GÜNDEM
1 MAYIS
Barış İçinde Kardeşçe Yaşama İsteğimizi, Savaşsız,
Sömürüsüz Bir Dünya İsteğimizi Gelecek Korkusu
Olmadan İnsanca Yaşayacağımız Bir Ülke İsteğimizi
Tekrarlayacağımız Bir Gündür.
“1 Mayıs’ın sadece bir gelenek değil, aynı zamanda
emeğin güncel toplumsal ve siyasal talepler ile kendini
yeniden ürettiği bir mücadele zemini olduğunun
bilincinde olan Mülkiyeliler Birliği , üyeleriyle birlikte
alanlarda yerini aldı.’’

Ülkenin daha demokratik, yurttaşın daha özgür ve eşit olması
için çaba göstermekle yükümlü siyasi iktidar, bu görevlerini yok
sayarak toplumu bölmekte, gerilimler yaratarak ülkeyi yönetmeye
çalışmaktadır. 1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de yapılması
tartışmalarında da siyasal iktidarın dayatmacı ve anti demokratik
tutumu bir kez daha açığa çıkmaktadır. Geçen dönem AKP
milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 1 Mayısın
Emek Bayramı olarak tatil olmasını isteyen kanun tasarısı
ortadayken, ardı ardına hükümet çevrelerinden yapılan
açıklamalar, siyasal iktidarın emekçi düşmanı yüzünü bir kez
daha ortaya koymuştur. Bütün dünyada işçilerin, emeği ile
geçinenlerin dayanışma iradelerini egemen güçlere gösterdikleri
bir gün olan 1 Mayıs, ülkemizde siyasi iktidarın gücünü ve
otoritesini ispatladığı bir gün haline getirilmiştir.
Neo liberal küresel sermaye, bugün tıpkı 1 Mayıs’ın doğduğu
vahşi kapitalizm dönemindeki çalışma ve yaşama koşullarını
emekçilere yeniden dayatmaktadır. Bu nedenle, küreselleşmenin
yarattığı ağır sorunlara ve tahribata karşı, bir başka seçenek
için, çağdaş çalışma standartlarının ve sosyal hakların
küreselleşmesi için 1 Mayıs önemli bir simge olmaya devam
etmektedir.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ EMEK
ÖRGÜTLERİNİN YANINDA, AKTİF
DAYANIŞMA İÇİNDEDİR.

1 Mayıs öncesi yapılan Yönetim Kurulu
açıklamasında 1 Mayıs’a ilişkin olarak özetle şöyle
denildi:
“Son yıllarda, gerek ekonomide, gerekse toplumsal ve siyasal
yaşamımızda bugüne değin görülmeyen kırılmaların ve
değişimlerin yaşandığına tanık oluyoruz. Ancak yaşanan bu
değişime olumlu anlamlar yüklemek olanaklı görünmemektedir.
Çünkü, Türkiye’de kamu yönetiminin temelini yurttaşlara değil,
piyasa sistemi aktörlerine dayandıran, sosyal devleti ortadan
kaldırarak devletin temel felsefesini değiştiren ve böylece
toplumun bütününü olumsuz yönde etkileyen bir dönüşümdür bu.
Kriz çözen değil, kriz yaratan, kurumlar arasında uzlaşı değil
çatışma üreten, toplumsal gerilimlerden beslenen, bürokratik
atamalarda ehliyet ve liyakat ilkesinin yerine siyaset/tarikat
referansını koyarak kamu yönetimini çökerten siyaset anlayışının
ülkenin kötüye gidişinde başat bir rol oynadığı açıktır.

Siyasal iktidarın uygulaya geldiği ekonomik ve sosyal
politikaların sosyal refah devletine karşı geliştirilen bir
taktikler bütünü olduğu, ısrarla yasalaştırılmaya
çalışılan Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası
yasa taslağı ile bir kez daha açığa çıkmıştır. Bir çok
kamu hizmetinin hak olmaktan çıkarılarak fiyat
ödenmesi gereken bir meta haline getirilmesiyle
ekonomik-toplumsal alanın güvencesizleştirilmesi,
Türkiye’de çeyrek asırdır uygulanan ekonomik
politikaların temel yaklaşımı olmuştur. Ancak,
geçmişten farklı olarak siyasal iktidar tarafından altı
yıldır çalışanlara ve geniş toplumsal kesimlere karşı
yürütülmekte olan saldırıların en büyüğü bu yasayla
gerçekleştirmektedir.
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ; nüfusun önemli bir
kesimini sosyal güvenlik sisteminin dışında bırakan,
sosyal güvenlik hakkını piyasada alınıp satılabilen bir
mal gibi düşünüp fayda-fiyat ilişkisine indirgeyen,
sosyal güvenlik hukuku ile çalışma ilişkilerinin

bütünleştirici ilişkisini koparan, sistemin açıklarını
mevcut sigortalılara yükleyen, sigortalıların hakları ve
güvence düzeylerini düşürerek, yararlanma koşullarını
zorlaştıran Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası
yasa tasarısının geri çekilmesi ve çalışan toplumsal
kesimlerin hak ve özgürlükleri adına yürütülen
mücadelede emek örgütleri’nin yanında yer
alacaktır.
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu
MÜLKİYE TOPLULUĞU DEMOKRASİ
KARŞITI IRKÇI VE GERİCİ SALDIRILARIN
KARŞISINDADIR
Kuruluşundan bu yana demokrasinin,
aydınlanmanın, özgürlüğün, eşitliğin en güçlü
savunucularından biri olagelen Mülkiye topluluğu,
okulumuzun bahçesinde öğrencimiz Hakan
Yurdakuler’in şahsında yaşanan saldırının gerçek
hedefinin aslında o gün de bugün de diğer demokrasi
güçleriyle birlikte bizlerin de savunduğu demokratik
değerler ve özgürlükller olduğunun bilincindedir
Medyanın meselenin özünü gözlerden kaçıran “karşıt
görüşlü öğrenciler çatıştı” şeklindeki söylemi ile
meseleyi çarpıtmaya çalışmasına karşın, kişiler
değişse de kimlikleri değişmeyen bu ırkçı ve gerici
güçlerin
saldırıları karşısında Mülkiyeliler Birliği’nin tavrının
geçmişte olduğu gibi bugün de süreceğini, katledilen
S.B.F. öğrencilerinin anılarının hep sıcak tutulacağını
ve üniversitelerde yeniden
oynatılmaya başlanan bu kanlı oyunun, geçmişte olduğu gibi bugün de
tüm Mülkiye Topluluğunu karşısında
bulacağını kamuoyuna saygı ile
duyururuz.
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu
KAPATMA DAVASI
Ülkemizde hukuku siyasetin ve
siyasal hesaplaşmanın bir aracı haline getiren son
gelişmeler, kurulduğu günden bu yana hukukun
üstünlüğünden ve insan haklarına dayalı evrensel
hukuktan yana bir kurum olan Mülkiyeliler Birliğini
ve üyelerini derinden endişelendirmiştir.
Başka siyasi partiler hakkında açılan kapatma
davalarını doğal bir hukuki süreç olarak görenlerin, sıra
kendilerine geldiğinde hukuk adamlarına ve hukuk
kurumlarına yönelik saldırgan tavırları ve hukuki süreci
engellemeye dönük olarak anayasayı değiştirme

girişimleri hukuk ve demokrasi konusundaki samimiyetlerini ortaya koyan bir turnusol kağıdı işlevi
görmüştür. Başta devlet kurumları olmak üzere tüm
siyasal aktörleri, siyaseti siyasal araçlarla yürütmeye,
sağduyuya ve hukuka saygılı olmaya davet ediyoruz

BİRLİKTEN...
ÜYELERİMİZE DUYURU...
DEĞERLİ ÜYEMİZ,
Mülkiyeliler Birliği 41. Olağan
Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim
Kurulu’nun, Genel Kurul ve
yaşanan seçim süreciyle ilgili
yaptığı açıklamada şöyle denildi:
“41. Olağan Genel Kurul
tarafından yetkilendirilen Yönetim
Kurulu olarak bugüne kadar görev
yapan tüm Mülkiyeliler Birliği yönetimlerinin Mülkiyelilik bilinciyle Mülkiye topluluğunun ortak
çıkarlarını savunan çabalarının değer ve öneminin
bilincindeyiz. MülkiyelilerBirliğinin sürekliliğini
sağlayan bu çabaları, Gelenekten Geleceğe Mülkiye
anlayışının yapıtaşları olarak görmekteyiz. Demokrasi,
barış, insan hak ve özgürlükleri, demokratik, laik,
sosyal hukuk devletinin tarafı olan Mülkiyeliler
Birliği, bundan sonra Mülkiye’nin 150 yıllık tarihsel
bilgi birikimini ülkemize ve topluma karşı olan
sorumluluklarımızın gereği olarak toplumun ve
toplumsal bilincin ilerlemesi ve özgürleşmesi
doğrultusunda kullanacaktır.
Ülkemizde yaşanan olağandışı dönemin de bilincinde
olarak, seçim yarışının heyecanı ile oluşan söz ve
eylemleri seçim atmosferinin tatsız ancak doğal bir
sonucu kabul ediyor, bu nedenle, yaşanan tüm
kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğine
inanıyoruz. Mülkiye’nin 150 yıllık onurlu arihinin
daha güçlü biçimde geleceğe taşınmasının ve Mülkiyeliler Birliği’nin 62 yıllık saygıdeğer çizgisinin
geliştirilerek sürdürülmesini tüm üyelerimizin
birlikteliğiyle ve güçlü biçimde kucaklaşarak
gerçekleşeceğini biliyoruz. Bu inanç ve bilinçle,
seçilen Yönetim Kurulu olarak tüm üyelerimizi
hep beraber irfan ocağımız Mülkiyeye hizmete ve
Mülkiyeliler Birliği yönetim süreçlerine aktif katılım
ve katkıya çağırıyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla...
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

30 MART 2006 TARİHİNDE SBF AZİZ KÖKLÜ
SALONUNDA GERÇEKLEŞEN
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ’NİN 41. OLAĞAN
GENEL KURULU’NDA ALİ ÇOLAK’IN
LİSTESİ YENİDEN SEÇİLDİ
Ali Çolak Genel Kurul’daki konuşmasında özetle
şöyle dedi:
” Son 25 yıldır uygulana gelen ekonomik ve sosyal
politikalar sonucunda ulusal düzeydeki toplumsal
güvenlik ağı dağıtılmış, bunun yerine ikame bir güvenlik ağı oluşturulmamış, milyonlar adeta kendi kaderine
terk edilmiştir.
Ekonomik ve sosyal alan güvencesizleştirilmiş,
tarımdan kopan ve kente gelerek “varoşlara”
yerleşen milyonlar istihdam olanaklarının yokluğu
nedeniyle kalıcı bir şekilde yoksullaştırılmış ve
tarikatların kucağına itilmiş olduğundan, uzun yıllar
boyunca yaşanan bu ekonomik ve sosyolojik
dönüşümler görmezden gelinerek bugünü açıklamak
ve doğru tanımlamak olanaklı değildir.”
YÖNETİM KURULUMUZDAN ANITKABİR
ZİYARETİ!
41. Olağan Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu,
19 Nisan 2008 Cumartesi günü Anıtkabiri ziyaret etti.
23 Nisan öncesi olması nedeniyle Anıtkabir’de çok
sayıda ziyaretçi topluluğu vardı. Mozaleye çelenk
koyan Yönetim Kurulu üyelerimiz ardından Misak-ı
Milli Kulesine geçtiler. Genel Başkan Ali ÇOLAK,
burada Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı;

eden Mülkiyeliler, oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda
bulundukları Cumhuriyet değerlerine geçmişte olduğu gibi,
gelecekte de sahip çıkmaya devam edecektir.
Mülkiyeliler, tarihi boyunca ilerici, çağdaş, demokratik değerleri
benimsemiş, evrensel hukukun üstünlüğüne dayanan kamu
yönetimi anlayışını, demokratik, laik Cumhuriyeti ve sosyal hukuk
devletini savunagelmiştir. Sosyal Güvenlik Reformu adı altında
kadınların çalışma yaşamından ve toplumsal yaşamdan
dışlanması ile eşitlik ilkesinin, sosyal haklarımızın piyasaya terk
edilmesiyle sosyal devletin, yargı sürecini etkilemek amacıyla
anayasanın değiştirilmesi girişimleriyle hukuk devletinin ve
siyasal iktidarın sistematik söylem ve eylemleriyle laik devletin
ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bu kritik günlerde halktan,
demokrasiden, evrensel hukuktan, insan hak ve özgürlüklerinden,
barıştan, emekten, kamu yararı ve sosyal adaletten yana olan biz
Mülkiyelilere, önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz.
Mülkiyeliler Anayasada nitelikleri demokratik, laik, sosyal hukuk
devleti olarak tanımlanan Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet
değerlerinin tarafı olmaya devam edecek ve bu sorumluluğun
gerektirdiği tutum ve tavırları sergilemekten kaçınmayacaktır..
Aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz.”
Genel Başkanı
Ali Çolak

MÜLKİYE
İNEK BAYRAMI
2007-2008 İnek Bayramı 9-10 Mayıs tarihinde
okulumuzda çeşitli etkinliklerle geleneksel havası
içerisinde kutlanacak.
Bütün mezunlarımızı da öğrencilerimizle birlikte
İnek Bayramımızı kutlamaya okulumuza bekliyoruz.
1965 YILINDAN BERİ YAYIN HAYATINI
SÜRDÜREN “MÜLKİYE” DERGİSİ ARTIK WEB
ORTAMINDA...

” Büyük Devlet Adamı, Büyük Devrimci Atatürk;
Bundan 73 yıl önce; 11 Aralık 1935’de Mülkiyelilere gönderdiğin
telgrafta gösterdiğin hedef doğrultusunda Cumhuriyete karşı yapmaya mecbur olduğumuz görevlerin bitmediği bilinciyle hareket

Birliğimiz yayın
organı olan ve yılda 4
kez yayınlanmakta olan
“Mülkiye” ve 2 ayda bir
yayınlanan “Mülkiyeliler Birliği” dergilerinin
dijital ortama taşıması
çalışmalarımızın bir bölümü tamamlanmış ve son 15
yıla ait “Mülkiye” dergisinin
makaleleri dijital ortama
aktarılmıştır.

KAMU ÇALIŞMA TOPLULUĞUNA AİT
WEB SİTESİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Kamu Yönetimi bölümü öğrencilerinin oluşturduğu
“Mülkiye Kamu Çalışma Topluluğu” na ait web sitesi
yayın hayatına başladı. http://www.mulkiyekamu.org
adresinden ulaşabileceğiniz web sitesi sizlerin de
katkılarını bekliyor.
Kendilerine yayın hayatında başarılar diliyoruz.

ETKİNLİK
MÜLKİYE SAHNESİ...
Mülkiye Sahnesi oyuncularının
hazırladığı, Hristo Boytcehev’in Titanic
Orkestrası adlı oyunu 24-25 Nisan
tarihlerinde Ankara Sanat Tiyatrosu
sahnesinde sundular. büyük beğeni
toplayan oyun ayakta alkışlandı.

RESİM SERGİSİ.

Üyemiz ressam Neriman M. Hocaoğlu’nun Yağlı Boya
Resim Sergisi, Anadolu Ajansı Sanat Galerisinde 7
- 23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Açılış Kokteyli :7 Mayıs ÇarşambaSaat :18.00-20.00
Yer : G.M.K. Blv. N: 128/C Blok Tandoğan / Ankara
Daha Fazla Bilgi İçin; http://www.mulkiyeorg.tr’yi
ziyaret ediniz.

