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MÜLKİYE’DEN
MEZUNİYET TÖRENİ

yönetmen ödülünü alan yönetmenin ifade ettiği bu yalnız
ve güzel ülkenin insanları sizden bu hizmeti bekliyor
ve bunu hak ediyorlar. Bu hizmeti örgütlü bir yapı
altında sürdürmek isterseniz, bugüne kadar Mülkiyenin
gelenek yaratması ve geleneği geleceğe taşımak için
kurumsallaşma doğrultusunda en önemli başarısı olan
Mülkiyeliler Birliği adresiniz olmalıdır. Bu yıl benim de
mezuniyetimin 20. yılı, onun için burada bulunmaktan
ayrı bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. 20 yıl sonra
burada yeni mezunlara hitap edecek Mülkiyeliler Birliği
Başkanının aranızda olduğuna inanıyor, hepinize
Siyasal Bilgiler Fakültesi 2007-2008 yılı mezunları saygılar sunuyorum” dedi. Okullarını dereceyle bitiren
töreni 20 Haziran Cuma günü yapıldı. Ankara öğrencilere diplomalarıyla birlikte çeşitli armağanlar
Üniversitesi Rektörü Nusret ARAS, SBF Dekanı Celal verildi.
GÖLE, Öğretim Üyeleri, Mülkiyeliler Birliği Başkanı
Ali ÇOLAK, mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.
Mülkiyeliler Birliği Başkanı Ali ÇOLAK yaptığı
BASIN AÇIKLAMASI
konuşmasında”… değerli arkadaşlar size yolunuz açık
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulunun, kamuoyunda
olsun demeyeceğim.Dört yıl boyunca değerli hocalarımız “Ergenekon” soruşturması olarak bilinen, soruşturma ve gözaltı
insanlık tarihinin bilgi ve birikimlerinin eksiksiz olarak süreçlerine ilişkin yapmış olduğu basın açıklamasının tam
sizlere aktarması sizin yolunuzu açık etmiştir. Yeni bir metnidir.
hayata başlıyorsunuz. Mesleki yaşamınızda güçlüklerle
Sayın Mülkiyeli,
karşılaştığınızda geriye dönüp fakültemize ve onun
Yaklaşık 13 ay önce başlayan ve
değerlerine bir bakmanızı öneriyorum. Bu değerlerin en
kamuoyunda “Ergenekon” olarak
önemlisi hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğüne
bilinen soruşturmanın,01.07.2008
saygıdan ödün vermeyin. İkincisi kamu yararının
tarihinde yapılan son gözaltılar ile
önceliğidir. Bizim kamudan anladığımız devlet değil
devam ettirildiği görülmektedir.
toplumdur, halktır. Cannes Film Festivalinde en iyi
İnsan hak ve özgürlükleri ile
hukukun üstünlüğüne dayalı bir
yönetim anlayışından yana olan
Mülkiyeliler Birliği bu konudaki
görüş ve endişelerini kamuoyu ile paylaşmak gereğini
duymuştur:
Ülkemiz, ancak darbe dönemlerinde görülecek ölçüde
temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, hukukun
sağladığı güvencelerin hiçe sayıldığı bir kriz döneminden
geçmektedir.
Gündelik siyasal hayatımızın bir parçası ve karmaşık
siyasi eylemlere bir açıklama geliştirebilme açısından


doğal bir referans noktası olarak işlev gören “derin
devlet”in tasfiyesi ve başta 12 Eylül darbesini yapanlar
olmak üzere tüm darbecilerin ve darbe girişimcilerinin
yargılanması ve mahkum edilmesi, 12 Eylül ve 28
Şubattaki darbe karşıtı tutumu kamuoyu tarafından
bilinen Mülkiyeliler Birliği gibi, tüm demokrasi
güçlerinin de ortak dileğidir. Bu odakların tasfiyesi her
zaman için demokrasi ve özgürlük mücadelesinin de
vazgeçilmez bir parçasını oluşturmuştur. Ancak, giderek
bu mücadelenin haklı ve meşru zemininden kaymakta
olduğu, siyasal iktidarın elinde siyasal ve toplumsal
muhalefeti bastırmanın bir aracına dönüşmeye başladığı
gözlenmektedir.
Soruşturmanın 13 aydır tamamlanmaması nedeniyle
AİHS’nin 6. maddesinde belirtilen makul sürenin
aşılması ve adil yargılanma hakkının ihlali bir
yana, kimi toplumsal ve siyasal olaylara denk dalga
operasyonlara başvurulması, hukukun siyasetin ve
siyasal hesaplaşmanın bir aracı haline getirildiği
kanısını güçlendirmektedir. Hiçbir yargı kurumu bu tür
yorumları haklı gösterebilecek bir siyasal senaryonun
parçası olmamalıdır.
Son gözaltıların AKP’nin kapatılması davasının
önemli aşamalarından birine denk getirilmesi ise,
özellikle dış kamuoyuna kapatma davası ile darbe
arasında bir illiyet bağı olduğu mesajını vermeye dönük
bir girişim izlenimi yaratmaktadır.
İşlerine gelmeyen “yargı kararlarını” şiddetle eleştiren,
bu yargı kararlarını kimi zaman yürütme, kimi zaman
yasama gücüyle yok etme noktasına vardıranların,
yargı kararı olmayan; yargısal sürecin henüz başlangıç
aşamasında ve sadece iliştirilmiş basın yoluyla sızdırılan
bilgiler üzerinden işi siyasal linçe ve cepheleşmeye
vardırmaları hukuk devleti adına olduğu kadar
demokrasi ve insan hakları adına da kabul edilemez bir
durumdur.
13 aydır yargılama sürecinin hazırlık aşamasında
olan ve “iddia”larla dahi ifade edilemeyen bir dosya
ile, siyasal iktidara karşı düşünen toplum kesimlerine
karşı girişilen ve hukuki süreç adına siyasal bilinçle
şekillendirilen savlar üzerinden toplumun teslim
alınmaya, etkisizleştirilmeye ve susturulmaya çalışılması
korkuya dayalı bir yönetim anlayışını açığa çıkarmıştır.
Toplumdaki adalet duygusunun körelmesine yol açan
bu süreç asla olağan sayılamaz. Gözaltına alınan bu
kişiler hukuka ve demokrasiye aykırı bir eylem içinde
iseler, yargılanma sürecinin bir an önce başlatılarak bu
durumun açığa kavuşturulması ve mahkum edilmeleri
demokratik hukuk devletinin gereği ve tüm demokrasi
güçlerinin dileğidir. Aksi durumda ise bu soruşturma

ve gözaltılar totaliter bir gidişin açık kanıtı haline
gelecektir. 2005 Temmuz’unda Almanya’da faşizmin
yolunun nasıl açıldığına ilişkin hatırlatmamızı tekrar
etmek durumunda kalarak, bu sürecin derinleşmesinin
totalitarizmin ayak sesleri olduğunu, bu ayak seslerinin
gürültüsünden yalnızca kulakları değil yürekleri de sağır
kesimlere hatırlatmayı bir görev bildiğimizi kamuoyuna
saygıyla duyururuz.
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

ETKİNLİKLER
KAZIM KOYUNCU ANKARA’DA ANILDI
DOSTLARI KAZIM İÇIN SOKAĞA ŞARKI
SÖYLEDI

AFSAD, MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ, TMMOB
MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB
HARİTA KADOSTRO ODASI ANKARA ŞUBESİ,
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI,
HALKEVLERİ, ARTVİN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ, ANKARA AYDIN SANATÇI GİRİŞİMİ,
DAYANIŞMAEVİ, YURTSEVER CEPHE KÜLTÜR
SANAT
KOMİSYONU,
ANKARA
78’LİLER
DERNEĞİ, KARADENİZ ÖZGÜR ÇOCUKLARI’nın
düzenleyicisi olduğu ‘Kazım Koyuncu İçin Sokağa Türküler’
adlı etkinlik Ankara Konur sokakta gerçekleştirildi.
Etkinlikte Grup Dalga, Grup Günyüzü, Sisli Rüya,
Lazutlar, Artvin Halkoyunları Ekibi, Vira Cemal, Ahmet
Telli sahne aldılar. Mehmet Özer’in sunuculuğunu yaptığı
anmada ‘Seni Asla Unutmayacağız’” Çaylar Şirketten
Kanser Devleletten. Hopa Çay Emekçileri” pankartları
açıldı. Düzenleme komitesinin dağıttığı bildiride şu sözlere
yer verildi:
Çernobil felaketinden sonra kameralar karşısına geçip
bütün bir ülkenin gözünün içine baka baka çay içerek çay

da radyasyon olmadığını söyleyen bakanı kim anımsıyor?
Kim biliyor adını Spartaküs’ü çarmığa gerenin? Derisini
yüzenin Nesimi’nin! Pir Sultan’ı dara çekeni kim biliyor?
Köroğlu, Dadaoğlu, Karacaoğlan, Yunus, Nazım, Yılmaz
yaşıyor hala. Kazım Koyuncu da yaşayacak, yeryüzü
soludukça. Müzisyen, Karadenizli, hepsinin ötesinde

alan şarkılara kendi sıcaklığımızı gönderiyoruz.
Kötü şeyler gördük:
Savaşlar, katliamlar, ölen öldürülen çocuklar gördük.
Kendi dilini kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar
ve topluluklar gördük. Yanan kentler, köyler, ormanlar,
hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler,
babalar, her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci
çocuklar gördük, biz de öldük.
Ama her şeye rağmen bu dünyada şarkılar söyleyebildik.
Teşekkürler Dünya (* Kazım Koyuncu)
Teşekkürler Kazım, her şeyin kirlendiği bir dünyada
uğruna yaşanacak ve ağlanacak şeylerin olduğunu bize
yeniden hatırlattın.
Teşekkürler Kazım şarkılarınla bize insan yanımızı
gösterip dünyamıza derin izler bıraktığın için.
Teşekkürler Kazım, unutturulmak istenen türkülerimizi,
ezgilerimizi insan ruhumuza giydirdiğin için.

“Şarkılar, politikadan, sistemden, kurumlardan daha
devrimci olan şair ceketli çocuk yaşayacaksın türküler güçlüdürler. Hayatın sonuna kadar kalabilirler. Temizdirler
yaşadıkça.
ve bir çok güzel şeye sebep olabilirler. İktidarlar, sistemler
‘Hayde sevgili Kazım , sen şarkılarını söylemeyi sürdür, yıkılabilir, devirler değişebilir. Şimdi dünyayı yönetenler
yola düşelim’ denilerek Kazım Koyuncu’nun Teşekkürler kısa bir süre sonra üstelik bütün kötülüklerine rağmen
Dünya isimli yazısına gönderme yapıldı.
unutulabilirler. (* Kazım Koyuncu)
Ayrıca hafta içerisinde Kazım Koyuncu fotoğrafları
sergilendi. Konserler arasında yapılan konuşmalarda
Çernobil
felaketinden
Artvin Kültür Derneği Başkanı Gündüz Akyüz söz sonra kameralar karşısına
alarak Ankara’nın su sorununa değindi. Türkiye’de gönül geçip bütün bir ülkenin
rahatlığı ile su içilebilecek üç ilin olduğunu ve bunların gözünün içine baka baka
Tunceli Munzur, Rize, Artvin olduğunu belirtti. Ancak çay içerek çay da radyasyon
bugün Artvin’deki bütün ırmakların satıldığını, şu an 100 olmadığını söyleyen bakanı
tane hidroelektrik santral yapılmakta olduğunu söyledi. kim anımsıyor ? Kim biliyor
Şair Ahmet Telli” Hala Koynumda Resmin” şiirini Kazım adını Spartaküs’ü çarmıha
Koyuncu’ya armağan etti. Artvin’li sanatçı Muhittin gerenin? Derisini yüzenin
Sencer’in akerdiyonu ile horona duranlar, Kazım için seneye Nesimi’nin ! Pir Sultanı
yine buluşma sözü verdiler.
dara çekeni kim biliyor?
Köroğlu,
Dadaloğlu,
Karacaoğlan, Yunus, Nazım,
TEŞEKKÜRLER DÜNYA
Yılmaz yaşıyor hala. Kazım
Koyuncu da yaşayacak,
“ Hiç başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, günün yeryüzü soludukça. Müzisyen, Karadenizli, hepsinin
karanlık saatlerine, ara sıra kopsa da fırtınalara, bir ötesinde devrimci olan şair ceketli çocuk yaşayacaksın
gün boğulacağımız denizlere, neler olacağını bilmesek de türküler yaşadıkça.
geleceğe, kötülüklerle dolu olsa bile tarihe, tarihin akışını
düze çıkarmaya çalışan tüm güzel yüzlü çocuklara, Don
Yaşar kimi insan
Kişot’lara, ateş hırsızlarına, Ernesto Che Guevara’ya,
Yaşıyor mu ölü mü bilemezsin
yollara, yolculuklara, sevgililere, sevişmelere, sadece
Aslında ölüden ayırt edemezsin
düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, üşürken ısınmalara, her
Ölür kimi insan
şeyden sıcak annelere, babalara ve tadını bütün bunlardan
Yarattıkları ölümsüz kalır

Yaşar aramızda, yanıbaşımızda.

SESİNİ YİTİREN ŞEHİR

Teşekkürler Kazım Koyuncu, ardında bir sırt çantası
dolusu şarkılar, ezgiler bıraktığın için.
Denizi evine konuk eden Karadenizlilerin denizle arasına
beton duvarlar ördüler. Gittikçe uzaklaştı deniz. Daha
çok kar uğruna kıyılarımızı yağmalayanlar unutmasın ,
doğa yasasıdır bu, denizin öfkesidir. Karadeniz kendinden
alınanı bir gün mutlaka geri alır. Gece demeden gündüz
demeden, durmadan dinlenmeden dalgalarıyla kayalara
bindirerek, bindirip geri çekilip yeniden deneyerek oyar
altını beton yollarınızın ve alır geriye kendinden alınan
sahillerini ve yeniden konuk olur köpükten ve dalgadan
doğurduğu çocuklarının evine. Ve yine uzak sahillerin
öyküsünü anlatır bize, maviden, yeşilden konuşuruz.
Teşekkürler Kazım, bize suların özgür olmadığı bir ülkede
halkın da özgür olamayacağını anlattığın için.
Öldüğüne üzülüyoruz Kazım, ya doğmasaydın….!
Yine buradasın işte yine geldin. Hoş geldin. Birlikte
çıktığımız yolculuk devam ediyor hala. Başka bir dünyanın

mümkün olduğuna olan inancımızı koruyarak.
Hayde sevgili Kazım, sen şarkılarını söylemeyi sürdür,
yola düşelim...
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ, AFSAD, TMMOB
MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ , TMMOB
HARİTA
KADASTRO
MÜHENDİSLERİ
ODASI ANKARA ŞUBESİ , TMMOB KİMYA
MÜHENDİSLERİ ODASI , HALKEVLERİ , ARTVİN
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ,ANKARA
AYDIN SANATÇI GİRİŞİMİ , DAYANIŞMA EVİ ,
YURSEVER KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU ,
ANKARA 78’LİLER DERNEĞİ , KARADENİZİN
ÖZGÜR ÇOCUKLARI
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Sıvas katliamının 15. yılında AFSAD ve Mülkiyeliler
Birliği Yüksel Caddesinde birlikte düzenlediği,
üyelerimizden Mehmet Özer’in hazırladığı “Sesini
Yitiren Şehir Sivas” adlı gösterisi yapıldı. Yüksel
caddesinde yapılan etkinliğe Sivas katliamında
yakınlarını yitirenler, Mülkiyeliler Birliği yönetim kurulu
ve Mülkiyeliler Birliği üyeleri, SBF-DER, AFSAD
üyeleri, şair Ahmet Telli, Pir Sulatan Abdal Kültür
ve dayanışma Derneği üyeleri katıldı. Mülkiyeliler
Birliğ adına konuşan İshak Kocabıyık, Mülkiyeliler
Birliği olarak Sivas katliamını unutmayacaklarını ve
unutulmasına izin vermeyeceklerini belirterek “ burada
gösterilen fotoğraflar Nazilerin toplama kamplarında
çekilmedi. Onbeş yıl önce Sivas da çekildi. Buna
benzer fotoğrafları biz Maraş katlıamınadn sonrada
gördük, Çorumda ve Gazi’de ,sözde hayata dönüş
operasyonlarında gördük” dedi. Kocabıyık konuşmasına
“bu Acıyı azaltmanın bir tek yolu vardır.Gerçek suçluların
bulunup adalet önüne çıkartılmasıdır. Madımak otelinin
müzeye dönüştürülmesi, acılarımızı diri tutmak için
değil, unutmamak için. Maraş’ı,Çorum’u unuttuğumuz
için yeniden Sivası yaşadık buna bir daha asla izin
vermeyeceğiz” dedi. Yazar Ali Balkız ve PSAKD genel
merkez üyesi Rıza Aydın’ın konuşmasından sonra, 2
Temmuz 1993 tarihinde Sivas da yapılan etkinlikler ve
madımak oteline yapılan saldırılardan görüntülerin yer
aldığı “Sesini Yitiren Şehir” adlı gösteri yapıldı. Beşyüzü
aşkın insanın gözyaşları içinde izlediği gösteri alkış ve
sloganlarla sona erdi.
SEVGİLİ SOKAK
Merhaba sevgili sokak. Ömrümüzün T harfi, Yüksel
Caddesi ve Konur sokak merhaba. 15 yıl sonra yine sana
geldik, acımızı, öfkemizi ve özlemimizi senin dilinden


söylemek için. Bizden sonra çocuklarımız da gelecek ,
anlatacaklar sana ateş nehirlerinden nasıl geçtiğimizi,
nasıl kızılcık şerbeti içtiğimizi. Sana geldik çünkü;
bizden önce gidenler, şairler, yazarlar, müzisyenler,
semahçılar, tiyatrocular içimize akarak göllenmek
yerine, sokağa akmayı öğrettiler bize. Sana geldik seninle
dertleşmeye, senden geçerek dünyaya sesimizi duyurmak
için. Zamanın acıyı sildiğini söylemişlerdi, yanılmışlar
zaman acımıza yenik düştü. Kül her zaman içinde bir
kor sakladı. Karanlığın kalbinde ışık olanların acısını
taşırken sana yeni acılar eklendi yürek dağarcığımıza.
Evlat acısına, sevgili acısına dayanamadı yürekleri
ve bir tutam karanfil kokusu bırakarak arkalarında,

rüzgar olmak için.
Hatırla sevgili sokak, anaların, babaların, kardeşlerin
ve eşlerin göğüslerinin üzerinde sevgili fotoğrafları
suskun bir dağ gibi içinden geçtiğini. Acılı babaların
sarkık bıyıkları altında dudaklarıyla nasıl ağladıklarını
sen gördün. Ağır yaralar taşıyoruz, yangın yaraları
taşıyoruz, susuz yaralar taşıyoruz. Senden geçerek senin
dilinle haykırıyoruz, bu dava divana kalmayacak çünkü
divan biziz artık, divan halktır.
Mülkiyeliler Birliği
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği
*27 Haziran 2008 Cuma günü yapılan basın açıklaması
metnidir.
2 TEMMUZ’DA SİVASTAYDIK
Sivas katledilen aydınlarımızın ölümlerinin 15.
yıldönümünde sendikalar, siyasi partiler demokratik kitle
örgütleri, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Mülkiyeliler
Birliği’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt
Sivas’ta yapılacak olan anma etkinliklerine katılmak
için çağrıda yaptı. Mülkiyeliler Birliği yöneticileri,
üyeleri ve çalışanları Sivas’ta yapılan anmalara katıldı.
Kentlerden ve köylerden binlerce vatandaşın katıldığı

Nebahat ALTIOK, Adviye AYSAN, Serap KAYNAR,
Kamber ÇAKIR, Sultan CANİK, Hıdır ÖZYURT,
SENEM ÖZYURT, Süleyman DOĞAN, Mehmet Ali
KARABABA aramızdan ayrıldılar.
Sevgili sokak, karanlığa çıra olan canlarımızın sende
hala sıcak anıları var onları sakladığın sana teşekkür
ederiz. Koray babasının ellerine sıkı sıkıya sarılıp saşkın
bakışlarla sana bakarak geçti buradan. Semahçı, tiyatrocu
oğullarımız ve kızlarımız sende randevu kestiler,
ağaçlarını gölgesinde şakalaşıp ağız dolusu güldüler.
Erdal, Uğur, Asaf akşam voltalarını senin kalabalığında
yarenlik ederek attılar. Behçet Aysan, Metin Altıok’un
yolu seninle keşişti gün dönerken geceye. Hasret
Gültekin’i, Nesimi Çimen’i, Asım Bezirci’yi, Muhlis
ve Muhibbe Akarsu’yu, Edibe Suları Ağbaba’yı biz
konuk ettik sana. Onlarında anılarını sakladığın için
teşekkürler.
Sevgili sokak, bu akşam burada ömrümüze ve
hayata bıraktıkları boşlukları asla dolduramayacağımız
dostlarımızı, evlatlarımızı eşlerimizi anmak için
toplandık. Unutmamak ve unutturmamak için.
Hasretin sel olmasını senden daha iyi kim bilebilir ki
? Öfkenin isyana dönüştüğü zamanları sen bilirsin. Bu
gün sokaklarda fısıldaşıyoruz, yarın caddelerde alanlarda

anmada duygulu ve öfkeli anlar yaşandı. Yoğun güvenlik
önlemleri altında yapılan anmada Sivas halkına “bu kara
is ve kan lekelerinin silinmesi için” çağrıda bulunuldu.
Farklılıklarımızı koruyarak birlikte yaşamanın erdemi
anlatıldı. Demokrasiyi, Cumhuriyeti, temel hak ve
özgürlükleri korumak ve geliştirmek için güç birliği
çağrısı yapıldı. Madımak’tan ülkemize yayılan ışığı
gericilerin karartmasına izin vermeyeceklerini, Sivas’ta
yaşamını yitirenleri asla unutmayacaklarını haykırarak
2009 yılında yeniden Madımak Otelinin önünde
olacakları sözünü verdiler, anma olaysız sona erdi.


an olarak saklamak istemiştik. Osman’ın (soldan
birinci) uzağa ve içine bakan duruşunun dışında üç
arkadaş o ana ilişkin mutlu bir iz bırakıyoruz. Arka
sırada oturanlarda bizim sevincimize katılıyorlar.
Osman’ın yüzünün içinde acılı bir yüz daha vardır.
Bunu sonradan öğrenecektik. Osman daha koşmaya
başlamadan, amansız bir hastalık onu bizden alacak,
Osman kütükten düşecek ve hayatımızda onarılmaz
bir boşluk bırakacak, hayatımızdaki izi anılarla her
yüzleştiğimizde içimizi kanatacaktı. Pınar (soldan
ikinci) Ankara da kaldı ve iş dönüşlerinde sokakta
rastlaştık. Ayaküstü yarenliklerle andık geçmişimizi.
Fotoğraftaki gülüşünü hiç yitirmedi. Dostluğumuz
yaşar hala. Melek, ömrümün kızkardeşi kıtalar
ötesine gitse de yolunu gözledim, çıkıp gelmesini
bekledim. Ne zaman” Beni kör kuyularda merdivensiz
bıraktın” dizeleri düşse aklıma bir Laz kızının gülüşü
düşer gözlerimin ayasına. Güzel yıllardı ve sahiciydi
her şey. Güzel olmayan paylaşılmayandı. Her şeyi
paylaşıyorduk, sıcaktı dostluklarımız, şimdiki an gibi.
En son ne zaman aradık ve hatırını sorduk
dostlarımızın. Belki de şimdi bize ihtiyacı vardır. Kim
bilir?

MÜLKİYE’DE ÖĞRENCİ OLMAK
ANILAR DA ÜŞÜR…SONRA
Unutursak anılar da üşür. Sonra içimiz ezilir. Ömrümüz
eksik kalır.
Anılar ediniriz durmadan, biriktirdiğimiz anıları

paylaşırız. Yıllar sonra dönüp kendimize bakarız tabi,
yitip giden zamanın içinde kendi suretimize yüzleşiriz.
Fotoğraflar yaşadığımız zamanlar için somut
kanıtlarıdır. Fotoğraflar o anlara ilişkin yaşamımıza
dipnot düşerler ve sessiz tanıklar olarak yanıbaşımızda
dururlar. Fotoğraf çektirmek yitip gidene bir tepkidir,
unutmak ve unutulmaya bir tepki. Bu nedenle
fotoğraf çekmek ya da çektirmek, o anlara fotoğraflar
aracılığıyla dönme ihtiyacından kaynaklanır. Şimdi
sizinde baktığınız bu fotoğrafı akıl defterimin zamana
yenik düşmüş sayfaları arasında buldum. Söyleyeceği
sözü olduğu için sessiz sedasız gününün gelmesini
beklemiş. Siyasal Bilgiler Fakültesi konferans salonunda
05.12.1982 tarihinde çekilmiş arkadaş fotoğrafı.
Eylül karanlıklarının düşlerimizi bastığı yıllardı.
Sıralara kazıdığımız düşlerimiz hala okunuyordu.
Darbecilerin karanlığı insani olan her şeyi yutmuştu
ve yalnızca arkadaşlıklarımız kalmıştı sığındığımız.
Arkadaşlarımızın hayatımızda doldurdukları yeri ancak
onlar boşalttığında fark ederiz. Kütükten düşerek
yarattığı boşluğu dolduramayız da geçmişimize ait
o anları, fotoğraflar aracılığıyla geri çağırarak teselli
bulmaya çalışırız. Anılara yolculuğumuzun kapısını
aralayan fotoğraf hayatımıza ilişkin güzel anları
saklamış olsa da, canımızı acıtır. Çünkü zaman eskimiş
ve artık gidilemeyecek kadar uzaktır. Bu fotoğraf
öyle. Dört arkadaş objektife bakarken fotoğrafımızın
çekildiğini biliyorduk. Bu anın sonsuzluk içinde bir

Mehmet ÖZER
* Değerli Mülkiyeliler, fotoğraflarınızı öyküleri ile
birlikte gönderin yayınlayalım ve paylaşalım.

BİRLİKTEN
MÜLKİYELİLER BİRLİĞNİN OLANAKLARI
İLE YAŞAMAK DAHA KALİTELİ VE DAHA
UCUZ
Mülkiyeliler
Birliği üyelerinin yaşamını
kolaylaştırırken daha ucuza alış veriş olanağı sağlıyor.
Mülkiyeliler Birliği alanındaki en iyi ve yetkin
kurumlarıyla anlaşma yaparak belirli oranlarda
indirim olanağı sağlayarak üyelerinin daha kaliteli
ve daha ucuz olanaklar sunuyor. Anlaşmalı kurumlar
listesi ve indirim oranları aşağıdaki listedir.
BEYAZ EŞYA – MOBİLYA – YAPI
AYSA MOBİLYA SANAYİ PAZARLAMA
Çamlıtepe Sk. 103/3
Siteler-Ankara
Tel: (0312) 353 90 25
Mülkiyeliler Birliği üyelerine fiş/fatura bedeli


üzerinden nakit ödemelerde % 25, taksitli ödemelerde üzerinden nakit ödemelerde % 10, kartla ödemelerde
% 10 ve 4 taksit, ayrıca indirim dönemlerinde indirim % 10, taksitli ödemelerde % 10 indirim ve 10 taksit
oranı.
yapılacaktır.
SAYDAMLAR ELEKTRONİK (Casio Yetkili
Servisi)
Adakale Sokak N: 25/27 Kızılay / Ankara
Tel: 0312.431 04 72
Casio ve diğer markalardaki video kamera, digital
fotoğraf makinaları, saat, traş makinası ve benzeri
elektronik aletlerin bakım ve tamirinde, Mülkiyeliler
Birliği üyelerine nakit ödemelerde ve kredi kartı ile tek
çekimlerde %25, taksitli ödemelerde 4 taksit ve %15
indirim uygulanacaktır. .

TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ (AMERİKAN
KÜLTÜR)
Cinnah Cad. No. 20 Kavaklıdere – Ankara
Tel: 0 312 426 37 32
Türk Amerikan Derneği (Amerikan Kültür) ile
Birliğimiz arasında imzalanan protokol uyarınca,
üyelerimiz, eşleri ve çocukları ile Fakültemiz öğrencileri,
düzenlenen Dil Eğitimi Programlarından indirimli
yararlanabileceklerdir.

Bilgisayar satış, bakım ve tamirinde Mülkiyeliler
Birliği üyelerine özel indirimler.

Sakarya Cad. No. 36/1 Kızılay / ANKARA
KPSS,
MÜFETTİŞLİK,
UZMANLIK,
KAYMAKAMLIK,
DENETMENLİK
SINAVLARINA HAZIRLIK DERSANELERİNDE
MÜLKİYELİLER
BİRLİĞİ
ÜYELERİNE
FATURA BEDELİ ÜZERİNDEN % 20 İNDİRİM
+ 10 TAKSİT

Türk Amerikan Derneği (Amerikan Kültür)
düzenlenen İngilizce Dil Eğitimi Programlarında,
Mülkiyeliler Birliği üyelerine, eşlerine ve çocuklarına
DEKOMART Ltd. Şti.
mevcut kurs ücreti üzerinden ¼ oranında indirim
Turan Güneş Bulvarı 4. Cad. 56. Sok. No. 49/C sağlayacaktır. Belirtilen indirimden yararlanmak
Yıldız/ANKARA
için Mülkiyeliler Birliği kimlik kartının gösterilmesi
Tel: 0312.443 00 75
zorunludur.
Müşterilerine prestijli, konforlu ve estetik
yaşam mekanları sunmayı vizyon haline getiren
Yapılan protokol gereğince öğrencilerimiz de,kurslardan
DEKOMART yapı sektöründe toptan ve perakende 1/3 oranında indirimli olarak yararlanabileceklerdir. Bu
bazında hizmet sunmaktadır. Mülkiyeliler Birliği indirimden yararlanmak için SBF öğrenci kimliğinin
üyelerine fiş/fatura bedeli üzerinden nakit ödemelerde gösterilmesi zorunludur.
% 20, kartla ödemelerde % 10 ve peşin fiyatına 3 taksit
yapmaktadır.
BAŞKENT ÇANKAYA SPOR KLÜBÜ
Murat Özdoğan - Tel: 0 535 276 58 56 / Tolga
BİLGİSAYAR
Tillioğlu - Tel: 0 532 542 62 32
1 Haziranda başlayan yüzme kursları Mülkiyeliler
MAY-NET BİLGİSAYAR YAZILIM DAN. HİZ. Birliği üyeleri için 60 YTL
LTD.ŞTİ.
ÇETİN EMEÇ BLV. 4. CAD. 70. SK. 8/12
DOSYA EĞİTİM MERKEZİ
ÇANKAYA - ANKARA
Turan Güneş Bulvarı No. 23 Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 473 28 94
LGS HAZIRLIK (4., 5., 6., 7. VE 8. SINIFLAR)
Faks: (0312) 473 28 93 e-mail: mayyilmaz@may- – ÖSS DERSANELERİNDE MÜLKİYELİLER
net.comBu e-posta adresi spam korumalıdır. Lütfen BİRLİĞİ ÜYELERİNE FATURA BEDELİ
JavaScriptleri etkinleştirin.
ÜZERİNDEN % 20 İNDİRİM + 10 TAKSİT

EĞİTİM
OYA SÜRÜCÜ KURSU
Atatürk Bulvarı 94/12 Kızılay/Ankara
Tel: 0312.2310869
Mülkiyeliler Birliği üyelerine fiş/fatura

bedeli

MİLLİ PİYANGO
TESİSLERİ


EĞİTİM

VE

SPOR

Konya Yolu 26. Km. Gölbaşı
Tel: 0312. 484 44 90
Mülkiyeliler Birliği Üyelerine % 25 İndirim

YUMURCAK
OTOMOTİV/RENAULT
SERVİS
Siteler-ANKARA
Tel: (0312) 351 29 60
Bakım ve onarıma gelen araçlara randevu önceliği,
Bakıma gelecek araçları yerinen teslim alıp yerine
ÖZEL KARACA YABANCI DİL KURSU
teslim etme kolaylığı,
Karanfil Sok No. 20 Kızılay / ANKARA
Araçların bakım ve onarım hizmetlerinin kaliteli ve
Tel : 0 (312) 418 78 73
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ ÜYELERİNE % 10 kusursuz olması yanında en kısa sürede teslim etme
olanağı,
İNDİRİM
Araçlara eğitilmiş kurs belgeli personel ekibi ile
hizmet verilmesi,
Araçların servis içinde kaldığı sürede ve test sürüşü
esnasında doğabilecek kazalara karşı firmamız tarafından
GİYİM
sigorta güvencesi verilmesi,
Kazalı araçların sigorta, kasko takip işlemlerinin
0312CONCEPT
yapılması,
Selanik II No. 70
Kazalı araçların sigorta, kasko takip işlemlerinin
Mülkiyeliler Birliği üyelerine fiş/fatura bedeli
üzerinden nakit ödemelerde % 15, kartla ödemelerde % yapılması
Hasarlı araçlara ekip gönderilerek ilk müdahalede
5 indirim yapılacaktır.
bulunulup, kurtarıcı ile çektirilmesi
500 YTL’yi dolduran bakım ücretini müteakiben yılda
bir kez ücretsiz pasta-cila hizmeti
KÜLTÜR – SANAT
Yılda bir defa ücretsiz check-up
PANAYIR SANAT MERKEZİ
Mülkiyeliler Birliği üyelerine fiş/fatura bedeli
(Doğum Günleri, Sünnet Düğünleri, Tanıtım
üzerinden nakit ve kartla ödemelerde yedek parçada %
Organizasyonu vb. Palyaço ve Noel Babalar)
10, işçilikte % 35 indirim ve 2 taksit olanağı.
Kızılırmak Sok. N: 35/10 Ankara
Tel : 425 79 09-425 76 53
ACİL YARDIM
Nakit Ödemelerde %25 indirim.
GÜNDÜZ: 0312.351 29 60 - 0533.353 66 10
GECE: 0533.353 666 10
AFSAD
KURTARICI: 0533.369 95 72
Büklüm Sok. No.21/11 Kavaklıdere/ÇankayaANKARA
SAĞLIK – SPOR
Tel.05337388208
Mülkiyeliler Birliği Üyeleri ve Siyasal Bilgiler Fakültesi
ÖZEL YÜZÜNCÜYIL HASTANESİ
Öğrencileri, AFSAD ile yaptığımız protokol gereğince
fotoğraf temel eğitiminden %25 oranında indirimle
33. CD. N: 12 100. YIL / ANKARA
yararlanabileceklerdir.
TEL: 312 284 08 08
WEB: www.100.yilhastanesi.com
OTOMOTİV
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. SAN. A.Ş.
Söğütözü Cad No. 2 / ANKARA
Tel : 0 (312) 287 35 50
YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK NAKİT ÖDEMEDE
% 10 KARTLA ÖDEMELERDE 3 TAKSİT + % 5
İNDİRİM

Mülkiyeliler Birliği üyeleri ve bakmakla yükümlü
oldukları eş ve çocuklarının yaptıracağı;
- Kurumlu hastalarda (SGK) Ayakta Tedavi
Hizmetleri kapsamında olan muayene işlemlerinden
alınan farklardan %30 indirim uygulanacaktır. *Muayene
21 YTL, Prof. Muayene 100 YTL
- Özel hastaların yaptıracağı Ayaktan ve Yatarak
Tedavi Hizmetleri kapsamında TTB %30 indirim


uygulanacaktır.
Tel : 428 28 30
- Devlet memurlarının yaptıracağı ayaktan
Nakit Ödemelerde %15, Kartla Ödemelerde 10,
tedavilerde (muayene, tahlil, tetkik) hiçbir katılım payı taksitli ödemelerde %5 ve 6 taksit
alınmayacaktır.
- Kurumlu hastalarda (SGK) ve Devlet Memurlarının
GÜMÜŞ
İĞNE
FİZİK
TEDAVİ
VE
Hastanemizde yapılamayan BT ve MR gibi işlemleri, REHABİLİTASYON MERKEZİ
sadece 25 YTL karşılığında anlaşmalı olduğumuz sağlık
kuruluşlarından ücretsiz yararlanabilirler.
Bestekar Sokak No. 72/4 Kavaklıdere / Ankara
- Kurumlu hastalarda ve Devlet memurlarının
Tel : 0 312 466 60 90
(SGK) Yataklı Tedavi Hizmetleri kapsamında olan
Faks 0 312 466 61 97
işlemlerden (Ameliyat) alınan farklardan %20 indirim
Mülkiyeliler Birliği ile Gümüş İğne Fizik Tedavi
uygulanacaktır.
ve Rehabilitasyon Merkezi arasında yapılan protokol
gereğince, anılan Merkezin hizmetlerinden yararlanmak
GÜNGÖR OPTİK
isteyen üyelerimize TTB tarifesi üzerinden nakit veya
Atatürk Bulvarı 107/31 Kızılay/Ankara
kredi kartı ile tek çekimde % 15 indirim uygulanacaktır.
Tel: 0312.419 78 74
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin Emekli Sandığı
Şube: Angora Cad. Beysupark Yaşam Merkezi
sevkine tabi olan hizmetlerinden yararlanmak isteyen
No. 209/6 Beysukent/Ankara
Mülkiyeliler Birliği üyeleri Merkeze herhangi bir fark
Şube: Atatürk Bulvarı Kök Pasajı 121/52 Bakanlıklar/ ödemeyeceklerdir.
Ankara
Tel: 0312.41733-34
Şube: Mutluköy Sitesi 1. Cad. No. 2 Ümitköy/
Ankara
HASVAK HASTANE İŞLETMECİLİĞİ VE
Tel: 0312.2357333
İNŞ. TİC. A.Ş.
Mülkiyeliler Birliği Üyelerine fiş/fatura bedeli
Reşit Galip Cad. No. 10 G.O.P. / ANKARA
üzerinden nakit ödemelerde % 30, kartla ödemelerde %
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ ÜYELERİNE FİŞ/
30, taksitli ödemelerde % 20 ve 10 taksit yapılacaktır. FATURA BEDELİ ÜZERİNDEN NAKİT VE
İndirim dönemlerinde ise indirim oranı, taksit ve benzeri KARTLA ÖDEMELERDE % 30 İNDİRİM (Resmi
koşullara ilaveten % 5 oranında ek indirim yapacaktır.
sevkler hariç)
AKPOL TIP MERKEZİ
Ziyabey Caddesi 3. Sokak No:15 Pk. 06520 Balgat /
ANKARA
Tel : 0 312 2079000
Faks 0 312 2079051
Web Adresi : http://www.akpoltipmerkezi.com
Akpol Tıp Merkezi hizmetlerinden yararlanmak
isteyen Mülkiyeliler Birliği üyelerine TTB tarifesi
üzerinden % 25 indirim uygulanacaktır.
DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU
Atatürk Bulvarı No. 237 / 39
MÜLKİYELİLER
BİRLİĞİ
ÜYELERİNE
FATURA BEDELİ ÜZERİNDEN % 20 İNDİRİM
ESTETİK DENTAL
Arjantin Cd. N: 34/3 Ankara

MEDLAB
İran Caddesi No. 13/13 Kavaklıdere 06700 Ankara
Tel: (0312) 467 19 54 - 467 56 85
Faks: (0312) 467 19 25
Mülkiyeliler Birliği üyelerine % 20 indirim, ayrıca
ADr sistemine katılan üyelere % 30 indirim, aile
doktorlarına ve muayenehanelerde branş uzmanlarına
ücret ödemeden muayene olanağı.
MEDLINE
Tel: (0 312) 459 40 00
Mülkiyeliler Birliği ile Medline arasında imzalanan
sözleşme çerçevesinde, Mülkiyeliler Birliği üyelerine
Medline’a üye olmaları durumunda Tıbbı Danışmanlık,
Acil Sağlık Hizmetleri ve Acil Kara Ambulansı hizmeti
sunulacaktır. Medline’a kayıtlı olan Birlik üyeleri Acil
durumlar dışında kalan tıbbı müdahalelerden ve ekstra
uygulamalardan %25 indirimli olarak faydalanacaklar
ve yapılan üyelik bedelinden %10’unu Mülkiyeliler


Birliğine bağış olarak aktarılacaktır.

(03-12) %50
Mülkiyeliler Birliği üyelerine nakit ödemede %15,
NATUR-MED DOĞAL TEDAVİ VE KAPLICA kartla ödemede %10 indirim yapacaktır.
KÜR OTELİ
Mülkiyeliler Birliği üyelerine %10 indirim yapılacaktır.
ULAŞIM
Bu indirim resmi tatillerde ve bayramlarda geçerli
değildir.
VARAN TURİZM
Mülkiyeliler Birliği Üyeleri, Varan Turizm ile
1-KASIM -31 MART
yapacakları tek yön seyahatlerde bilet satış bedeli
üzerinden %10, çift yön seyahatlerde ise 2 adet tek
3 Hafta 1 Kişi: 1450 YTL 2 Kişi: 2500 YTL
yön bilet satış bedeli üzerinden %20 oranında indirim
2 Hafta 1 Kişi: 1050 YTL 2 Kişi: 1800 YTL
uygulanacaktır.
5 Öde 7 Kal : 1 Kişi: 560 YTL 2 Kişi: 950 YTL
4 Gün 1 Kişi: 500 YTL 2 Kişi: 850 YTL
İndirimlerden yararlanabilmek için aşağıda belirtilen
3 Gün 1 Kişi: 400 YTL 2 Kişi: 680 YTL
ve Birliğimize tahsis edilen Varan Business kart
2 Gün 1 Kişi: 300 YTL 2 Kişi: 510 YTL
numaralarından herhangi birini Varan Turizm Bilet
görevlilerine hatırlatmanız ve Mülkiyeliler Birliği üye
1 NİSAN – 31 EKİM
kimliğinizi göstermeniz gerekmektedir.
3 Hafta 1 Kişi: 1900 YTL 2 Kişi: 3300 YTL
2 Hafta 1 Kişi: 1400 YTL 2 Kişi: 2400 YTL
5 Öde 7 Kal : 1 Kişi: 750 YTL 2 Kişi: 1250 YTL
4 Gün 1 Kişi: 650 YTL 2 Kişi: 1150 YTL
3 Gün 1 Kişi: 550 YTL 2 Kişi: 900 YTL
2 Gün 1 Kişi: 400 YTL 2 Kişi: 680 YTL
GALATASARAY S.K. ANKARA ALTYAPI
SPOR OKULLARI
Muammer Aksoy Cad. No. 43/3 Bahçelievler/
ANKARA
Tel :0(312) 223 90 53
Mülkiyeliler Birliği üyelerine fiş/fatura bedeli
üzerinden nakit ödemelerde % 10 indirim yapılacaktır.
(Faaliyet alanı: Futbol, voleybol, basketbol)
TURİZM
GRAND ŞEKER HOTEL
Evrenseki Beldesi Manavgat Antalya
Tel:0242-7638420
IN DBL pP
01.06-30.06.2006 - 65. YTL
01.07-31.08.2006 - 75. YTL
01.09-30.09.2006 - 65. YTL
SNGL SUPL %50
3. PAX %70
1. CHD (0-12) FREE
2. CHD (0-2) FREE

Mülkiyeliler Birliğine tahsis edilen Varan Business
Kart Numaraları:
0119 0099 - 0119 0123 - 0119 0321 - 0119 0255 0119 0230 - 0119 0222 - 0119 0404 - 0119 0180 0119 0008 - 0118 9992
YEME – İÇME
0312 CONCEPT
Selanik Cd. N: 70 Kızılay / Ankara
Mülkiyeliler Birliği üyelerine nakit ödemelerde %15,
kartla ödemelerde %5 indirim yapılacaktır.
PASAPORT PİZZA
Mülkiyeliler Birliği’nce imzalanan protokol gereğince
aşağıdaki adreslerde faaliyet gösteren Pasaport Pizza,
Mülkiyeliler Birliği üyelerine fiş/fatura bedeli üzerinden
% 10 indirim sağlayacaktır.
BORNOVA (MERKEZ) 0 232 388 18 18 - 339 90
99
BORNOVA (KÜÇÜKPARK) 0 232 343 00 99 - 343
00 77
GAZİEMİR 0 232 251 80 85 - 251 79 00
KARŞIYAKA (ÇARŞI) ) 0 232 368 78 28
KARŞIYAKA (GİRNE) ) 0 232 364 43 13 - 0 232
364 66 26
KEMERALTI 0 232 441 11 66
KIBRIS ŞEHİTLERİ 0 232 464 09 99 - 0 232 465
01 01
10

KORDON 0 232 446 56 36 - 483 66 35
ŞİRİNYER 0 232 448 63 63 - 438 93 93
YEŞİLYURT 0 232 255 59 59 - 261 88 48
ÇANKAYA 0 232 483 50 09
URLA 0 232 754 14 75
ANTALYA (ÇARŞI) 0 242 247 99 33 - 248 03 28
ANTALYA (LARA) 0 242 323 22 21
ANTALYA (DEFTERDARLIK) 0 242 237 95 96
- 237 78 58
MANAVGAT (ANTALYA) 0 242 743 38 20 - 743
38 21
BUCAK (BURDUR) 0 248 325 98 00 - 325 99 33
ISPARTA0 246 223 88 99
İSTANBUL (BAKIRKÖY) 0 212 561 16 16 - 561
02 12
MANİSA 0 236 232 96 16 - 232 39 94
TENEDOS CAFE PUB BRASSERİE
Dünya mutfağından seçme yemekler
Brüksel usulu soslu midye
Tenedos’a özel şaraplar
Caz ve Blues konserleri
Adres: Arjantin Cad. Budak Sok.5/1
ANKARA
Tel : 0312 4274294

GOP

Mülkiyeliler Birliği’nce imzalanan protokol gereğince,
Mülkiyeliler Birliği üyelerine fiş/fatura bedeli üzerinden
nakit ve kartla ödemelerde % 10 indirim yapılacaktır.

Bu yayın Mülkiyeliler Birliği e-bültenidir. Mehmet Özer
tarafından hazırlanmaktadır.

11

