerini keş-
fetmesi, geliştirmesi ve güçlendirmesini sağlaması 
gereken bir eğitim ve yükseköğretim sisteminde, okul 
öncesi çağdan başlamak üzere yoğun bir dinselleş-
tirme politikasının uygulanması, çocuklar ve gençler 
üzerindeki aile tahakkümünün derinleştirilmesi, KYK 

yurtlarının adeta cemaat yurtlarına dönüştürülmesi, 
üniversitelerin adlarının yasak ve baskılarla anılması 
hepimize ağır bir sorumluluk yüklüyor.

Bu bilinçle bizler, öğrencilerin barınma hakkının ka-
musal, parasız ve nitelikli biçimde karşılanmasını, 
öğrencilere eğitimin en alt kademesinden başlayarak 
demokratik, laik, özgürlükçü, eşitlikçi ve adil bir öğren-
me ve barınma ortamının sağlanmasını talep ediyoruz. 
Çocuklarımız ve gençlerimizin hayatlarını, hayallerini 
ve umutlarını ellerinden alan cemaat yurtlarının kapa-
tılmasını istiyoruz.

Cumhuriyetimizin üniversiteleri, hayal ettiği gibi yaşa-
yabilen, hayat dolu, özgür nesiller yetiştirebilmelidir.

Saygılarımızla,

Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği

Istanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği

Mülkiyeliler Birliği Derneği Genel Merkezi

ODTÜ Mezunları Derneği

12 Ocak 2022

PROF. DR. METIN KAZANCI’NIN UĞRADIĞI YARGISIZ INFAZI VE 
DERSLERINDEN EL ÇEKTIRILMESINI KINIYORUZ!

Türkiye üniversiteleri uzun süredir yoğun bir denetim 
ve baskı altında varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. De-
mokrasinin, eleştirel düşüncenin, akademik özgürlü-
ğün ve özgürce tartışma ortamının mekanları olması 
gereken üniversiteler, hukuka aykırı biçimde yürütülen 
disiplin mekanizmalarına, muhbirlik pratiklerine, doğ-
rudan işten çıkarma, sözleşme yenilememe ya da ihraç 
uygulamalarına sahne oluyor.

Bu durumun son örneği ne yazık ki Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaşanmıştır. Üyemiz ve 
hocamız Prof. Dr. Metin Kazancı’nın dersinde başörtü-
lü bir öğrenciyle yaşadığı iddia edilen diyalog nedeniyle 
Ankara Üniversitesi yönetimi hiçbir soruşturma yürüt-
meden, savunma hakkını yok sayarak, yargısız infaz 
pratiği sergileyerek Prof. Dr. Metin Kazancı’nın ders 
vermesini engellediğini duyurmuştur.
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BIR DAHA ASLA!

Üniversite’nin web sayfasında yayınlanan duyuruda 
“Üniversitemizin hiçbir birimine öğrencilerimizin ve 
çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tar-
tışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamu-
oyuna saygıyla duyururuz” denilmiştir.

Halbuki üniversiteler, siyasi iktidar başta olmak üze-
re, toplumun geniş kesimlerini rahatsız etme pahasına 
her türlü düşüncenin barışçıl ve demokratik bir ortam-
da özgürce tartışılabildiği yerler olmalıdır. Elbette bu 
özgürlük, nefret suçu, ötekileştirme, cinsiyetçilik ve 
ırkçılık içermeden kullanılmalıdır. Ancak asıl sorun tam 
olarak burada başlamaktadır!

Çünkü Ankara Üniversitesi yönetimi, siyasi iktidarın 
borazanlığını yapan bir kişinin Prof. Dr. Metin Kazan-
cı’yı hedef gösteren yazısını, hocamızın ders verme-
sinin iptal edilmesine gerekçe yapmıştır. Ne kendisine 
savunma hakkı tanınmış ne de iddialara açıklık getir-
mesine imkan tanınmıştır.

Halbuki aynı üniversite yönetimi, elinde bıçakla fakül-
telerde kol gezen, eğitim öğretim hayatını engelleyen 
ve öğrencilerin, akademisyenlerin can güvenliğini teh-
dit eden kişileri cesaretlendiren bir yönetim süreci iz-
lemektedir.

Her iki durum birlikte değerlendirildiğinde, Ankara Üni-
versitesi yönetiminin siyasi ve keyfi bir kararla bir öğ-
retim üyesinin emeğini nasıl değersizleştirebildiği bir 
kez daha gözler önüne serilmiştir.

Yaşanan bu olay sonrasında, üniversite öğretim ele-
manlarının “muhbirlik” baskısı altında kendilerini özgür 
hissetmeyecekleri de ortadadır! Bir akademisyenin 
dersindeki tartışma konularının hem siyasi iktidarın 
hem de üniversite yönetiminin ne kadar sinir uçları-
na dokunacağını, iktidara yedeklenen hangi aktörlerin 
hedefi haline geleceğini, hangi öğrencisinin kendisini 
ihbar edebileceğini sorgulamak zorunda kalmasının 
üniversiteyi üniversite yapan ilkelerle bağdaşmadığı 
da açıktır.

Mülkiyeliler Birliği olarak, sahip oldukları makamla-
rı siyasi iktidara borçlu olan üniversite yöneticilerinin 
üniversiteye dair bir dert taşımadıklarını, siyasi iktida-
rın gözüne girme çabasında olduklarını çok iyi biliyo-
ruz. Ancak bir gerçeği daha çok iyi biliyoruz: Haksızlık-
la, hukuksuzlukla, iftiralarla, ihbarcılıkla ve siyasi çıkar 
hesaplarıyla yöneticilik yaptığını sananların bu mezi-
yetleri(!), onların peşini asla bırakmayacaktır!

Bu nedenle, üyemiz ve hocamız Prof. Dr. Metin Kazan-
cı’nın maruz kaldığı yargısız infazı, linci ve derslerinden 
el çektirilmesini kınıyoruz! Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 
farklılıklarımızı koruyabildiğimiz, eleştirel, demokratik, 
özgürlükçü ve eşitlikçi bir öğrenme iklimine yeniden 
kavuşması için yoğun gayret gösterdiğimizin ve gös-
tereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

13 Ocak 2022

Ausschwitz-Birkenau Toplama Kampı 77 yıl önce bu-
gün kurtarıldı. Milyonlarca Yahudi, Roman, eşcinsel, 
sakat insan ve siyasi muhalifler ile savaş tutsaklarının 
Nazi rejimi tarafından sistemli ve örgütlü şekilde kat-
ledildiği toplama kamplarından olan Ausschwitz-Bir-
kenau’nun kurtarıldığı gün olan 27 Ocak Uluslararası 
Holokost Kurbanlarını Anma Günü’nde hatırlamanın 

ırkçılık ve ayrımcılığın bütün biçimleriyle mücadele için 
vazgeçilmezliğini bir kez daha vurguluyor ve “Bir daha 
asla!” diyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

27 Ocak 2022
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YÜZLERCE YILLIK EMEĞIN ÜRÜNÜ OLAN ZEYTINLIKLERI SAVUNUYORUZ!
Bir yanımızda savaş politikalarının neden olduğu, diğer 
yanımızda ise alelacele yapılan düzenlemelerle doğa-
mızın, toprağımızın sömürüye açık hâle getirildiği yıkıcı 
gelişmelere şahit oluyoruz. Bölgemizde tırmandırılan 
gerginlik ve yaygınlaşma riski taşıyan savaş hâli ile bü-
tün ağır sonuçları emekçilerin omuzlarına yüklenmiş 
olan ekonomik krizin kamuoyunda öncelikli gündem 
olduğu günlerde Resmî Gazete’de yayımlanan yönet-
melik değişikliği ile ülkemizin en önemli zenginliklerin-
den olan zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine 
peşkeş çekilmesinin önü açılmaya çalışılmaktadır.

1 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yö-
netmelik değişikliği ile “Ülkenin elektrik ihtiyacını kar-
şılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin ta-
puda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi 
ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin müm-
kün olmaması durumunda o sahada madencilik faa-
liyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici 
tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak 
bakanlıkça izin verilebilir” hükmü getirilmiştir. Kamu 
yararı ilkesinin böylesi bir amaçla araçsallaştırılarak 
yağma ve talan politikalarına alet edilmesi, uzun süre-
dir kamu yararı aleyhine yürütülen politikaların siyasi 
iktidar tarafından nasıl sunulmaya çalışıldığını ortaya 
koymaktadır. Kamu yararını önceleyen ve savunan 
bizler, bu düzenlemenin ne anlama geldiğini biliyor ve 
düzenlemeyi kabul etmiyoruz.

Zeytinlikler, anayasal ve yasal düzeyde korunan ta-
rımsal üretim alanları olmakla beraber aynı zamanda 
yüzyıllar boyunca biriken bir emeğin ürünüdür. Yapılan 
yönetmelik değişikliği hem ilgili yasalara hem de ana-
yasaya aykırılık teşkil etmekte ve normlar hiyerarşisini 
hiçe sayan bir yaklaşımı açığa çıkarmaktadır. Dahası, 
Paris Iklim Antlaşması’nın onaylanması ile verilen ta-
ahhüt, 2050 yılına kadar karbon-nötr olma hedefini 
içermektedir. Yasalar ve anayasanın yanı sıra ulusla-
rarası antlaşmalara da aykırı olan bu düzenleme, hu-
kuken de kabul edilebilir değildir.

Kamu yararı gibi, hukuk sistemi tarafından güvence 
altına alınan bir başka hak da çevrenin ve halk sağlığı-
nın korunmasıdır. Doğanın geri dönülmez biçimde tü-
ketilmesine, tarım ve orman alanlarının kirletilmesine 
ve kömürlü termik santrallerin artmasına imkân sağ-
layacak bu düzenleme, çevrenin ve halk sağlığının ciddi 
ölçüde zarar görmesine yol açacaktır.

Ülkemizi ve gelecek nesilleri karanlık bir geleceğe 
mahkûm edecek böyle bir düzenlemeyi kabul etmiyo-
ruz. Hukuka, kamu yararı ilkesine, çevre ve halk sağlığı 
başta olmak üzere haklarımıza sahip çıkıyor, zeytinlik-
lerimizi ve geleceğimizi savunuyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

04 Mart 2022

MIMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESI YÖNETIM KURULU ÜYELERININ 
YANINDAYIZ!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyele-
ri hakkında 2021 yılı “Koruma Alanında Emre Madran 
Basın Ödülleri” kapsamında verilen ödüller gerekçe 
gösterilerek “Terör Örgütü Propagandası” iddiasıyla 
dava açılmıştır.

Siyasi iktidarın çevreye, yeşil alanlara, doğal kaynak-

larımıza ve kamusal zenginliklerimize yönelik saldır-
ganlığı her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkemizin 
geleceğini tehdit eden bu yağmacı ve yok edici anla-
yışa karşı verdiği mücadele nedeniyle Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi sıklıkla iktidarın hedefi olmakta, üye ve 
yöneticileri davalarla, sürgünlerle susturulmak isten-
mektedir. 



MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2021-2023

SAYFA 52

Doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik kent ve mi-
marlık mücadelelerini haber yapan gazetecilere veri-
len, toplumdaki ekoloji ve koruma bilincini yükseltmeyi 
hedefleyen bir ödülü “terör propagandası” olarak nite-
lendirmenin kabul edilir tarafı bulunmamaktadır.

Siyasi iktidarın ve onun yönlendirmesiyle hareket eden 
adli makamların amacı açık biçimde, iktidarın doğa-
yı hedef alan uygulamaları karşısında yükselen çevre 
mücadelelerini ve bu mücadelenin en önemli parça-
larından biri olan mimarları korkutmak, sindirmek ve 
susturmaktır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, doğayı korumak, ağa-
ca-ormana-akarsuya sahip çıkmak suç değildir. Çev-
re mücadelelerini haber yapmak, toplumdaki ekolojik 

duyarlılığı geliştirmeye çalışmak suç değildir. Sermaye 
sahiplerinin doğal hayata ve çevreye karşı saldırganlı-
ğına karşı durmak suç değildir.

Iktidarın tüm saldırganlığına ve hedef göstermelerine 
karşın yıllardır kent ve çevre konularında yürüttükleri 
mücadele ile çocuklarımızın geleceğine sahip çıkan ve 
bu konudaki kararlı tutumlarıyla her kesimin destek ve 
takdirini kazanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yö-
netim Kurulu üyelerinin yanındayız. Şube yöneticile-
rine yönelik suçlamalar derhal kaldırılmalı, toplumsal 
muhalefeti susturmaya yönelik tehditlerden vazgeçil-
melidir.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

4 Nisan 2022

GEÇINEMIYORUZ MITINGINDE BULUŞACAK OLAN EMEKLILERIN YANINDAYIZ!
Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sen-
dikası'nın çağrısıyla Türkiye'nin yer yanından emekliler; 
aylıklara ek zam, sağlıkta katkı payının kaldırılması, bir 
maaş tutarında yılda dört sefer ikramiye, temel ihtiyaç 
maddelerine yapılan zamların geri alınması ve sendika 
haklarının tanınması talepleriyle 16 Nisan Cumartesi, 
Anıtpark'ta buluşacak.

Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi olarak, her gün artan 
yoksullaşmaya, sendikal örgütlenmelerinin engellen-
mesine karşı; insanca bir yaşam, demokrasi, barış ve 
kardeşlik için bir araya gelen emeklilerin haklı taleple-
rinin yanındayız.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

15 Nisan 2022

GEZI DAVASI KARARINI KABUL ETMIYORUZ!
Gezi Direnişi Türkiye tarihinin en büyük ve önemli 
toplumsal hareketlerinden biridir. Hepimizin katıldığı 
Gezi’nin haklılığı, böylesi bir hukuksuzlukla gölgele-
nemez. Açılan dava ve yürütülen mahkeme sürecinde 
hiçbir hukuki ilke gözetilmeden alınmış bu karar, tarihe 
şimdiden utanç vesikası olarak geçmiş, haklı tepkisini 
gösterenlerden intikam almayı amaçlayan siyasi bir 
karardır.

Mülkiyeliler Birliği olarak bu kararı kabul etmiyoruz. 
Demokratik, eşitlikçi ve adil bir toplumu ve yurttaşlık 
haklarımızı ısrarla savunmaya devam edeceğimizi be-
yan ediyoruz.

#hepimizgezideydik #geziyisavunuyoruz

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

24 Nisan 2022
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HUKUKSUZLUĞUN KARŞISINDA DOÇ. DR. MELTEM KAYIRAN’IN YANINDAYIZ!

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın üniversite ile ilişiği, 
Ankara Bölge Idare Mahkemesi’nin, yerel mahkemenin 
verdiği işe iade kararını bozması ile tekrar kesilmiştir.

Mülkiye’ye otuz yılı aşkın bir süre emek vermiş, Mülki-
ye Dergisi’ni altı yıl boyunca yönetmiş, Yüksek Danış-
ma Kurulumuzun üyeliğini yapmış olan Doç. Dr. Mel-
tem Kayıran, binlerce öğrenciyi insan, doğa ve toplum 
yararına ilkeleri ile akademik sorumluluğun gereklerin-
den en ufak bir ödün vermeksizin yetiştirmiş bir aka-
demisyendir. Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın ilişiğinin tek-
rar kesilmesine yol açan kararların altına imza atanlar, 
Mülkiye’yi bir kurum olarak var eden eleştirel düşünce 
ve bilim geleneğinin tasfiyesine yönelik yeni bir adım 
atmış, kamu yararı ilkesini hiçe sayarak akademik dö-
nem ortasında, çok sayıda öğrencisi ve tez öğrencisi 
bulunan hocamızı öğrencilerinden koparmıştır. Bu ka-
rar, Doç. Dr. Meltem Kayıran’a yaşattığı haksızlık ve 
hukuksuzluğa ek olarak, akademik çalışma ve eğitim 
faaliyetinin kesintiye uğratılmasına yol açması ile de 

Mülkiye’nin kurum kültürü ve değerlerinin açıkça ihlal 
edilmesi anlamına gelmektedir.

Gezi Direnişi Türkiye tarihinin en büyük ve önemli top-
lumsal hareketlerinden biridir. Mülkiyeliler Birliği ola-
rak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 
bu sürecin başlamasına neden olan kararını ve Ankara 
Bölge Idare Mahkemesi’nin hukukun ilke ve gereklerini 
görmezden gelen son kararını kabul etmiyoruz. Hoca-
mızın yanında olduğumuzu ve hukuki süreci yakından 
takip ettiğimizi bildiriyoruz. Üyelerimizi, Fakültemizde 
yaşananları daha yakından izlemeye ve sürecin takip-
çisi olmaya davet ediyor, bu kararın karşısında dur-
maya çağırıyoruz. Doç. Dr. Meltem Kayıran hocamızın 
derslerini bitirmesi için Mülkiyeliler Birliği’nin kapıları-
nın sonuna kadar açık olduğunu, hem kendisinin hem 
de Fakültemiz öğrencilerinin hakları için birlikte müca-
dele edeceğimizi beyan ediyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

22 Nisan 2022

INEK BAYRAMI GELENEĞIMIZDIR! ÖĞRENCILERIMIZIN YANINDAYIZ!

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 12.05.2022 tarihinde 
Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye’de düzenlenen Inek 
Bayramı’nı, “Inek Duasını” ve temsili imam olan fakül-
temiz öğrencisini hedef alan bir açıklama yapmıştır.

Söz konusu Rektörlük açıklamasında, “SBF’de düzen-
lenen etkinlik esnasında Fakültemiz ve Üniversitemiz 
ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek 
olay ile ilgili olarak hem disiplin, hem de adli inceleme 
başlatılmış olup, sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır” 
denilmektedir. Özellikle belirtmek isteriz ki Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğü bu açıklamasıyla sosyal med-
yada yürütülen siyasal linçten yana tavır almıştır. Ikti-
dar partisi milletvekilliği yapmış Rektör Necdet Ünü-
var’ın bu tavrı şaşırtıcı olmasa da bir gerçeğin bilinmesi 
gerekmektedir!

Şöyle ki, “Fakültemiz ve Üniversitelerimiz ilkeleri ile 
bağdaşmayan” olay olarak tarif edilen Inek Bayramı ve 
Inek Bayramı bileşenleri, tarihi Ankara Üniversitesi’nin 
ötesine geçen Mülkiye’nin geleneğidir! Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nin ilkeleri ise bu köklü tarihten, akademik 
birikiminden, eleştirel, mizah dolu ve hicivle beslenen 
değerlerinden oluşmaktadır. Bu tarihi yok sayarak 
kendince ilke belirleyenlere önerimiz, SBF-Mülkiye’nin 
Akademik Kurul kararları ve açıklamalarına bakmala-
rıdır. Üstelik daha önce de 2016 yılı Inek Bayramı’nda 
“dua” okuyan ve “imam” olan üyemiz hakkında, ben-
zer çevrelerce yürütülen siyasal linç nedeniyle 2017 
yılında dava açılmış, 2022 Ocak ayında ise kendisi bu 
davadan beraat etmiştir. Yani mahkemeler, “halkın bir 
kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıla-
ma” konusunda “suç unsurlarının oluşmadığı” hükmü-
ne varmıştır.
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Suç olmadığı yargı tarafından hükme bağlanmış bir 
eylemi soruşturma konusu yapacağını beyan eden An-
kara Üniversitesi Rektörlüğü bir gerçeği unutmamalı-
dır! Bu gerçek, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin, 
akademisyenlerinin ve idari personelinin yalnız olma-
dığı, aksine Mülkiyeliler Birliği’nin tüm gücüyle SBF bi-
leşenlerinin yanında olduğudur!

Rektörlüğün hukuk devleti ve akademik özgürlüklerle 
bağdaşmayan bu açıklamasının, üniversiteyle hiçbir 

bağları olmadığı halde basın açıklamaları ve sosyal 
medya aracılığıyla öğrencilerimizi hedef gösteren ve 
tehdit eden grupları cesaretlendireceğinden endişe 
ediyoruz. Üniversite yönetimine çağrımız, bir öğren-
cimizin saçının teline dahi zarar gelmemesi için taşı-
dıkları sorumluluğun farkına varmaları ve takındıkları 
tavırdan vazgeçmeleridir!

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

15 Mayıs 2022

SAĞLIĞIMIZ IÇIN HEKIMLERIN TALEPLERINI DESTEKLIYORUZ
Türkiye’de sağlık sistemi uzun süredir bir krizin içeri-
sinde. Toplum sağlığını önceleyen, sağlık çalışanlarının 
haklarını savunan, kamu kaynaklı, kendi kendine ye-
tebilecek, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi-
ni amaç edinmiş sağlık sistemi piyasanın beklentileri 
doğrultusunda dönüştürülmek isteniyor. Planlanan bu 
dönüşümde hasta; sigorta şirketleri için müşteri, şehir 
hastaneleri için yatak, bakanlık için sayı, ülkenin sağlık 
sistemine ayırdığı bütçe için bir yük olarak görülmek-
tedir. Sağlık çalışanları ise pandeminin getirdiği ağır 
yükle birlikte daha hızlı tükenmiş, “giderlerse gitsinler” 
denilerek kovulmuş, kovulmayanlar çalışma alanların-
da şiddete maruz kalmış veya hakları için meclise geti-
rilen yasa tasarısının geri çekilmesiyle umutlarını kay-
betmiş, kameralar önünde azarlanan Sağlık Bakanı ile 
birlikte özlük haklarına dair susturulmak istenmiştir. 
Boğucu bu gündemden beş dakika kafasını kaldırmak 
isteyen sağlık çalışanlarına ise o süre içerisinde hasta 
bakmaları önerilmiştir.

Türkiye’de sağlık sistemi uzun süredir bir krizin içeri-
sinde. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu sağlık 
merkezleri ekonomik krizin insafına ve TÜIK’in enf-
lasyon rakamlarına terkedilmiştir. Aşı yapılma hızı 
hesaplanırken övünülen aile sağlık ocakları ekonomik 
olarak kendine yeterliliğini kaybedecek düzeye gelmiş, 
pandeminin başlarında ücretsiz maske dağıtılması için 
emrivaki yapılan eczaneler bitme noktasına doğru sü-
rüklenmeye başlamıştır.

Yerellerde sağlığın korunmasını ve hastanelerin yü-
künü hafifletmesi beklenilen birinci basamak sağlık 

kuruluşları kendi kaderine terk edilmiş ve yurttaşların 
sağlık hizmetlerini şehrin içerisinde sadece özel has-
tanelerden ve özel sağlık merkezlerinden alabilecek-
leri güne kadar sessiz bir beklenti içerisine girilmiştir. 
Türkiye’de sağlık sistemi uzun süredir bir krizin içeri-
sinde. Ekonomik krizle birlikte sağlığa erişim günden 
güne zorlaşmaktadır. Hastalar son ana kadar hasta-
neye gidemiyor, acilleri polikliniğe çeviriyor, yazılan 
ilacı alamayacak duruma geliyorlar. Ilacı alabilecek 
durumda olanlar ise ilaç yokluğu ile baş etmek duru-
munda kalıyorlar. “Alternatif” çözümleri ve sülükleri ile 
birlikte köşe başlarını tutanlar, sabah programlarında 
ve dijital mecralarda mucize sırlar anlatanlar ve bütün 
bunlara bakarak kendisini tedavi etmeye çalışırken 
sağlığını kaybeden yurttaşların ülkesine doğru hızlı bir 
şekilde yol almaktayız.

Bir kez daha tekrarlıyoruz: Türkiye’de sağlık sistemi 
bütün paydaşları ile birlikte bir krizi içerisinde. Bu kriz 
yurttaşların sağlığa erişimini kısıtlıyor, sağlık emekçi-
lerini tüketiyor ve sağlık hakkını sadece parası olan-
ların ulaşabilecekleri bir maddeye indirgiyor. Krizden 
tek başına çıkışın mümkün olmadığını biliyoruz. Sağlık 
hakkımıza hep beraber sahip çıkmamız gerektiğini bili-
yoruz. Türk Tabipleri Birliği’nin “Emek Bizim Söz Bizim, 
Sağlık Hepimizin – 29 Mayıs’ta Ankara’dayız!” diyerek 
yaptığı miting çağrısını ve taleplerini destekliyoruz. 
Türk Tabipleri Birliği’nin Talep Listesinin Tam Metni:

Türk Tabipleri Birliği olarak, memleketimizin sağlık sis-
teminin toplum yararına değiştirilmesi, hekimlerin ya-
şama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi 
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için, yurttaşlarımızı ve kurumlarımızı aşağıda yer alan 
10 acil talebimize destek vermeye davet ediyoruz.

1.        Sağlık sisteminin temelini koruyucu sağlık hiz-
metleri oluşturmalıdır!

Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, has-
talık değil, hastalanmama üzerine kurulu politikalara 
öncelik verilmelidir. Sağlık sisteminin temelini birinci 
basamak sağlık hizmetleri oluşturmalı, basamaklı bir 
sağlık sistemi modeline geçilmelidir.

2.        Beş dakikada sağlık olmaz! Hekimlerin hastaları-
na yeterli süre ayırmalarını sağlayacak uygun çalışma 
koşulları sağlanmalı; nüfus başına hekim ve sağlık ça-
lışanı sayısı nitelikli sağlık hizmeti için gerekli ve yeterli 
düzeye getirilmelidir.

3.        Şehir-şirket hastaneleri politikasından vazge-
çilmelidir! Geleceğimizi ipotek altına alan şirketleşmiş 
hastanelerden vazgeçilmelidir. Ikinci ve üçüncü basa-
mak sağlık hizmetleri bilime ve toplum sağlığına uygun 
yapılandırılmış kamu ve üniversite hastanelerinde su-
nulmalıdır.

4.        Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalıdır! Sağlık her-
kes için parasız olmalı, hekimler emeğinin karşılığını 
almalıdır. Katkı payları adı altında kalem kalem ücret-
lendirmeye derhal son verilmelidir. Hekimlerin gelirleri, 
emeğinin karşılığı, insanca yaşanabilir, emekliliğe yan-
sıyacak tek ödeme olarak sağlanmalı, 7200 ek göster-
ge uygulanmalıdır.

5.        Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalıdır! Ça-

lışma alanları şiddetten arındırılmalı, uygulamada da 
güvenli hale getirilmelidir.

6.        COVID-19 meslek hastalığı sayılmalıdır! Meslek 
hastalığı yasası ön koşulsuz çıkarılmalı, tüm sağlık ça-
lışanlarına, pandemi süresince çalışılan her yıl için 120 
gün yıpranma payı uygulanmalıdır.

7.        Sağlık sisteminin eksikliklerinin sorumluluğu 
sağlık çalışanlarına yıkılamaz! Sağlık hizmetlerinden 
kaynaklanan zararlarda hastaların kayıpları kamu ta-
rafından üstlenilmeli; ödenecek tazminatlar, hekim ve 
sağlık çalışanlarına yansıtılmadan ve vakit kaybedil-
meksizin karşılanmalıdır. 8. Hekimler üzerindeki bas-
kılara son verilmelidir! Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği, 
mobbing, KHK, arşiv taraması ve güvenlik soruştur-
ması gibi baskıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir.

9.        Tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminde nitelik öncelikli 
olmalıdır! Tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi alanın 
uzmanları ve meslek örgütünün önerileri ile nitelikli, 
uluslararası standartlara uygun hale getirilmeli. Çok 
sayıda tıp fakültesi açılması ve kontenjanların sürekli 
artırılmasından vazgeçilerek nicelik değil nitelik esas 
alınmalıdır

10.      Hekimlerin örgütlenmesi ve haklarını savun-
masının önündeki engeller kalkmalı! Başta hekimlerin 
meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, he-
kim örgütlerini hedef göstermekten vazgeçilmelidir.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

26 Mayıs 2022

SIVAS KATLIAMININ 29.YILINDA YÜZLEŞILEMEMIŞ BU BÜYÜK UTANCIN VE 

YETERINCE PAYLAŞILAMAMIŞ BU ACININ YÜKÜNÜ OMUZLARIMIZDA HISSEDIYORUZ
Bugün 2 Temmuz. Sivas’ta Madımak Oteli’nin kame-
ralar önünde, kentin ve ülkenin kamu düzeni ve güven-
liğinden sorumlu tüm idari ve siyasi yetkililerinin se-
yirci bakışları altında, faillerin ve destekçilerinin alkış 
ve sloganları eşliğinde saatler süren bir kuşatmanın 
ardından ateşe verilmesinin ve 35 kişinin öldürülmesi-
nin üzerinden 29 yıl geçti. Bu süre içinde yargılamanın 

insanlığa karşı suç kapsamında gerçekleştirilmesi ta-
lebinin reddedilmesi, firari sanıkların çoğu bakımından 
zaman aşımına hükmedilmesini beraberinde getirdi. 3 
firari sanık yönünden devam eden ve geçtiğimiz gün-
lerde 28. duruşması görülen davada firari sanıkların 
yerlerinin tespit edildiği, ancak yakalanmaları için etkili 
bir kovuşturma yürütülmediği bir kez daha açığa çıktı. 
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Hukuk skandallarının ve cezasızlığın damgasını vurdu-
ğu yargı süreci, katledilenlerin yıllardır kararlı bir adalet 
mücadelesi yürüten ailelerinin acısının ve omuzlarında 
taşıdıkları yükün katmerlenerek artmasına yol açtı.

Mülkiyeliler Birliği olarak bizler Sivas Katliamının 
29.yılında yüzleşilememiş bu büyük utancın ve yete-
rince paylaşılamamış bu acının yükünü omuzlarımızda 
hissediyoruz. Tüm zorluklara ve haksızlıklara rağmen 
adalet mücadelesini sürdüren aileleri ve avukatları-

nı dayanışmayla selamlıyor, Sivas Katliamı davasının 
takipçisi olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. 
29 yıl önce bugün Sivas’ta katledilenlerin anısı önünde 
saygıyla eğiliyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

2 Temmuz 2022

Danıştay 10. Dairesi'nin Istanbul Sözleşmesi'nin feshine dair verdiği karar karşısında ısrarla hukukun üstünlüğü-
nü ve Istanbul Sözleşmesi'ni savunmaya devam edeceğiz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu,  19 Temmuz 2022

ISTANBUL SÖZLEŞMESINDEN VAZGEÇMIYORUZ!

ALEVILERE YÖNELIK DÜZENLENEN SALDIRILARI KINIYORUZ VE 
OLAYIN TÜM YÖNLERI ILE AYDINLATILMASINI TALEP EDIYORUZ!

30 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da Türkmen Alevi 
Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Ev-
leri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Ce-
mevi’ne düzenlenen saldırıları kınıyor ve olayın en kısa 
zamanda tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyo-
ruz. Son yıllarda Alevilere ait evlere, dernek ve vakıf-
lara ve Alevilerin ibadethaneleri olan cemevlerine dü-
zenlenen başka saldırılara da tanık olmamıza rağmen 
bu saldırıların iktidar ve yetkililer tarafından münferit 
olaylar olarak görüldüğünü ve bu alanda işleyen ceza-
sızlığın yeni saldırılara kapı açtığını büyük bir endişeyle 
izliyoruz. 30 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen saldırı-
nın başkentin merkezinde 45 dakika gibi kısa bir süre-
de üç ayrı noktaya düzenlenmiş olması, bu saldırıların 
münferit olaylar ya da basit provokatif eylemler olarak 
görülemeyeceğini, aksine planlı ve örgütlü bir şekilde 
gerçekleştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Alevilere yönelik tarih boyunca tanıklık ettiğimiz ör-
gütlü şiddet eylemleri ve hak ihlalleri, tarihsel koşul-
lara bağlı olarak farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor 
olsa da, bunların ortak noktasının, bizzat devlet eliy-
le tanımlanan belirli bir dini tek doğru din olarak tarif 
eden ve bunun dışında kalan dinsel anlayış ve pratikleri 
düşmanlaştıran bir anlayış olduğunun farkındayız. Bu 
farkındalıkla, saldırıların aydınlatılması ve faillerin ce-
zalandırılması, Alevilerin cemevlerinde ve tüm yaşam 
alanlarında güvenle ve özgürce varolabilmeleri için 
sürecin takipçisi olduğumuzu beyan ediyoruz. Birlikte, 
barış içinde ve eşit yurttaşlar olarak yaşama arzumu-
za ve umudumuza yönelik bu saldırıların mağdurlarını 
dayanışmayla kucaklıyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

2 Ağustos 2022
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BARIŞ GÜNÜNDE BARIŞ IMZACISI HOCALARIMIZIN YANINDAYIZ!

Hatırlanacağı üzere, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bil-
dirisini imzalayan hocalarımız, bundan tam altı yıl önce 
1 Eylül 2016 Dünya Barış Günü’nde, yıllarca sabır ve 
özenle akademik çalışmalar yürüttükleri okullarından, 
her zaman yeni sorular sorma ve yanıtlar üretme gö-
revinin sorumluluğunu taşıyan bilim insanları olarak 
ortaklaşa bir yaşamın ancak barış içinde mümkün 
olabileceğini dile getirdikleri kürsülerinden, öğrencile-
rinden, meslektaşlarından, dostlarından, kampüsteki 
yaşam alanlarından bir KHK ile uzaklaştırıldılar.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 672 sayılı OHAL 
KHK’siyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi’nden ihraç edilen hocalarımız Aysun Gezen, Onur 
Can Taştan, Nezahat Ezgi Oral, Abdülcelil Kaya, Ah-
met Ozan Değer ve Nail Dertli ile Iletişim Fakültesi’n-
den Gülseren Adaklı, Ilkay Kara ve Mesut Ayan’ın da 

içlerinde bulunduğu barış akademisyenlerinin ifade 
özgürlüklerinin ihlâl edildiğini tespit etti. Hocalarımız, 
haklarında açılmış davalardan beraat ettikleri halde 
hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde okullarından 
ayrı kalmaya devam ediyorlar. Türkiye’nin en saygın 
fakültelerine yapılmış bilinçli bir kötülük olmanın yanı 
sıra hukuka uygun olmadığı mahkemelerce tespit edil-
miş bu kararların son bulmasını talep ediyoruz!

“Yanlışlığın hükmü”nün nihayete ereceğine şüphemiz 
yok: Hocalarımız okullarına dönecek! Barışın yanında, 
hocalarımızla yan yana olduğumuzu bir kez daha be-
lirtiyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

1 Eylül 2022

IRAN’DA VE HER YERDE KADINLAR KAZANACAK!

Mahsa Amini, başörtüsü kurallarına uymadığı gerek-
çesiyle Iran ahlak polisi tarafından gözaltına alındı. 
Gözaltında iken ölümü Iranlı kadınlar için dayatmaya 
karşı bir isyan ateşini başlattı. O günden bu yana öz-
gürlükleri için, yaşamları için sokakları dolduran Iranlı 
kadınlar katledilmeye devam ediyor.

1979’dan bu yana başörtüsü dayatması bulunan 
Iran’da, ahlak polisi olarak adlandırılan teşkilat dini 
referanslarla kadınların giyim, kuşam ve davranış bi-
çimlerini “denetliyor”. Sistem tarafından doğru bulun-
mayan her türlü tercih en ağır şekilde cezalandırılıyor. 
Bugün yalnızca Iran’da değil, dünyanın her yerinde din-
ci, faşist rejimlerin üzerlerinden silindir gibi geçtiği ka-
dınlar, bir nefeslik özgürlük için yaşamlarından oluyor. 
Ülkeler, isimler, katiller değişse de gerici erkek egemen 
devlet şiddetinin kurduğu düzen, her an kadınlara fi-
ziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddet uyguluyor, 
çoğu zaman da kadınları vahşice katlediyor.

Yine bugün, kadınlar dünyanın hiçbir yerinde iktidarla-

rın kendilerine dayattığı yaşam tarzlarını kabul etmi-
yor. Mücadeleden asla vazgeçmiyor. “Bedenimiz, eme-
ğimiz, kimliğimiz bizimdir!” diye haykırıyor.

Kadınlar dünyanın her yerinde Mahsa Amini’nin katle-
dilmesine karşı Iranlı kadınlarla dayanışma eylemleri 
örgütlüyor.

Protesto gösterilerinde ön saflarda, her türlü dayat-
maya karşı özgürlükleri için mücadele eden kadınları 
görüyor ve direnişlerine sahip çıkıyoruz.

Iranlı kadınlar yalnız değildir,

Yaşasın Iranlı kadınların haklı mücadelesi, Yaşasın ka-
dın dayanışması,

Yaşasın kadınların özgürlük mücadelesi.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

28 Eylül 2022
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KAZA DEĞIL CINAYET!
Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra 
Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında mey-
dana gelen patlamada resmi açıklamalara göre 40 
madenci yaşamını yitirmiş, çok sayıda işçi yaralanmış 
ve ocakta mahsur kalmıştır. Bu patlama yıllardır alın-
mayan önlemlerin, yapılmayan denetimlerin, yetersiz 
mevzuat düzenlemelerinin yol açtığı ve kâr hırsının in-
san hayatı ile işçi sağlığı ve iş güvenliği ilkelerinin önü-
ne konması nedeniyle gerçekleşen facialar zincirinin 
bir parçasıdır.

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı “Iş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu”, lâfzı ve ruhuyla işçi sağlığını işletmelerin 
kâr hırsına feda etmektedir. Nitekim söz konusu kanun 
yürürlükte iken, 13 Mayıs 2014’te Soma’da ve 28 Ekim 
2014’te Ermenek’te gerçekleşen maden faciaları, altı ay 
içerisinde gerçekleşmiş iki büyük maden faciası olmasına 
rağmen, alınmamış tedbirlere ilişkin etkili bir soruşturma 
yürütülmemiş, uygulanan cezasızlık rejimi işletmeleri ge-
reğince önlem almama konusunda cesaretlendirmiştir. 
Denetim ve yaptırımların yetersizliği işçi kırımlarına ze-
min oluşturmaktadır.

Sayıştay Başkanlığı’nın Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü (TTK) Amasra Tim 2019 Yılı Sayıştay 
Denetim Raporu’nda madenin, patlamanın gerçekleş-
tiği -300 kotuna ilişkin “ani gaz degajı ve grizu patla-
ması gibi ciddi kaza risklerinin arttığını” vurgulaması 
ve alınabilecek önlemleri işaret etmesine ve aradan 
geçen üç yıla rağmen gerekli önlemlerin alınmaması, 
dün yaşanan faciada maden emekçilerinin yaşamlarını 
yitirmesine ve yaralanmasına yol açmıştır.

Amasra’daki maden faciası kaza ya da kader değildir. 
Yıllardır alınmayan tedbirlerin, yapılmayan denetimle-
rin, tutulmayan vaatlerin sonucunda gerçekleşmiş bir 
iş cinayetidir. Insan yaşamı, güvenli çalışma hakkı ve 
işçi sağlığı ilkelerinin ihlal edilmesi pahasına doymak 
bilmeyen kâr hırsının yol açtığı bu faciada yaşamını 
yitiren madencilerin ailelerine, yakınlarına ve seven-
lerine başsağlığı diliyor; böylesi bir facianın tekrar 
yaşanmaması ve adalet talebinin karşılık bulması için 
sürecin takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

15 Ekim 2022

CUMHURIYETIMIZIN 99. YILI KUTLU OLSUN!
Haklarımızın ve özgürlüklerimizin teminatı olan Cum-
huriyetimizin 99. yılını kutlamanın gururunu yaşıyo-
ruz. Demokrasi, laiklik, hukuk devleti, eşit yurttaşlık ve 
toplumsal barış ilkelerine dayanan bir cumhuriyet, ku-
şaklar boyu edinilmiş bir kazanım, geleceğimizin vaz-
geçilmez bir unsurudur. 100. yılına ilerleyen yolda, gü-
cünü bir kişi veya gruptan değil halkın iradesinden alan 

cumhuriyetin temsil ettiği tüm değerlere ve kurumlara 
sahip çıkma konusundaki kararlılığımız sürecek.

Yaşasın Cumhuriyet!

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

29 Ekim 2022
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10 ARALIK DÜNYA INSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Insan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin BM Genel Kuru-
lu’nda kabul edilişinin 74. yılında, neo-liberal politikalar, 
otoriter rejimler, popülist liderlerin yükselişi ve ekonomik 
krizin etkisiyle, insan hakları baskıcı yönetimler tarafın-
dan tüm dünyada geri plana atılmakta, yıllar boyu süren 
mücadeleler sonucu elde edilen kazanımlar yok edilme-
ye çalışılmaktadır.

Ne yazık ki ülkemizde de başta kuvvetler ayrımı ve yargı 
bağımsızlığı olmak üzere insan haklarının teminatı olan 
ilkeler ve kurumsal mekanizmaların sistematik bir biçim-
de tahrip edildiğine tanık olmaktayız. Başta insan hakları 
savunucuları, gazeteciler, sivil toplum örgütleri ve üni-
versiteler olmak üzere, tüm bireyler medeni ve siyasal 
hakların kullanılmasında yoğun baskılara ve insan hak-
ları ihlallerine maruz kalmakta; halk sağlığı ve ekonomi 
yönetiminde tercih edilen politikalar ekonomik, sosyal 
ve kültürel hakların kullanılmasında ciddi engel teşkil et-
mektedir. Avrupa Insan Hakları Mahkemesi kararlarının 
uygulanmaması ve Istanbul Sözleşmesi’nden çekilme 
kararı alınması insan haklarında yaşanan gerilemenin en 
somut örneklerindendir.

Tüm baskılara rağmen insan hakları savunucularının ve 
demokratik kitle örgütlerinin çabaları ve direnci umudu-
muzu ve insan haklarına dayalı bir düzene olan inancımızı 
diri tutmaktadır.

ÇOCUK ISTISMARINA HAYIR

Kulakları sağır eden bu sessizlik, bir utancın sessizli-
ği değil, biliyoruz! Maruz kaldığımız "ama"lar hakika-
ti arama çabası da değil, biliyoruz! Rıza arayışlarınızı, 
münferit vaka açıklamalarınızı ve riyakar yönetim aklı-
nızı kabul etmiyor, #çocukistismarınahayır diyoruz!

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

10 Aralık 2022

Mülkiyeliler Birliği, bünyesinde yer alan Insan Hakla-
rı Merkezi’nin 40 yılı aşkın birikim ve tecrübesine de 
yaslanarak, laikliğe ve hukukun üstünlüğüne dayanan, 
hiçbir ayrım olmadan tüm vatandaşların eşit, özgür ve 
barış içinde yaşadığı, insan haklarının göz ardı edil-
mediği, cezasızlığın hüküm sürmediği bir Türkiye için 
mücadele etmeye; kadınların, LGBTI+ bireylerin, ço-
cukların, işçilerin, engellilerin ve mültecilerin haklarının 
korunması için sesini yükseltmeye devam edecektir.

Dünya Insan Hakları Günü Kutlu Olsun!

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

10 Aralık 2022

EKREM IMAMOĞLU HAKKINDA VERILEN 2 YIL 7 AY 15 GÜNLÜK HAPIS CEZASINI 

KABUL ETMIYORUZ!
Ekonomik krizin günden güne ağırlaştığı, beceriksiz yö-
neticilerin elinde ülke idaresinin her alanda çöküş yaşa-
dığı günlerde hükümet yasakçı, baskıcı ve otoriter yön-
temler ile muhalif sesleri engelleyerek iktidarını devam 
ettirmeye çalışmaktadır.

Yasaklanan grevler, hapse atılan siyasetçiler, gazeteciler 
ve hak savunucuları, sokakta kolluk güçlerinin şiddeti ile 
bastırılmaya çalışılan kadınların sesi ve üniversitelerden 
uzaklaştırılan akademisyenlerden sonra bugün de muha-
lif siyasetin en önemli aktörlerinden Istanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Ekrem Imamoğlu haksız ve hukuksuz 
suçlamalar ile yargılanmış ve siyasi bir kararla mahkum 
edilmiştir. Imamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük 
hapis cezası, Yargıtay tarafından onanırsa, Imamoğlu si-
yasi yasaklı pozisyonuna düşürülecektir.

Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Imamoğlu 
hakkında verilen hapis cezası ve olası siyasi yasak kararı, 
siyasi iktidarın cılızlaştırılmış bir demokrasiye dahi ta-
hammülünün kalmadığını açıkça göstermektedir.
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Istanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde, sonuçla-
rın Ekrem Imamoğlu aleyhinde sonuçlanabilmesi için 
devletin tüm imkanlarının seferber edilmesinde oldu-
ğu gibi, bugün de yargının siyasi bir karar vererek Ek-
rem Imamoğlu’nu “siyasi yasaklı” ilan etmesinin kabul 
edilebilir hiçbir yanı bulunmamaktadır. Siyasi hesap-
ların sonucu olan bu kararın karşılık bulacağı tek yer, 
tarihinin karanlık sayfaları olacaktır.

Mülkiyeliler Birliği olarak özgür, demokratik, laik ve adil 
bir Türkiye için mücadele eden herkesle dayanışma 
içinde olduğumuz gibi, bugün bir yargı müdahalesiyle 
siyasi yasaklı hale getirilmek istenen Istanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ekrem Imamoğlu’nun da ya-
nındayız.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

14 Aralık 2022

KADIN ÖĞRENCIMIZE YAPILAN ERIL SALDIRIYI KINIYORUZ

Fakültemiz öğrencilerinden bir kadının, yine fakültemiz 
öğrencisi olan bir erkek tarafından bıçaklandığını bü-
yük bir dehşet ve üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

10.01.2023 gece yarısı gerçekleşen söz konusu bıçaklı 
saldırıda, bir kadın öğrencimiz, fakültemiz kütüphane-
sinde ders çalıştıktan sonra evine gitmek isterken bir 
erkek öğrenci tarafından arabayla önü kesilmiş ve beş 
yerinden bıçaklanmıştır. Yoğun bakıma kaldırılan öğ-
rencimizin bilincinin açık ve hayati tehlikesinin olma-
ması ise tek tesellimizdir.

Eril şiddetin yaşamın her alanında etkisini arttırma-
sının en temel nedenleri arasında demokratik bir ya-
şamın inşa edilememesi ve failleri her gün daha fazla 
cesaretlendiren “cezasızlık” uygulamaları bulunmak-
tadır. Siyasal Bilgiler Fakültesi özelinde de öğrenme 
iklimi demokratik niteliğini kaybetmiş, bıçaklı tehdit-
lerin, şiddetin, cezasızlığın örnekleri had safhaya çık-
mıştır. Öyle ki, muhalif öğrencilerin eğitim haklarının 

şiddet tehdidiyle engellenmeye çalışıldığı bir atmosfer 
hüküm sürmektedir.

Mülkiyeliler Birliği olarak, yaralanan öğrencimize acil 
şifalar diliyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ile-
tiyoruz. Üniversite ve Fakülte yönetiminden, şiddeti 
ve zorbalığı cesaretlendiren ataletten vazgeçilmesini, 
öğrenme ikliminin demokratikleştirilmesini,  eril şidde-
te karşı bir tavır geliştirilmesini ve tüm öğrencilerin can 
güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Önümüzdeki süreçte, öğrencilerimizin eğitim haklarını 
kullanmalarının önündeki engellerin kaldırılmasına ve 
can güvenliklerinin sağlanmasına yönelik alınacak ön-
lemlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

12 Ocak 2023

BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI MEZUNLAR DERNEĞI’NIN YANINDAYIZ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü imzasıyla 7 Ocak ta-
rihinde üniversitenin tüm mezunlarına gönderilen bir 
e-postada mezunların katkı ve bağışlarıyla inşa edilen 
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin (BÜMED) kira 
sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyurulmuştur.

Rektörlük, bir süre önce, BÜMED sosyal tesisteki işlet-

menin alkol ruhsatı olmasına rağmen mezunlara alkollü 
içecek ikramını yasaklamıştı. 2023 yılı başında ise, rek-
törlük, BÜMED’e sosyal tesis binasından çıkması tebli-
gatında bulundu. Tebligatın yapıldığı günlerde, yandaş 
basında BÜMED’in gece kulübü işlettiği gibi gerçek dışı 
haberler çıkması BÜMED’in niye cezalandırıldığının en 
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GEÇMIŞ OLSUN TÜRKIYE
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre il-
leri de etkileyen depremden zarar gören tüm yurttaş-
larımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşamını 
yitirenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyo-

ruz. Daha fazla can kaybının yaşanmamasını temenni 
ediyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu
6 Şubat 2022

UZAKTAN EĞITIM KARARI GERI ALINMALI VE ÜNIVERSITELER AÇILMALIDIR!

Yaşadığımız ağır felaketin etkilerini bir nebze olsun ha-
fifletebilmek için her yaştan ve her kesimden yurttaşın 
seferber olduğu, muazzam bir dayanışmanın örgüt-
lendiği günlerde üniversitelerimizde uzaktan eğitime 
geçilmesini kabul etmiyoruz.

Çünkü biliyoruz ki üniversiteler sadece eğitim öğretim 
yapılan kurumlar değildir. Üniversiteler dayanışmanın 
en güçlü örgütlendiği, ihtiyacımız olan sosyalleşmenin 
en insani düzeyde sağlandığı ve yaşadığımız felaketin 
boyutlarının araştırılıp çözüm önerilerinin sunulacağı 
mekanlardır.

Bu felaketten ders çıkarılabilmesinin, yaralarımızın 
daha hızlı sarılabilmesinin yolu, bilimi, eleştirel aklı ve 
dayanışmanın temel ilkelerini rehber edinmekten geç-
mektedir.

Halihazırda boş duran ve kullanıma seferber edilebile-
cek durumdaki konutlar, oteller, misafirhaneler ve sos-
yal tesisler dururken, eğitim hakkı feda edilerek KYK 

yurtlarının boşaltılması ve uzaktan eğitime geçilmesi 
yeni sorunlar yaratacaktır.

Bir gün önceden duyurularak eşyalarını alması istenen, 
kira kontratları devam ettiği için boş yere kira ödemek 
zorunda bırakılan ve en önemlisi pandemi nedeniyle 
öğrenim hayatını üniversitede geçiremeyen öğrencile-
re yapılan bu uygulama sadece onlara haksızlık değil-
dir. Uzaktan eğitime geçiş kararıyla bir kuşağın eğitim 
hakkı ve ülkemizin yarınları feda edilmektedir.

Bizler, gençlerin umuda ve dayanışmaya nasıl hayat 
verdiğine defalarca tanıklık etmiş mezun dernekleri 
olarak, öğrencilerimizin eğitim hakkının korunmasını 
ve geleceklerine sahip çıkılmasını istiyoruz. Kimseye 
faydası olmayacak, sadece yeni sorunlar yaratacak 
uzaktan eğitim kararının geri alınmasını ve üniversite-
lerin açılmasını talep ediyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu
12 Şubat 2022

somut kanıtı olarak görülmektedir. BÜMED’te mezunlar 
ve öğrenciler için düzenlenen sosyal aktiviteler hedef 
gösterilmekte, “gece kulübü” olarak nitelendirilerek top-
lumsal bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi'nde her alanda uzun süredir de-
vam eden baskılar bu kez bireylerin yaşam tarzını tasfiye 

etme noktasına gelmiştir.

Bizler, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin haklı 
mücadelesinin yanında yer aldığımızı bildiriyor ve “AYAK-
TA KAL BOĞAZIÇI, YERINDE KAL BÜMED” diyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu
13 Ocak 2022
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DEPREMIN FACIAYA DÖNÜŞMESINDE SORUMLULUĞU OLANLARI 
ISTIFAYA ÇAĞIRIYORUZ!

Hepimizi derinden üzen, milyonlarca insanın yaşamını 
alt üst eden ve on binlerce insanı, sayısını bilmediğimiz 
canlıyı aramızdan koparan 6 Şubat deprem faciasının 
üzerinden üç hafta geçti.

Biliyoruz, acımız hâlâ çok taze ve dayanışma hâlâ ya-
şamsal değerini korumakta. Ancak her gün artan doz-
da karşılaştığımız hukuksuzluklar, siyasi tehditler ve 
skandal boyuttaki iddialar, sorumluluğun etik, politik 
ve hukuki yönlerini daha güçlü hatırlatmamızı zorunlu 
kılıyor.

Unutulmamalıdır ki yaşadığımız depremin ağır bir faci-
aya dönüşmesi öngörülemez değildi.

• Deprem ülkesi olduğumuz gerçeği hafife alındığın-
da ve bu gerçeğe uygun politika üretilmediğinde,

• Liyakatsiz, ehliyetsiz, afet ve kriz yönetimi konu-
sunda donanımsız, iktidara sadakatle itaat eden kişiler 
ayrıcalıklı ve makbul görüldüğünde,

• Her başarıyı kendisine, her başarısızlığı başkasına 
tahvil etmek için algı oluşturmaya ve algı üzerinden 
yönetmeye yönelik propaganda teknikleri önceliklen-
dirildiğinde,

• Şirket yönetir gibi devlet yönetildiğinde,

• Eleştirel aklın, bilimin, planlamanın, hukukun üs-
tünlüğünün ve kamu yararının rehber edinilmesini sa-
vunan, bunu savundukları için de makbul görülmeyen 
kurum ve kuruluşlar düşmanlaştırıldığında,

• Siyasi çıkar hesaplarıyla denetim yetkileri zayıflatı-
lan meslek odaları karar süreçlerinden dışlandığında,

• Meclis gündemine alınması için verilen önergeler 
sadece muhalefet saflarından geldiği için reddedildi-
ğinde,

• Yardımı ve dayanışmayı ilke edinmesi gereken ku-
rum ve kuruluşlar ticarileştirilip siyasi hesaplara kur-
ban edildiğinde,

• Kaçak ve kuralsız yapılara siyasi çıkar ve rant uğru-
na imar izni/affı çıkarılıp imar çeteleri yaratıldığında,

• Her eleştiriye cevaben “kader” denilerek tedbirsiz-
lik ve plansızlık kutsanıp helallik istendiğinde,

• Demokrasi güçleri ve talepleri susturulmaya çalı-
şılarak, bastırma ve cezalandırmayla toplumda korku 
iklimi yaratılmaya çalışıldığında,

yaşadıklarımız kaçınılmazdır.

Kaybettiklerimizi geri getiremeyeceğimizi biliyoruz. 
Ancak yeniden ve yeniden bu faciaları yaşamamak için 
emek harcayacak liyakatli, donanımlı ve kamu yararını 
ilke edinen yetişmiş insan gücümüz olduğunu da çok 
iyi biliyoruz.

Bu nedenle bizler, geçmişte olduğu gibi tüm sorumlu-
luğun sadece birkaç müteahhidin üzerine yıkılmasını 
kabul etmiyor, deprem faciasından önce ve sonra po-
litik, etik ve hukuki sorumluluğu olanları istifaya davet 
ediyor ve bu kişilerin yargılanmasını ve suçu sabit gö-
rülenlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Bir kez daha tüm toplumu el ele vermeye ve dayanış-
mayı güçlendirmeye çağırıyoruz.

Dayanışma yaşatır!

Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği

Istanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği

Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi

ODTÜ Mezunlar Derneği
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AFIŞLER
ANMA
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ÇARŞAMBA SÖYLEŞILERI
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EDEBIYAT BULUŞMALARI
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GÖSTERIM
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DIĞER ETKINLIKLER
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