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Tadilat  çerçevesinde eğitim nasıl 
devam ediyor.
Restorasyon nedeniyle fakülte binamızı 
boşaltıp yüklenici firmaya teslim ettikten 
sonra eğitim öğretim faaliyetlerimiz iki 
ayrı yerleşkede devam ediyor.   Esnaf 
Hastanesinin yanına inşa ettiğimiz 
modern prefabrik dersliklerde lisans 
öğrenimimiz devam ediyor.  6 derslikten 
oluşan 3 katlı yapı çelik konstrüksiyondan 
inşa edildi ve derslerimizin yapılabilmesi 
için en iyi şekilde donatıldı. Gülhane 
yerleşkemizde ise lisansüstü öğrenim 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eski Çocuk 
Mahkemeleri olarak anılan bina, bize 
teslim edildiğinde metruk bir haldeydi. 

Bina gece gündüz yaptığımız çalışmayla 
iki ay gibi kısa bir sürede eğitim ve 
öğretime hizmet edecek hale getirildi. 
Gündüzleri yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerine hizmet veren Gülhane 
binamızı akşamları da tezsiz yüksek lisans 
eğitimleri için kullanıyoruz.

Fakültemizde son durum nedir?  
Çalışmalar nasıl gidiyor. Neler 
yapıldı.   Yerimize geçiş için 
öngördüğünüz tarih? 
Restorasyon çalışmaları için Bekirağa 
Bölüğü olarak bilinen Fakülte 
binamızdan ayrılmamızın üzerinden 
onyedi ay geçti. Onyedi ay önceki planlar 
ile şuan geldiğimiz durum arasında 

oldukça fark var. Mevcut proje ve buna 
uygun plan çerçevesinde Haziran 2016 
da tüm restorasyon çalışmalarının 
tamamlanıp binamızın bize teslim 
edilmesi öngörülmüştü. Ancak yüklenici 
firma binayı teslim alıp temizleme ve 
soyma işlemlerine başladıktan sonra 
yapılmış olan relöve çalışmasının 
mevcut durumu yansıtmadığını görüldü. 
Binaya, 1950’li yıllarda gördüğü tamirat 
çalışmalarında çok önemli zararlar 
verildiği anlaşıldı. İlk planlarda olmayan 
çatı ile ilgili çok ciddi sıkıntılar ortaya 
çıkarıldı. Neredeyse hiçbir şey ilk yapılan 
çalışmalara uymuyordu. Bu yüzden 
binanın tekrar projelendirilmesine karar 
verildi ve her şeye yeniden başladık. 
Proje, proje tadilatları, onaylar, gerekli 
izin ve ruhsatların alınması derken 2016 
Mart ayına kadar geldik. Şu an tüm 
projemiz onaylanmış biçimde Nisan 
ayının başından itibaren binamızda 
inşaata tekrar başladık. Yaklaşık olarak 18 
ay da tamamlayarak binamıza geçmeyi 
planlıyoruz.

Fakültemizde hareketi 
hissediyoruz. Gerçekleştirilen 
projeler, kadromuza katılan yeni 
isimler ve bizlere vermek istediğin 
mesaj?
Fakültemiz her ne kadar ait 
olduğu yerden uzak olsa da Siyasal 
Bilgiler Fakültesi ülkemizin önemli 
markalarından biri. Yedi Kurucu 
hocamızla başlayan eğitim ve öğretim 
çalışmamız bugün 80’nin üzerinde 
öğretim üyesiyle devam ediyor.  
Aramızdan yetişen genç akademisyenler 
ve dışarıdan aramıza katılan yeni 
akademisyenlerle beraber her gün biraz 
daha büyüyoruz. Lisans eğitimimizde 
ortak ders programı ve seçmeli ders 
havuzu zenginliğimizin artmasının yanı 

sıra yeni açılan ve açmayı planladığımız 
lisansüstü programlarımızda aramıza 
yeni katılan akademisyenlerin önemli 
katkıları bekliyoruz. 

Yüksek öğretimdeki trendeler 
ve öğrencilerden gelen talepler 
çerçevesinde iki bölümün adını 
değiştirme kararı aldık. Kamu Yönetimi ve 
Uluslararası İlişkiler bölümlerimiz Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler olarak eğitim 
öğretim hayatına devam edecekler. 
Ayrıca her iki bölümümüzde  % 30 
İngilizce eğitim veriyor.

Fakültemizdeki öğretim üyesi 
kadrosunun zenginleşmesine paralel 
olarak yeni lisansüstü programlar 
açarak  çok yeni alanlarda geleceğin 
akademisyenlerini, uzmanlarını 
yetiştirmeye başladık. 2010 yılında iki 
adet doktora, iki adet yüksek lisans 
programı mevcuttu. Bugün üç doktora 
dokuz yüksek lisans programına ulaşmış 
durumdayız. Yeni program açma 
hazırlıklarımızda devam ediyor. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak ulaşmış 
olduğumuz akademik düzey fakültemizi 
bir cazibe merkezi haline getirdi. Ulusal 
ve uluslararası pek çok akademisyen 
aramıza katılabilme imkânlarını zorluyor. 
Haliyle bu durumda bir İstanbul Siyasal 
Mezunu ve Dekan olarak beni bir hayli 
mutlu ediyor.
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Fakültemizin Son Hali
İÜ SBF‘de  2014 yılında başlayan restorasyon çalışmaları  Anıtlar Yüksek 
kurulundan gelen onayla beraber hız kazandı. Kesintisiz bir şekilde 
çalışmalar devam ettiğinde  bile nerdeyse bir dönemin öğrencileri   
tamamen “baraka”da eğitim alarak mezun olmuş olacak... 

Sabırla bekleniyor.. 

Siyasallılar yuvaya   dönecek...  

Ama ne zaman? Çalışmalar nasıl sürüyor? Diye sorular aklımızdan geçerken 
yüzümüzü Dekanımız Sayın Prof. Dr. Emrah Cengiz’ e çevirdik ve konu  
hakkında bilgi aldık.

Dekan’dan

Prof. Dr. Emrah Cengiz



İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

bünyesinde 2008 yılında üniversite 

öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunma 

amacıyla kurulan kulübümüz; etkin, özgün 

ve süreklilik arz eden yapısıyla örnek teşkil 

eden genç ve yenilikçi bir kariyer kulübüdür.   

Misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek 

amacıyla Kariyer Planlama, Organizasyon, 

Girişimcilik, Sosyal Medya, Sponsorluk  

ve Sosyal Sorumluluk Departmanları’ na 

sahiptir. Her etkinlikte kendi çabalarıyla 

yükselmeyi başarmış ve gelenekselleşen 

etkinliklerle adını duyurmuştur. Sorumluluk 

bilincinin farkında olup ve yapılan bütün 

etkinliklerde davet edilen isimlerin alanın 

en iyisi olmasına ve liderler ile gençleri 

buluşturmaya özen gösterilmektedir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Kulübü, 

• 8 yıldır tüm üniversite öğrencilerinin davetlisi 

olduğu, gündemin nabzını tutan temaların 

işlendiği Beyazıt Yönetim Zirvesi’ni, 

• 8 yıldır işletmelerin pazarlama, satış, finans, 

insan kaynakları ve diğer departmanlarında 

üst düzey çalışanlarının verdiği sertifikalı 

eğitimler (CV ve Mülakat Teknikleri Eğitimi, 

Sertifikalı Satış Eğitimi, Forex Sertifikalı 

Eğitim,Mağazacılıkta Atmosfer, KAGİDER 

Semineri…) ,

• 6 yıldır Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri 

ve mezunları arasında dayanışma 
ve işbirliğini sağlamak amacıyla özel 
sektör ve kamuda görev yapan başarılı 
mezunlarımızın katılımıyla Bürokrasi ve İş 
Dünyası’nda ‘Siyasallı Olmak’ Zirvesi’ni,

• Kariyer geliştirme organizasyonlarının 
dışında, ünlü isimlerle söyleşiler, tiyatro 
ve sinema faaliyetleri, müze gezileri, 
kulüp üyeleriyle birlikte kaynaşma 
adına gelenekselleşen kahvaltılar, şirket 
ziyaretleri ve en önemlisi sosyal sorumluluk 
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.  SBF 
İşletme Kulübü, “Geleceğimizi Hep Birlikte 
Oluşturalım” sloganıyla kariyer kulüpleri 
arasında öncü olma yolunda çalışmalarına 
ve “ilk” lere imza atmaya devam edecektir. 

Etkinlik Akışımız:
16 Ekim 2015 Geleneksel Tanışma 
Kahvaltımız ile fakültemize yeni gelen 
arkadaşlarımızla kaynaştık ve kulübümüzü 
anlattık.

26 Ekim 2015 Yönetim Kurulu Seçimi ile yeni 
yönetim kurulu başkanlığını ve yönetimini, 
üyelerimizin oylarıyla devraldık.

20 Kasım 2015 Satın Alma ve Tedarik Zinciri 
Yönetimi’3 organizasyonunda görev aldık.

30 Kasım 2015 Kamuda ve Özel Sektörde 
Kariyer Semineri ile fakültemizdeki kariyer 
yolundaki soru işaretlerine çözüm üretmeye 

çalıştık.

3 Aralık 2015 2. Geleneksel Bowling 

Turnuvamızı gerçekleştirdik, kulüp 

üyelerimizle arkadaşlık bağımızı 

güçlendirdik.

11 Aralık 2015 Köy Okullarına Kitap 

Kampanyası ile Sosyal Sorumluluğa 

verdiğimiz önemi gösterdik ve Kars- Muş 

olmak üzere iletişime geçtiğimiz köy 

okullarına kırtasiye ve kitap yardımlarında 

bulunduk, vicdanımızla ve kalbimizle 

yaptığımız anlamlı bir kampanya 

gerçekleştirdik.    Harika geri bildirimler 

aldık, sosyal sorumluluk projelerimize 

yoğunlaşma çabasındayız, ilerleyen 

günlerde projelerimize ve yardımlarımıza 

büyük bir hızla devam edeceğiz.

17 Aralık 2015 Endüstriyel Pazarlama 

Konferansı organizasyonunda görev aldık.

2 Mart 2016 Siyasal Vakfı’nda gerçekleşecek 

olan gelenekselleşen  ‘Bürokrasi ve İş 

Dünyasında Siyasallı Olmak’ programımız 

fakültemizin kuruluşundan bu yana 

İşletme, Kamu Yönetimi Ve Uluslararası 

İlişkiler Bölümlerinin kariyer sahibi 

mezunlarımızı fakültemiz öğrencileri ile 

bir araya getireceğimiz ve tecrübelerini 

dinleyip mezunlarımızla keyifli sohbet 

edebileceğimiz, önem verdiğimiz bir 

5Kulüplerimiz

İÜ SBF 
İşletme Kulübü

Fakültemizin Son Hali
Üretken SBF’l Öğrencilerin 
buluşma Noktası  “Kulüpler”

Begüm  Nur Özdemir,   
İÜ SBF İşletme Kulübü Başkanı

İÜ SBF çatısı altında gençler kıpır kıpır.. Sosyal sorumluluk projeleri, kurumsal değerlere yönelik organizasyonlar, mesleki anlamda gelişim 
için harcadıkları çaba ile dikkati çekiyolar.  İletişme açıklar. Mezun ağabey ve ablalarını tanımayı istiyorlar. Her organizasyon her paylaşım 
birbirimizi tanımamızı sağlıyor. Bu fikir, bilgi alışverişi birbirini anlamayı büyük resmi görmeyi getiriyor akabinde. Şu an İÜ SBF’de 9 kulüp var. 
Bunlar, ; Etik Kulübü (Danışman Yrd Doç. Ömür Aydın), Diplomasi Kulübü  (Yrd. Doç. Dr. Engin SELÇUK), İşletme Kulübü (Prof. Dr. Selim YAZICI) 
, Model Birleşmiş Milletler Kulübü (Danışman Yrd. Doç. Dr. İpek TÜRKER), Politik Sanat Kulübü (Danışan Doç Dr. Hakan Güneş), Siyasal Gelişim 
Kulübü (Danışman Prof. Adem Esen), Sosyal Sorumluluk  ve Liderlik Kulübü (Danışman Yrd. Doç Zümrüt Ecevir Satı) Uluslarası ilişkiler Kulübü 
(Danışman: Prof. Dr. Rauf VERSAN,  Uluslarasası  Kültür ve Tanıtım Kulübü (Danışman, Porf. Dr. Rauf Versan) dür.

Neler yapıyorsunuz  bize anlatın mesajınız var ise verin dedik.. İşte  Kulüpler ve faaliyetleri...



2015 ile beraber doğan ve Siyasal Bilgiler 
Fakültesi bünyesinde kurulan kulübümüz 
etik kültürünü siyasetbilimi alanındaki 
bilgiler ile birleştirmeyi başlıca amaç 
edinmiştir. Kulübümüz İstanbul Üniversitesi 
Etik Kurulu’ndaki pek değerli hocalarımızın 
talebini geri çevirmemiş, kulübün onaylanması 
ile faaliyetlerine 7 Ocak 2015 tarihinde 
başlamıştır.

SBF Etik Kulübü daha yolun başında 
hedefleri büyük tutmuş, her büyük 
konferansın, etkinliğin, zirvenin altına 

imzasını atabileceğinin sinyallerini vermiştir. 

Bilhassa siyaset alanında olmak üzere 

bilimin birçok alanında etiği yaygınlaştırarak 

bununla ilgili konferanslar ve zirveler 

yapmayı hedeflemiştir.

SBF Etik Kulübü’nün büyük başarılara 

imza atması İstanbul Üniversitesi ailesinin 

destekleriyle mümkündür. SBF Etik 

Kulübü’müzün üniversitemizi en iyi şekilde 

temsil etmesini diliyor, destek ve katılımlarla 

büyümeyi hedefliyoruz.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz:
Kulüp Başkanı:
Muhammet Mert DEMİR
Başkan Yardımcıları:
Ayşenur ÖĞÜT ve 
Selçuk KAMIŞLIGÖL
Genel Sekreter:
Feyza ELMA
Organizasyon Komisyonu Başkanı:
Emre UYGUN
Sosyal Medya Komisyonu Başkanı:
Mahbube GÜNDOĞAN
Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı:
Rabia YILMAZ
Akademik Gelişim Komisyonu Başkanı:
Hamza KÖKTEKİN
Proje Komisyonu Başkanı:
Kübra KELEŞ
Kurumsal İletişim Komisyonu Başkanı:
Pınar TEZGİDER

SBF Etik Kulübü 
Yönetim Kurulu
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SBF Etik Kulübü

organizasyonumuzdur. 

9 Mayıs 2016 İstanbul Üniversitesi SBF 

İşletme Kulübü tarafından yedi yıldır 

başarı ile gerçekleştirilen, ekonomi ve iş 

dünyasının nabzını tutan temaları işleyen 

“Beyazıt Yönetim Zirvesi” tüm üniversite 

öğrencileri tarafından her yıl ilgi ile 

beklenen bir kariyer zirvesidir. Profesyonel 

yöneticilerle geleceğin yönetici adaylarını 

buluşturarak; onlara kariyer planlaması ve 

ekonomik, toplumsal, sosyal perspektif 

kazandırmayı amaç edinen Beyazıt 

Yönetim Zirvesi’nin bu yıl sekizincisi 

düzenlenecek olan ‘GELECEĞİN FİNANSI’ 

teması ile 9 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul 

Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilecektir. Etkinlikte, sektörün 

lider firmaları ile katılımcılar arasında 

birebir bilgi paylaşımı gerçekleşmekte 

ve bir sinerji ortamı oluşturulmaktadır. 

Firmaların liderlik hikayelerinin ve 

lider kalabilmek adına uyguladıkları 

rekabet stratejilerinin paylaşılmasının 

hedeflendiği bu etkinliğe katılım 

ücretsizdir. 

2016 yılı için daha öncelikle ulaştığımız 

kitlemizin sürekliliğini sağlayarak,  her 

alanda network ağımızı genişletmeyi 

hedefliyoruz. Kulübümüz olarak ‘’öncelikle 

işletme bölümüne ve öğrencilerine daha 

sonra da fakültemize ‘’ fayda sağlamak 

bizim için çok önemlidir. Bu hedefimize 

yaptığımız kaliteli işlerle ulaşmayı 

çabalıyoruz. Bir taraftan gelenekselleşen 

etkinliklerimizi sürdürürken bir taraftan da  

yeni etkinliklerle ilerlemeyi planlıyoruz. 

Kulüp olarak her zaman ‘’ben değil 

biz’’ ruhunu benimsiyoruz ve ilke 

ediniyoruz. Bu ilkeden hareketle öncelikle 

üyelerimizin kulübümüzü benimsemesini 

hedefliyoruz. Üyelerimizin azimli şekilde 

çalışmaları ve yaratıcı fikirler sunmaları 

için onları sürekli teşvik ediyoruz Beyin 

fırtınası yöntemiyle her zaman ‘’daha 

iyi fikre’’ ulaşabiliyoruz. Üyelerimizin 

kişisel gelişimlerine ve sosyal yönlerine 

katkı sağlama düşüncesini benimsiyor 

ve en önemlisi bu düşünceyi hayata 

geçirebiliyoruz. 150 üyemiz ve 89 aktif 

üyemizle sürekli çalışmalar halindeyiz. Siz 

mezunlarımızdan, siyasalın kişi, kurum 

ve topluma faydalarını, ülke için neler 

vadettiğini bizlere aşılamaların, kariyer 

yolculuğumuzda deneyim ve bilgilerinizle 

yanımızda olmanızı istiyoruz.

Kulüp olarak her zaman ilerlememizi 

sağlayan öncelikle Sayın Dekanımız       

Prof. Dr. Emrah Cengiz hocamıza, her 

zaman bizi destekleyen kulübümüzün 

danışman hocası Sayın Prof. Dr. Selim 

Yazıcı hocamıza, tüm bölüm hocalarımıza 

ve  her zaman kulüp ruhunu yaşatan 

kulüp üyelerimize teşekkür ederiz.

Kulüplerimiz



Program öncesinde Mavi Haliç Derneğinin desteklediği okulda eğitim 
gören Suriyeli öğrencileri ziyaret edip, öğrencilerin bazı kırtasiye 
ihtiyaçlarını kulüp sponsorumuz  PEGEM Akademi’nin desteğiyle 
karşılayarak; programda sergilenmek üzere Suriyeli öğrencilerden 
üniversite öğrencilerimiz için resim çizmelerini talep ettik. Suriyeli 

öğrencilerin çizdikleri resimleri programımızda sergilemek için teslim 
alarak etkinlik gününde Siyasal Vakfı’nın bahçesinde sergimizi açtık.

12.04.2016 tarihinde Siyasal Vakfında gerçekleştirdiğimiz etkinlikte 
konuşmacı olarak İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sayın Ömür 
CEYLAN ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Ofisi Müdürü 
Sayın Av. Elif Selen AY hanımı ağırladık. Kendileri bizlere Dünya’da 
ve Türkiye’de gündemde olan önemli sorunlardan birisi olan 
mülteci sorunu hakkında bilgi ve tecrübelerini aktardılar. Program 
sonunda ise öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılanması Suriye’li 
öğrencilerin çizdiği resimleri üniversite öğrencilerimize satışa sunduk.

Program öncesinde Mavi Haliç Derneğinin desteklediği okulda eğitim 
gören Suriye’li öğrencileri ziyaret ederek onların bazı kırtasiye ihtiyaçları 
kulüp sponsorlarımız desteğiyle karşılanarak, programda sergilenmek 
üzere Suriye’li öğrencilerden üniversite öğrencilerimiz için resim 
çizmelerini talep ettik. Öğrencilerin çizdikleri resimleri programımızda 
sergiledik ve program sonunda öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını 
karşılamak için resimleri üniversite öğrencilerimize satışa sunduk.
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Tanışma Kahvaltımız  23.10.2015 tarihinde Siyasal 
Vakfı’nda genel kurul üyelerimizle buluştuğumuz 
tanışma kahvaltısıyla sezonu açtık.

Bu Yıl Gerçekleşen Etkinliklerimiz

Barbaros CEYLAN ile Söyleşi 22.10.2015 tarihinde Hamilik Okulu Vakfı Başkanı Barbaros 
Ceylan ile Meslek Bilinci ve İş Etiği konulu bir söyleşi gerçekleştirdik.

Abdurrahim ALBAYRAK ile Söyleşi 23.11.2015 tarihinde Kongre Merkezinde gerçekleşen 
etkinliğimizde Sayın Abdurrahim ALBAYRAK üniversitemizdeki arkadaşlarımızla buluştu, 
kendisinin iş ve kariyer hayatına dair samimi konuşmalarıyla geçen bir söyleşi düzenledik.

Koruncuk Vakfı Ziyareti: 03.03.2016 tarihinde  
Koruncuk Vakfı Bolluca Çocuk Köyünü ziyaret ettik. 
Çocuklarla birlikte vakit geçirip Koruncuk Vakfı hakkında 
bilgi edindik ve ilerleyen zamanlarda Koruncuk Vakfıyla 
birlikte yapacağımız etkinlikler üzerine konuştuk.

Kulüplerimiz

Mülteci Sorunu
Modern Dünyanın Ayıbı

Geçen yıl Fatih Ormanında düzenlediğimiz Kulüp Pikniğimizi bu yıl 
15.04.2016 tarihinde Heybeli Ada’da gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz 
pikniklerin samimiyetimizi artırdığını düşündüğümüz için geleneksel 
olarak her yıl düzenlemeyi düşünüyoruz.

Kulüp Pikniğimiz



Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri 
ve sığınma konusundaki ulusal yasal 
çerçevesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile olan 
hâlihazırdaki işbirliğini şekillendirmiştir.    
54 yıldan bu yana, UNHCR ve Türkiye yakın 
bir ortaklık içinde çalışmaktadır. Türkiye, 
sığınma ihtiyacı içindeki kişilere sığınma 
sağlamakta ve UNHCR, uluslararası koruma 
ihtiyacı içinde olan kişilerin belirlenmesi 
ve haklarına erişebilmeleri için Türkiye’ye 
destek vermektedir. Uluslararası koruma 
alanında Türk Devleti’nin başlıca ortağı 
olarak, UNHCR Türkiye, yasal ve teknik 
desteğin yanı sıra Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü (GİGEM) ve diğer ulusal 
kurumlara kurumsal kapasite geliştirme 
desteği sağlamaya da devam etmektedir. 
UNHCR, aynı zamanda, Yüksek Komiserliğin 
yetki alanı çerçevesinde, Avrupa dışında 
gerçekleşen olaylar sebebiyle Türkiye’ye 
gelen uluslararası koruma başvuru sahipleri 
için, uygun kalıcı çözümlerin tespit 
edilebilmesi amacıyla Mülteci Statüsü 
Belirleme işlemini gerçekleştirmeye devam 
etmektedir.

UNHCR’nin varlığı
 UNHCR, Ankara’daki merkez ofisinin 
yanı sıra Gaziantep, İstanbul ve Van’da 3 
saha ofisi ve Silopi, Hatay ve Şanlıurfa’da 
saha birimleriyle Türkiye’de faaliyet 
göstermektedir. UNHCR’nin Türkiye 
operasyonunda 307 personeli vardır: 39 
uluslararası personel; 28 ulusal profesyonel 
personel; genel hizmet kadrosunda çalışan 
162 personel (sınır ötesi yardım alanında 
çalışanlar da dahil); Birleşmiş Milletler 
Gönüllüler programı (10 uluslararası BM 
Gönüllüsü ve 21 ulusal BM Gönüllüsü), 
Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi 
(13) çerçevesinde ya da kontratlı mütercim 
(29) ve danışman (5) olmak üzere toplam 
78 bağlı çalışan.

Faaliyet Çerçevesi
Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye’de kalıcı 
bir çözüm bulunmasını Avrupa’da 
gerçekleşen olaylardan dolayı koruma 

ihtiyacında olan mültecilerle kısıtlayan 
coğrafi sınırlandırmayı sürdürerek, 
1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne 
taraftır. Avrupa Birliği adaylık sürecinde 
uyumlulaştırma çabaları çerçevesinde ve 
2005’te ilan edilen Sığınma ve Göçe ilişkin 
Ulusal Faaliyet Planı’na uygun olarak; 
Türk Hükümeti, uluslararası standartlara 
uygun etkin bir ulusal sığınma sistemi 
inşa edebilmek için yasal ve kurumsal 
reformlar gerçekleştirmektedir. 2013 Nisan 
ayında, Türkiye’nin ilk sığınma kanunu olan 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun 
bulunmuş ve  11 Nisan 2014’te yürürlüğe 
girmiştir. Kanun, Türkiye’nin ulusal sığınma 
sisteminin temel dayanaklarını ortaya 
koyup; politika oluşturma ve Türkiye’deki 
tüm yabancılara ilişkin işlemlerden 
sorumlu olan başlıca kurum olarak Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü’nü kurmuştur. 
Kanun kapsamında, uluslararası koruma 
başvuru sahipleri, menşe ülkelerine 
bakılmaksızın, ulusal bir 
Mülteci Statüsü Belirleme 
işlemine tabidir. 1951 
Sözleşmesi’ndeki 
mülteci tanımına 
coğrafi sınırlandırma 
ve Avrupa Birliği 
mülktesebatı 
göz önünde 
bulundurularak, 
‘mülteci’, ‘şartlı 
mülteci’ ve ’ikincil 
koruma statü sahibi’ 
olmak üzere kanun 
çerçevesinde üç statü 
tanımlanmıştır. Kanun, 
yürürlüğe girmesiyle birlikte, şu 
anda, uluslararası koruma ihtiyacı içinde 
olan tüm kişiler için haklara erişim, haklar 
ve yükümlülükler konusunda Türkiye’de 
uluslararası koruma için referans noktasıdır. 
Kanunun yazılma sürecini, UNHCR 
tavsiyelerde bulunarak desteklemiş 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri 
Komisyonu, aynı zamanda alt komisyon ve 
ikincil komisyonlarda görüşlerini paylaşma 
fırsatı bulmuştur.

Temel Faaliyetler
UNHCR Türkiye, Türkiye’deki ulusal sığınma 
sisteminin güçlendirilmesi için kurumsal 
ve yasal kapasite geliştirme faaliyetlerine 
destek sağlamaya ve katkıda bulunmaya 
devam etmektedir. Bu katkı, yasal ve teknik 
destek, seminerler, çalıştaylar ve yuvarlak 
masa toplantıları, görüş belgeleri ve 
sığınmanın hukuki ve toplumsal yönlerine 
ilişkin sivil toplum-devlet diyaloğuna 
ivme kazandırma amaçlı platformların 
tesis edilmesi aracılığıyla, uluslararası 
standartların ve en iyi uygulamaların 
savunuculuğu ve desteklenmesi yoluyla 
sağlanmaktadır.

UNHCR, mültecilere sağlanan koruma 
durumunu yakından izlemekte ve 
çalışanları, uygulayıcı ortakları, ortaklığı 
olan diğer STK’ler ve kontratlı avukatları 
aracılığıyla mültecilerin fiziksel ve yasal 
güvenliğini sağlamaktadır. Son birkaç yıldır, 

UNHCR, Türkiye’deki sığınmacı 
ve mültecilere somut 

yararlar sağlayan çok 
sayıda değişikliğe 

ilişkin strateji 
ve bu 
değişikliklerin 
uygulanması  

konusunda 
Türkiye’yi 

desteklemiştir. 
Bahse konu 

yararlardan 
birkaçı aşağıdaki 

gibidir:

İstihdam 

Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu, önceki mevzuat altında 
sığınmacıların ve mültecilerin ödemesi 
gereken ikamet harcını kaldırdı. Kanun 
çerçevesinde, iş piyasasına erişim 
düzenlenmiş olup istihdama ilişkin 
bazı değişiklikler getirmiştir. Avrupa’da 
olmayan ülkelerden gelen sığınmacılar 
ve mülteciler, çalışma iznine başvurmak 
yoluyla istihdama erişebilirken; Avrupa 

UNHCR Türkiye

1951 Sözleşmesi’ndeki 
mülteci tanımına coğrafi 
sınırlandırma ve Avrupa 

Birliği mülktesebatı göz önünde 
bulundurularak, ‘mülteci’, ‘şartlı mülteci’  

   ve ’ikincil koruma statü sahibi’ olmak üzere 
kanun çerçevesinde üç statü tanımlanmıştır. 

Kanun, yürürlüğe girmesiyle birlikte, 

   şu anda, uluslararası koruma ihtiyacı    
içinde olan tüm kişiler için haklara 

erişim, haklar ve yükümlülükler 
konusunda Türkiye’de uluslararası 

koruma için referans 
noktasıdır.

8 Kulüplerimiz
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ülkelerinden gelen mülteciler ve ikincil 
koruma statüsüne sahip olan kişilerin, 
statü verildikleri andan itibaren, bağımsız 
olarak ya da başka bir işverenle çalışma 
hakları vardır. Geçici Koruma Yönetmeliği 
çerçevesinde, geçici korumadan 
faydalananlar için, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek 
sektör ve meslekler için iş piyasasına 
erişim sağlanmıştır. 

Sosyal Hizmetler
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 
Türkiye’deki mülteciler, uluslararası 
koruma başvuru sahipleri ve vatansız 
kişiler için yardım sistemine haklar temelli 
bir yaklaşım getirmiş olup, sistemin GİGEM 
eşgüdümünde, daha elverişli ve düzenli 
hale getirilmesi öngörülmektedir.

Konaklama
 Türkiye, spesifik güvenlik sorunları ve özel 
ihtiyaçları olan kişiler için sınırlı kapasiteye 
sahip bir misafirhane dışında karşılama ya 
da konaklama merkezine sahip değildir. 
Fakat, uluslararası koruma başvuru 
sahipleri ve mülteciler arasında en hassas 
durumda olan bireylere konaklama imkanı 
sağlayacak yeni kabul ve konaklama 
merkezleri inşa edilmektedir.

Eğitim
Uluslararası koruma başvuru sahipleri ve 
bu statüye sahip olan kişilerin, Türkiye’nin 

ilk ve orta öğretim eğitim sistemine 
erişim hakkı vardır ve bu kişiler teknik 
gereksinimleri karşılarlar ise yüksek 
öğrenime de devam edebilmektedir.

Sağlık
2013 yılında, Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu’nun onanması ve Türk 
Hükümeti’nin kendileri için primleri 
ödemesi ile, sığınmacılar ve mülteciler, 
genel sağlık sigortası sistemi kapsamına 
alınmışlardır. Bu, UNHCR’nin ilgi alanına 
giren birçok kişi için sağlık hizmetlerine 
erişimin eksikliği konusunda çok önemli 
bir sorunu ortadan kaldırmıştır. Geçici 
Koruma Yönetmeliği, vatandaşlardan 
alınan katkı ücretini ödeme gerekliliği 
olmaksızın, geçici korumadan 
faydalananların tedavi ve ilaç masraflarının 
ulusal bütçeden sağlanacağını da ortaya 
koymaktadır. 

Geçici Koruma altında Türkiye’ye gelen 
Suriyeli mültecilerin yanı sıra, UNHCR, 
2013, 2014 ve 2015 yılları boyunca, 
sığınma başvurularında şimdiye dek 
görülmemiş ve devam eden bir artışla 
karşı karşıya kalmıştır. Son üç yılda, 
UNHCR’ye başvuran sığınmacıların 
sayısı üç katına çıkmıştır. Mültecilere 
yaşamaları için 62 il belirlenmişken, tüm 
iller mültecilere ev sahipliği yapmaktadır. 
UNHCR, aşırı derecede hassas durumda 
olan mülteciler ve sığınmacılar için, 

malzeme, sağlık ve eğitim alanında 
destek de dahil olmak üzere, temel 
yardım sağlayarak Türk Devleti tarafından 
sağlanan desteğe katkıda bulunmaktadır. 
Uygulayıcı ortakları aracılığıyla, UNHCR, 
23 şehirde, sosyal ve psiko-sosyal 
danışma hizmetleri sağlamaktadır. 
Kamu ve sivil toplumun desteğini 
güçlendirmek amacıyla, UNHCR, yerel 
danışma ve destek ağları tesis etmek 
üzere mültecilerin yaşadığı illere erişim 
faaliyetlerini artırmıştır. UNHCR, Türkiye’de 
ayrımcılık yapmama ilkesinin de arasında 
bulunduğu insan hakları standartlarına 
uygun, insan onuruna yaraşır hayat 
şartları sağlamak üzere; UNHCR’nin ilgi 
alanına giren kişilerin kendi kendilerine 
yetebilirliğini ve yerel olarak mevcut olan 
mesleki eğitim derslerine erişimlerini 
güçlendirmek için yerel girişimleri 
desteklemiş ve teşvik etmiştir. Şehirlere 
yönelik politikası çerçevesinde, UNHCR, 
2014 ve 2015 yıllarında uydu şehir 
ziyaretlerinin ve erişim faaliyetlerinin 
sayısını artırarak erişim çabalarını 
yoğunlaştırmıştır. UNHCR, aynı zamanda, 
karşılama durumlarına ilişkin anketler ve 
ev sahibi halklarla odaklı grup tartışmaları 
gibi katılımcı değerlendirme stratejilerinin 
uygulamalarını genişletmiştir.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İstanbul Saha Ofisi Müdürü Av. Elif Selen AY

Kasım 2015 verilerine göre Suriyeli olmayan mültecilerin sayısı alttaki tabloda yer almaktadır.

NATIONALITY

Iraq

Afghanistan

Iran

Somalia
Other
Nationalities

Total

FEMALE

95,631

85,640

18,362

1,735

7,998

209,366

MALE

23,098

4,127

5,097

2,370

2,222

36,914

TOTAL

118,729

89,762

23,459

4,105

10,220

246,280

Active Caseload by Nationality* *As of November 2015
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Diplomasi Kulübü 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan ve tüm 
üniversitelilere hitap eden, evrensel değerlere inanmış ve bu 
değerlerin yaşatılması için öğrencilerin sesi olmayı kendine 
misyon edinmiş bir politika kulübüdür.

 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden aktif bir yönetim 
kurulu ile toplantılar düzenleyerek bu gelişmeler üzerinden 
ortak akıl felsefesi ile hareket edip faaliyetlerine yön vererek 
farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Demokrasiyi 
savunan, ifade özgürlüğünü destekleyen, insan haklarını 
dikkate alan, adaletin herkes için olması gerektiğini düşünen, 
millete değer veren ve tüm bunları samimiyet  içerisinde 

gerçekleştiren yüzlerce üyesiyle üniversite gençliğinin sesi 
olmaya çalışan ve bu yolda çaba göstererek toplumun 
her türlü sorununu dert edinerek bunları dile getirmeyi 
amaçlayan bir öğrenci topluluğudur. Kulüp olarak 2014-
2015 eğitim yılında beş kapsamlı program düzenleyip bir 
programın da hazırlanmasında rol oynayarak oldukça aktif 
bir yıl geçirdik. “İfade özgürlüğü”, “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü”, “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri”, “İdari Yargının 
Kamudaki Yeri ve İdari Yargı Hakimliği”, “SOMA, İş Güvenliği 
ve İnsan Hakları” ve “Siyaset ve Medya” konularında etkinlikler 
düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz programlar ile ilgili 
bilgiler şu şekildedir:

Hasan Cemal ile Söyleşi İfade Özgürlüğü

Sempozyum Hayalleri Çalınan Kadınlar

 2014-2015 eğitim yılının ilk programında, “Özgür basın, özgür üniversite, özgür birey diyoruz fakat gerçekte ne 
kadar özgürüz?” sorusu üzerinden t24 yazarı ve Punto24 kurucu başkanı Hasan Cemal ile, “#KonuşmakGerek” 
diyerek ifade özgürlüğünü konuştuk. Hasan Cemal sözlerine “Özgürlük, insanların duymak istemedikleri şeyleri 
söyleyebilmektir.” diye başladı. Ardından “Etnik ve dini ayrım yapmadan herkesin acısını konuşmamız gerek. 
Bu da ancak demokrasi ortamında mümkündür. Bu yüzden demokrasinin ipine sarılmak gerekir. Daha iyisi 
henüz bulunamadı.” diyerek demokrasinin önemine vurgu yaptı. Programda Türkiye’nin her türlü sorununa 
değinmemize rağmen, üstünde en çok durulan konu “özgürlük arayışı” oldu. Program sonrasında Hasan 
Cemal’in, 28.11.2014 tarihli t24 yazısını kulübümüze ve programımıza ayırması bizi onurlandırdı.

İstanbul Üniversitesi Diplomasi Kulübü olarak 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü için iki oturumlu bir sempozyum düzenledik. 
Amacımız; tahrip edilen, şiddet gören, tecavüze uğrayan, 
küçük yaşta evlendirilen kadınları konuşmak, mümkün olduğu 
kadar çok insana ulaşarak bu konuyu konuşur hale getirerek 
farkındalığı artırmaktı. Birinci oturumda “Öfkeni Kadının 
Üzerinden Çek!” diyerek kadına yönelik şiddeti konuştuk. Prof. 
Dr. Serpil Çakır, Psikolog Leyla Soydinç ve Av. Şemsi Banu Uzun 
ile konuyu çeşitli yönleriyle ele aldık. Konuşmalarda sırasıyla; 
şiddetin sebepleri ile psikolojik ve hukuki yönden sonuçları 
üzerinde duruldu. Prof. Dr. Serpil Çakır “Kadına yönelik şiddet 
cinsiyetçi bir suçtur ve uygulayanı erkektir.” düşüncesi üzerinden 
flört şiddetini anlattı. Leyla Soydinç: “Şiddetin meşrulaştırılma 
çabaları, kendisini bahane olarak gösterir” diyerek şiddetin psikolojik 
yönünü ele alırken Banu Uzun ise “Tahrik ve iyi hal indirimleri dehşet 
verici.” Diyerek şiddetin hukuki sonuçları konusunda bilgiler verdi.

İkinci oturumda ise “Gelecek Onlarsız Bir Eksik: Çocuk Gelinler(!)” 
diyerek Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Uçan Süpürge Derneği kurucusu 
Halime Güner, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel ve haber spikeri 
Sultan Arınır ile çocuk istismarını konuştuk. Bu oturumda 

Muhammet Beyazdağ’ın çocuk gelinlerle ilgili ‘Zarok’ filminin 
gösterimi yapıldı. Ayrıca sempozyum boyunca Dilan Bozyel’in 
çocuk gelinler ile ilgili hazırlamış olduğu ‘Babam Beni Sevmiyor’ 
adlı sergisi sergilendi. Prof. Dr. Yıldız Ecevit, çocuk istismarının 
ülkelere göre ve Türkiye’de bölgelere göre dağılımını anlatarak 
bu sorunun sadece ülkemizde ya da doğu bölgelerinde 
olmadığını anlattı. Halime Güner Uçan Süpürge Derneği’nin 
hazırladığı Çocuk Gelinler Seti üzerinden sorunun temellerine 
değindi. Dilan Bozyel, sergisinde yer alan fotoğrafların 
çekildiği bölgelerdeki hikayelerden, Sultan Arınır ise ‘Çocuk 
Gelinler Belgeseli’ haberi üzerinden aldığı geri dönüşler ve 
yaşadıklarından örneklerle konuyu açıkladılar. 

Uçan Süpürge Derneği; sempozyumda sorulan “Bu sorun bir 
zihniyet sorunudur. Bu sorunu aşmak için her ne kadar yasalar 
koyulsa da bu zihniyet değişmedikçe etkisi belli bir düzeyde kalır. 
Bu zihniyeti nasıl değiştirebiliriz? Erkek olarak kadına nesne 
olarak bakma “geleneği” nasıl aşılır; toplumsal olarak kadını 
nasıl sevip sayacağız?” sorusundan hareketle, Mert Fırat’ın 
moderatörlüğünü yaptığı 18. Uçan Süpürge Film Festivali’nin 
forum konusunu “Erkekler soruyor: Kadınları nasıl seveceğiz?” 
olarak belirledi.

Kulüplerimiz

Diploması 
Kulübü

Öfkeni Kadının Üzerinden Çek
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SOMA, İş Güvenliği ve İnsan Hakları

CV, kelime anlamı olarak “Hayat Yarışı” anlamına gelmektedir. Bu 
hayat yarışında kazanan tarafta olmak için ne yapmamız gerekir? 
Bu soruyu “İstanbul Üniversitesi Diplomasi Kulübü” olarak Sn. 
Haluk Tatar’a sorup “CV Hazırlama ve Mülakat” adlı seminerimizi 
gerçekleştirdik. Seminer sırasında genel hatlarıyla; iş bulamama, 
mülakat sırasında yapılan hatalar ve dikkat etmemiz gerekenler, 
karşımıza çıkabilecek genel sorular ve başarılı bir CV’nin nasıl 
hazırlanması gerektiği gibi konulara değinildi. Günümüzün en 
büyük sorunu olan “işsizlikten” bahsedildi. Haluk Tatar’ın deyişiyle 
“Sizin iş bulmanız için birilerinin ya ölmesi ya da emekli olması 
lazım. Ekonomik, politik vs. birçok sebepten dolayı iş bulmak her 
geçen gün biraz daha zorlaşıyor.” Durum böyleyken seçilen kişi 
olabilmek için bazı kriterlere dikkat edilmesi, herkesten bir adım 
ileride olabilmek için de iyi bir CV’ye ve güzel geçen bir mülakata 

gerek duyuluyor. 
Hatta CV’nin işe 
alım sırasında 
ne kadar önemli 
olduğunu Haluk 
Tatar’ın “Kendinizi 
ispatlamak istiyorsanız sadece CV’nizi çok iyi şekilde hazırlayıp gelin, o 
yeterli olacaktır.” sözünden de anlamak mümkün. Bu seminer sırasında 
öncelikle “İyi bir CV nasıl hazırlanır?” sorusuna ardından da “Mülakat 
sırasında hangi davranışlar bizi daha avantajlı duruma sokar?” 
sorusuna cevaplar arandı. Son olarak ise alınan bu cevaplar karşısında 
kendimize bir tavsiye yönelttik; Şimdiden CV hazırlamaya başlamak, 
zayıf yönlerimizin erkenden farkına varıp bunları geliştirmeye 
çalışmalıyız.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesi Diplomasi Kulübü olarak, İktisat 
Fakültesi’nden Maliye Kulübü ve Hukuk Fakültesi’nden Hukuk Atölyesi Kulübü’yle birlikte 
ortak bir konferans düzenledik. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Aydın Gülan’ın yaptığı 
konferansta; Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu üyesi Doç. Dr. Selami Demirkol ve 
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üye hâkimi Mustafa Bilici konuşma yaptılar. Konferansın 
amacı, idari yargı ve idari yargı hâkimliği hakkında yetkili kişilerden bilgi alarak bu 
alanda görev almak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmaktı. Konferansta idari yargı ve 
insan hakları konuşulduktan sonra, “İdari yargı hâkimi nasıl olunur?”, “Süreç nasıl işliyor?”, 
“İyi bir idari yargı hâkiminin nitelikleri nelerdir?”, sorularına cevap arandı.

İstanbul Üniversitesi Diplomasi Kulübü 
olarak, Soma Maden Faciası’nın 1. Yıldönümü 
dolayısı ile düzenlemiş olduğumuz “SOMA, 
İş Güvenliği ve İnsan Hakları” etkinliğimizde 
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Aziz Çelik ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili 
Av. Mahmut Tanal’ı ağırladık. Sayın Aziz 
Çelik ve Sayın Mahmut Tanal ile “İş güvenliği, 
işçi hakları, SOMA Maden Faciası, SOMA 
davası aşaması, mağdur ailelerin talepleri” 
konuları konuşuldu. Aziz Çelik ve Mahmut 

Tanal’ın savundukları ortak fikir ise şuydu: 
“İş güvencesi olmadan iş güvenliği olmaz. 
Kömür işletmeciliği, taşerona bırakılacak 
bir iş değildir. Taşeronlar daha çok kömür 
çıkarabilmek adına iş güvenliğini hiçe 
saymaktadırlar.” İnsan hayatı işten de, 
kömürden de önce gelir. İnsana değer 
vermek, onun güvencesini ve güvenliğini 
sağlamak her kurumun önceliği olmalıdır. 
Başka SOMA olmasın diye, etkinliğimizin 
Twitter etiketinde de kullandığımız gibi: 
#Önceİnsan

CV Hazırlama ve Mülakat Semineri  (25.03.2015)

İdari Yargının Kamudaki Yeri ve İdari Yargı Hakimliği Konferansı

Siyaset ve Medya   2 
İstanbul Üniversitesi Diplomasi Kulübü 
olarak, bu yıl, Siyaset ve Medya başlıklı 
panelimizin ikincisini gerçekleştirdik. 
“Siyaset ve Medya 2” (#siyasetvemedya2) 
başlıklı programımız kapsamında Rota 
Haber Genel Yayın Yönetmeni Ünal 
Tanık ve Taraf Gazetesi Yazarı Hayko 
Bağdat ile gerçekleştirmiş olduğumuz 
panelde; siyaset ve medya ilişkisi, 
medyada çalışanlar, basın özgürlüğü, 
adalet gibi konulara değinildi. Ünal 
Tanık: “Bir ülkede demokrasiye bakmak 
istiyorsanız, iktidarın yanındakilere değil 
azınlıklara ve muhaliflere bakmak gerekir” 
diyerek çoğunluğun değil azınlık olarak 
adlandırılan kesimin sergilemiş olduğu 
tutumun, siyasi konjonktür hakkında 
daha çok bilgi verebileceğini söyledi. 
Taraf Gazetesi Yazarı Hayko Bağdat: 
“Herkes; mağdur kim olursa olsun onun 
adına üzülebilmeli. Yaşanan olaylara 
“ayıptır, günahtır” diyemiyorsak sorun çok 
daha büyük demektir.” diyerek yaşanan 
acıların hepimizin acısı olduğunu, empati 
yapabilmenin toplumsal sorunlara 
yaklaşımda önemli rol oynadığını 
belirtmiştir.



Siyasal Gelişim Kulübü

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ve Düşünceleri

Kasım 2014’te kurulan Siyasal Gelişim Kulübünün 
amacı derslerde alınan teorik bilgileri, yapılan 
söyleşiler ve kurum gezileri ile pekiştirerek pratik hale 

getirmektir. 

‘Siyaset Akademisi’ etkinliği bu  amaca hizmet eden 
faaliyetlere örnektir. Etkinliğin  amacı gündemde olan konuları 
tarafsızca konuşup (her düşünceden arkadaşın bir araya geldiği 
ortam yaratılmaktadır) bu konuları değerlendirmektir. 

Kurum gezileri yine kulubun varoluş amacına hizmet eden 
bir diğer organizasyondur. Bu organizasyon ile  kurum gezisi 
yapılmakta  ve mezunlarımız ile buluşma şansı yaratılmaktadır.  
Kurum gezilerinin ilki  Ankara’ya yapılmış olup bu gezi periyodik 
olarak gerçekleştirilecektir. 

Kulübümüzün 25 aktif üyesi, 50 de etkinliğimize gelen kişi sayısı 
ile birlikte 75 üyesi vardır. Daha yeni bir kulüp olduğumuz için 
kademeli olarak büyümeyi ilke edindik.

u  İlk olarak seneye kulüp kahvaltımız ile başladık. 
Kulübümüzü arkadaşlarımıza tanıttığımız, 
onların tekliflerini aldığımız bir kahvaltı oldu. 
Kahvaltımızda Kariyerİst Girişimcilik Merkezi 
kurucusu Sn. Kamil Kasacı da vardı.

u  Ardından ilk ‘Siyaset Akademisi’ni seçimlerin 
hemen sonrası olduğu için seçim sonuçlarını 
objektif bir şekilde yorumladığımız etkinliğimizi 
gerçekleştirdik. 

u  Sonrasında İstanbul Valimiz Sn. Vasip Şahin 
ile keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. Vali olma 
yolunda çektiği sıkıntılar ve İstanbul gibi 
metropol bir şehirde vali olmanın güzellikleri ve 
zorluklarına değinen Sn. Valimiz son olarak da 
bizlere tavsiyelerde bulundu

u  Ardından Denizbank’ın kulüpler Birliği 
toplantısına katıldık.

u  Sonrasında da yine bir Siyaset Akademisi yaptık. 

u  Bu sefer konumuz Başkanlık Sistemi, 
başkanlık sistemi nedir? Artıları ve eksileri ile 
değerlendirmeye çalıştık. 

u  Sponsorumuz olan Murat Eğitim Kurumları 
ile çok keyifli bir kahvaltı gerçekleştirdik.

u  Aynı  hafta  gerçekleştirdiğimiz  Siyaset 
Akademisi’nde   konumuz ise Güçlü Devlet 

kavramı nedir? Güçlü Devlet olmak bir devletin 
ne gibi özellikleri olmalı? İdi. 

u  Ardından konu olarak bomba gibi bir 
etkinlik yaptık.

u  Arkadaşımız A. Burak Yılmaz’ın üzerine 
çalıştığı Ermeni Meselesi’ni bu konunun uzmanı 
olarak bilinen Mehmet Perinçek ile birlikte 
gerçekleştirdik. A. Burak Yılmaz arkadaşımız ve 
Mehmet Perinçek.

u  Sonrasında biraz gezelim dedik. Ve İSKİ 
tesislerini, Panorama ve Miniatürk’ü ziyaret ettik.

u  Sonrasında da Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Mezunlar Derneği’nin düzenlemiş olduğu 
‘Kamu ve Özel Sektörde İş Etiği’ etkinliğine 
katıldık. En uzun süren ama en çok keyif 
aldığımız etkinlikti diyebiliriz.  

Bu seneden kalan buraya yerleştirebildiğimiz ve 
burda olmayan hatıralar ile Siyasal Gelişim Kulübü.

Kulüp olarak ilk başta da belirttiğimiz kademeli 

olarak büyümeyi ilke edindik ve ikinci 
senemizde ses getiren etkinlikler yapabildik ve 
okulda, mezunlar arasında da konuşulur olduk.

Yakın zamanda Ramazan Kurdoğlu ile bir 
etkinlik yapacağız. Kendisi ile Siyasetin 
ekonomi üzerine etkisini konuşacağız. Ayrıca 
Ankara gezimizi de planladık. Yakın bir tarihte 
Ankara’da olacağız.

Seneye yani 3. senemizde çok daha büyük 
etkinlikler bizleri bekliyor. Bazılarının şimdiden 
planını yaptık ve seneyi bekliyoruz. 

Siz mezunlarımızdan da şunları bekliyoruz. 
Bizi her zaman uyarın, etkinlikler için bize 
tarih verin, hatta birlikte organize edip etkinlik 
yapalım. Ama şu anda da sizlerden, güler 
yüzünüzden çok memnunuz. Ayrıca hep 
bilimsel ve akademik faaliyetler yapacağımıza 
arada sizden eğlenceli etkinlikler de bekliyoruz.

Sizlere çok teşekkür ediyoruz.

Kulüp başkanımız Selman Yarenoğlu’nun kulüp hakkındaki hedefleri; fakülte öğrencilerimiz olarak farkındalığı 
daha yüksek kişileri bir araya getirmek ve yaptığımız  “Siyaset Akademisi’ etkinliği ile günümüzde neredeyse hiç bir yerde 
yapamadığımız  ‘objektif ve rahat bir şekilde siyaset konuşabilme’yi arkadaşlarımız arasında yaymaktır. Ayrıca, başkanımıza 
göre de en önemlisi, aleyhine olsa bile idaresinde bulunan kişileri yönetebilmeyi bilen, vatanını ve milletini ziyadesiyle 
seven kişileri bir araya getirmektir.

Başkan yardımcımız Nilüfer Şentürk ise özellikle her hafta yaptığımız ‘Siyaset Akademisi ‘ etkinliği ile gündemi 
objektif bir şekilde yorumladığımızı ve bu etkinliği fakülte öğrencilerimiz için çok faydalı bir etkinlik haline getirmek 
istediğini belirtti.

Yönetim Kurulu üyemiz A. Burak Yılmaz da kendisinin Ermeni Meselesi üzerine  2 yıldır ciddi bir çalışma 
yaptığını ve bu ve bunun gibi tarihsel olarak hâlâ netlik kazanmamış konularda arkadaşlarımızın bilgilenmesini 
hedeflediğini söyledi.

2015-2016 
Etkinliklerimiz 

12 Kulüplerimiz
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Kulübümüz tüm etkinliklerini sahip olduğu 
misyon doğrultusunda geliştirmeye 
özen göstermektedir. Bu bağlamda ilk 
etkinliğimiz olan Ankara gezimizde, 
Dışişleri Bakanlığı’na gidilmiş ve kulüp 
üyelerimiz hazırlamış oldukları sorulara bire 
bir yerinde cevap bulma imkanına sahip 
olmuştur. Yine Ankara gezimiz sırasında 
TBMM’ye yaptığımız ziyaret ile üyelerimiz, 
partilerin grup toplantılarına katılmış ve 
parti başkanlarıyla görüşebilmiştir.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi kulübümüz 
sosyal sorumluluk projelerine de önem 

vermektedir. Kulüp olarak başlattığımız kitap 
toplama etkinliği kapsamında Çanakkale’nin 
Gelibolu ilçesine bağlı bir köyde bulunan 
ilkokulun kütüphanesi yenilenmiştir.
Bu kategoriye örnek olabilecek diğer bir 
faaliyetimiz ise fakülte hocalarımızın desteği 
ile; onların kütüphanelerinde yer alan 
kıymetleri eserlerin, maddi durumu elverişli 
olmayan fakülte öğrencilerimize hediye 
edilmesine aracı olduk.

Bizler Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri 
olarak ne kadar şanslı olduğumuzun 
farkındayız. Fakültemize girdiğimiz an bizi 

saran Siyasallı ruhunu ‘’kurucu mezunlar’’ 
ile bir araya gelerek yeniden yaşamak ve bu 
ruhu bizden sonrakilere aktarmak için kısa 
bir süre önce fakültemizin kuruluşunun 
36. yılını kutladık. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Mezunlar Derneği’nin yardımıyla kurucu 
mezunlarımız ve kurucu hocalarımız ile 
İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirdiğimiz bu 
güzel etkinliğimizi öğrenci-mezun-hoca 
kaynaşmasına imkan tanıyacak şekilde 
düzenleyerek hem keyifli hem faydalı bir 
faaliyete imza atmış olduk.

Uluslararası 
İlişkiler 
Kulübü

Uluslararası İlişkiler Kulübü olarak daha önceden de var olan kulüp yapılanmasını 2014yılında 
Doğanay Güven başkanlığında devir aldık. Bu süreç öncesinde ve sonrasında da hedefimiz; 
kulübümüz dahilinde bulunan 53 üyemiz ve diğer tüm öğrencilerin de yer alabileceği; 
bir öğrencinin istediği, hayal ettiği ve faydalanabileceği faaliyetler düzenlemek oldu. 
Faaliyetlerimizin kapsamının ve içeriğinin birbirinden farklı olması, bizi diğer kulüplerden ayıran 
en önemli özelliktir. ULİK olarak gerek kariyer hedefli gerek kültürel içerikli faaliyetler yürütürken; 
diğer yandan sosyal sorumluluk projelerine de çokça önem veriyoruz.

Bu bağlamda biz Mezunlar Derneği’nden gerek kulüp üyeleri ve kulüp faaliyetleri gerekse 
kulübümüz aracılığı ile diğer öğrencilere maddi manevi destek bekliyoruz.

Dışişleri Bakanlığı’nda, brifing sonrası ULİK

Kütüphaneleri yenilenen küçük, gülen yüzler

Mezunlar Derneği’nin büyük destekleri ve katılımları ile 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetimizden; kulüp danışman 
hocamız Rauf Versan ile birlikte bir kare

Köy okulu kütüphanesi için fakültemiz 
öğrencilerinden kitap desteği

Ortada kulüp başkanı Doğanay Güven; soldan itibaren kulüp 
saymanı Merve Kahraman, yönetim kurulu üyesi Osman Tataroğlu, 
kulüp başkan yardımcısı Furkan Kaynar, kulüp sekreteri Yusuf Ertürk

Yönetim Kurulu olarak hedefimiz; 
üyelerimizin ve faaliyetlerimize 
katılan diğer öğrencilerin 
öğrencilik hayatları sona 
erdiğinde; kariyer hayatlarına 
yön verme konusunda bilinçli, 
kültürel olarak gelişmiş, sosyal 
sorumluluğa sahip ve İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi mezunu olduklarının 
bilincinde olmalarına yardımcı 
olmaktır.

Etkinliklerimiz
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1984  mezunlarımızdan Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Rıdvan Akın’ı 8  Nisan 
Cuma günü üniversitenin Aydın Doğan 
Auditorium’unda bir konferans verdi. 
Dernek yönetim kurulu bu konferansta 
temsilcileri ile yer aldı. 27 Mayıstan 12 
Marta konulu  konferansında Dernek 
temsilcilerimiz  konuk olarak yer aldı. 
Arkadaşımız konferansında özetle şu 
konulara değindi:

25  Ekim 1961’de TBBM, bir buçuk yıl 
aradan sonra tekrar açılıyordu. Bu açılış bir 
demokrasi şöleni görüntüsünden ziyade,  
gergin bir  ortamda gerçekleşiyordu., Bir 
çok nedenle. 10 gün önce seçim yapılmış,  
sandıktan bir  iktidar çıkmamış;  öte yandan 
40 gün önce Yassıada Yüksek Adalet 
Divanı’nın verdiği  kararlar infaz edilmiş. 
Orduda parlamentoyu açtırmamaya 
çalışan  eğilimler belirmişti. Sandıktan 
çıkan “milli irade” Demokrat Parti’yi 
deviren güçleri tatmin etmemişti.  CHP ve 
CKMP’nin  50’li yıllar boyunca savunduğu 
temsilde adalet ilkesi nihayet uygulamıştı 
ama,  diledikleri  sonuç alınamamıştı. 
Beklentilerin tersine,  CHP iktidarı sandıktan 

çıkmamıştı. Hatta CHP karşısındaki partile 
koalisyonla pekala iktidara gelebilirlerdi. 
Tabii ki Milli Birlik Komitesi iktidarı 
devrederken bunu kabul edemezdi.  23 
Ekim  Çankaya Protokolü şartları netleştirdi. 
Cemal Gürsel  cumhurbaşkanı seçilecek,  
İnönü’nün CHP’si, Gümüşpala’nın AP’si 
ile koalisyon yapacaktı.   Böylece 1961 
Kasımından 1965 Şubatına kadar  üç  İnönü  
hükümeti kuruldu.  Sırasıyla, önce AP, sonra 
CKMve YTP ile, en son ise YTP’nin dışardan 
desteği ile bağımsızlarla.  Talat Aydemir 
başkaldırılarının ve  mahkum DP’lilerin affı  
girişimleri ile geçti bu dönem.  

AP  Başkanı Gümüşpala’nın ani ölümü, 
Bayar’ın “bizim su müdürü”  dediği eski DSİ 
genel müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi 
Süleyman Demirel’in partiye  şaşırtıcı bir 
şekilde başkan seçilmesi ile noktalandı.  
Demirel, önce son İsmet Paşa  hükümetini  
devirecek sonra’da   1965’ten itibaren 
Türkiye’nin başbakanı olacaktı. 

1965’ten 12  Mart 1971’e kadar olan 
dönem bir Adalet partisi ve Demirel 
devri olarak tanımlanabilir. Bu devirde  
yükselen sol muhalefet legalist çizgi olarak 
Türkiye İşçi Partisinde  temsil edilirken,    
Türkiye’nin bir burjuva demokratik devrimi 
yaşamadığını,  devrimin  Milli Demokratik 
Devrim ile  tamamlanması gerektiğini 
düşünen Parlamento dışı ihtilalci gruplar 
AP iktidarını ablukaya almışlardı. Demirel’in 
AP’si  yükselen sol  dalgayı “Komüniz 
tehlikesi”  biçiminde damgalayarak , 
aşırı milliyetçi ülkücü çevrelerle başbaşa 
bıraktı.  1968 ve 1969 Kanlı  Pazar olayları 

bunun örnekleridir. Çarpık da olsa 
kentlileşme ve sanayileşme  yeni bir sınıfın 
yükselişine neden oldu. Bu işçci sınıfı idi.  
DİSK’in,  1952’de kurulmuş olan Türk-İş’i 
sarı sendikacılıkla suçlayarak,  1967’de 
kuruluşu, sınıf sendikacılığına geçişin 
habercisi oldu.  Bu AP iktidarı açısından işçi 
sınıfı istemlerinin denetlenmesi  zarureti 
anlamına gelecekti. Sendikalar Kanunu  
değişikliği grişimi 15-16 Haziran 1970’de  
büyük bir işçi direnişine neden oldu. 

CHP’de önemli değişikler geçirdi. Özelikle 
1966 kurultayında sonra. Parti Genel 
sekreteni Bülent Ecevit’in başlattığı 
“Ortanın Solu”  hareketi , tutucu CHP’liler 
tarafından tepki ile karşılandı. Kemalizm 
ile  telf edilemez bir siyasal sapma olarak 
yorumlandı.  Sonunda , Ecevitçiler partide 
hakim olunca, 44’ler hareketinin lideri Prof.
Turhan  Feyzioğlu , ekibiyle birlikte koptu. 
Bu Güven Partisi’nin doğuşu anlamına  
geliyordu. Genel oy düzeyinde zayıf kalan 
bu  “Atatürkçü-merkez “ parti 12 mart 
rejmini döneminde baş aktör  rolünü 
oynayacaktı. 

Devrimci gençlerin “kent gerillası” 
eylemleri,  yükselen adam kaçırma, soygun  
olayları, kamu düzenini alabildiğine bozdu. 
9 Şubat 1971’de sol bir darbe ile iktidarı  
ele geçirmek isteyen kanadın tasfiyesi 
ile,  ordu yüksek komuta kademesi, yani 
Milli Güvenlik Kurulu’nun askeri kanadı,  
mevcut  Adalet Partisi  hükümetine  ve 
parlamentoya verdiği  muhtıra ile  yeni bir 
dönemi başlatıyordu. Bu 12 mart dönemi 
olacaktı. 

Dernekten  Haberler Dendiğinde Akla Gelen; 

Faaliyetlerimiz...
Tecrübe ve Deneyimler 20 Nisan 2016 saat 19.00

Üniversitede okurken bir çok öğrencinin bilmediği bir çok öğrencinin de bilip cesaret 
edemediği; en büyük eğitim ve hayat tecrübesi fırsatı Erasmus süreci ve Erasmus 
hakkında merak edilen detayların paylaşıldığı toplantının konuşmacısı; 2014 mezunu 
Mezunlar Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi  Hayal Çıtak Baydaş olmuştur. Polonya 
tecrübesinden yola çıkarak erasmus adaylarınyla sıcak  soluksuz devam eden seminere 
ilgi ve katılım dikkat çekici idi.

Tecrübe ve Deneyimler 12  Nisan 2016 saat 19.00
Öğrencilikten iş hayatına geçişi ve bu geçiş sırasında, fiili ve mental 
anlamda hangi hazırlıkların yapılması gerektiğini konu edinen bu 
seminerde konuşmacımız, bu süreci yaklaşık 4 sene önce yaşayan ve 
“Y” kuşağını temsil eden Mezunlar Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi 
Emrah Tezcan olmuştur.  Keiyifli   katılımcıları benzer dönemin insanı 
olarak yakalayan Tezcanın seminerine ilgi yüksek  katılım yoğun idi.   

Rıdvan Akın Konferansı 8 Nisan 2016
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Belgesel  Gösterimi Konya 18-19  Mart  2016
İstanbul Siyasal’ın Belgeseli  Siyasal Vakfı Konya  ekibinden gelen davet  üzerine  
Konyada gösterildi. Gösterime İstanbul’dan Dernek Başkanımız   Asım Ses ile   beraber 
yönetim kurulu üyeleri ile  belgeselin yönetmenliğini üstlenerek  tamamlanmasını  
sağlayan okuldaşımız  Oğuz Turan Can ve belgesel fikrinin sahibi dernek eski başkanı  
serpil akyol  erden de katıldı.  

Havaalanında karşılama ile başlayan iletişim iki gün boyunca  devam eden, tadı 
unutulmaz bir siyasallı paylaşımı haline geldi. Mevlana’dan ebru  sanatının yapıldığı  
merkezin ziyaretine kadar yudum yudum konyayı hissederken Siyasallı  dostlarla fikir 
paylaşımları  belgeselimizin gösterildiği gece ile taçlandı. 

Dünyadaki  ve Türkiye’deki  gelişim ve 
değişimlere farklı  açılardan bakmamızı 
sağlayacak farklı düşünenlerin 
fikrilerini biraraya getireceğimiz  
Siyaset  konuşmaları  başladı.  Geniş 
katılıma en uygun yeri sağlayabilme 
adına Altan erbulak  sahnesi konferans 
salonu toplantı için organize edildi.  
Konuşmacımız   emekli asker, bilkent 
öğretim üyesi Metin Gürcan  İdi.  
Toplantıda “Ortadoğu’da denklemler, 
stratejik dengeler ve terör” başlıklı konu 
ele alındı. Konu katılımcıların soruları  ile 
detaylandı  interaktif bir ortam içinde 
keyifli bir  sohpet  gerçekleşti. Bakırköy 
Belediyesine ve Tiyatrolar Müdürlüğüne 
İSBFMEZDER olarak bir kez daha teşekkür 
ediyoruz.

Bu sohpetten  neler geriye kaldı diye 
dernek Başkanımzı  Asım Ses’e sorduk. 
Bize şunları söyledi;  Dinleyicilerin 
de katılımıyla Ortadoğu konuşuldu, 
Ortadoğu’da enerji savaşları konuşuldu, 
Ortadoğu’da emperyalizm in güç 
gösterileri konuşuldu, Ortadoğu’da terör 
konuşuldu. En önemlisi her şeyin büyük 
bir olgunluk içinde konuşulabilmesiydi… 
Ortam, “bilgelik açlığının” giderilmesi 
benzetmesine denk bir sohbet 
havasındaydı. Sohbette hem fikir olunan 

noktalar vardı, ayrı düşünülen noktalar 
vardı, kısmen katılınan noktalar vardı. 

Soyut tespitlere gelince;

1.  Genelde bizler, halk olarak 
“anlamaktan çok inanmaya 
odaklanıyoruz”. Bu da aydın ve 
siyasetin işini kolaylaştırıyordu ve fakat 
seviyeyi düşürüyordu.  

2.  Anlamak için analitik metot ve 
kavramlara hâkimiyet gerekiyordu; 
oysa “inanma kolaycılığı” ön kabullerle 
yetinebiliyordu. Ön kabuller kişiyi, bir 
bloğun içinde yer almaya zorluyor, bu da 
bloklaşmaya neden oluyordu. Her “blok” 
varlık koşulu olarak karşısında bir başka 
bloğun var olmasına ihtiyaç duyuyor, 
yoksa da blok/bloklar yaratılıyordu. En 
azından zihinsel olarak…

3.  Ardından hayatı siyah ve beyaz 
olarak görmeye başlıyoruz. Oysaki 
hayatın, dolayısıyla demokrasinin asıl 
rengi griydi. Konuşulabilen alan da 
zaten “gri” içinde olabiliyordu. Çünkü 
gri içinde koyu griden açık griye değin 
birçok tonu barındırıyordu. Birisinin 
koyu gri alanı içinde bir diğeri kendisi 
için açık gri olan rengi bulabiliyor ve 
bu alanlar konuşulabilen, tartışılabilen 
alanlardı. (Bu gri alanda mutlaklıktan 
ziyade çok yönlülük vardır)

4.  Günümüzde yöneticilerin ve 
devletlerin başarısı gri alanları koruma ve 
yönetebilmeleriyle ölçülüyordu artık.

Somut tespitler gelince;

1.  Geçmişte ve günümüzde “büyük 
devlet” olmanın göstergesi hala 
Ortadoğu’da “söz sahibi” olmaktan 
geçiyor. Oysa asıl ekonomik ve 
siyasal güç dengeleri Pasifik’e kayıyor. 
Pasifik’te sıkışan Çin dahi Afrika 
üzerinden Ortadoğu’ya açılmaya 
çalışıyor. (Nüfusu bir buçuk milyara 
yaklaşan Çin, kapitalist tüketimle 
tanışan nüfusunu tatmin etmek ve 
enerji ihtiyacı için geniş coğrafyasının 
dışına taşmak ihtiyacı hissediyor bu 
özellikle ABD ile pasifikte rekabete 
neden oluyor.)

2.  ABD ve Rusya’nın Ortadoğu enerji 
kaynaklarına ihtiyacı yok, Avrupa’nın 
ise var… Avrupa ön planda olmasa 
da Ortadoğu’ya yoğun ilgi göstermek 
zorunda ve de gösteriyor. Ancak ABD 
ve Rusya “büyük devlet” olmanın 
gereği olarak enerji bölgelerinde söz 
sahibi olmak zorunluluğunu hissediyor.

3.  Nato bir askeri güç olmaktan 
ziyade uluslar arası STÖ örgütü gibi 
davranıyor günümüzde… Ama 
etrafında toplanılıp konuşulabilen bir 

Siyaset  Konuşmaları-2 16  Mart  2016  
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“masa”, yani diplomasinin ihtiyacı…

4.  Arap baharı göstermiştir ki, 
toplumlar “gri alanları” genişletmedikçe 
kendi iç dinamikleri ile demokrasiye 
geçemiyorlar… Hal böyle olunca 
“Büyük devletler” Ortadoğu için 
tercihlerini demokrasiden yana 
değil “istikrardan yana” olarak 
belirlemişlerdir. Mısır ve Suriye’ye 
birazda bu yönden bakmak gerekiyor.

5.  İran 2500 yıllık kadim devlet 
geleneği ile gerek kendi içinde gerekse 
dünyada “gri”yi en iyi yönetebilen 
ülkelerden birisidir. Oluşturduğu bir “Şii 
Cihad”ı ile Afganistan ve Pakistan Şiileri 
üzerindeki etkisini Körfez Ülkelerine 
ve Irak-Suriye coğrafyasında da yayma 
gayreti içindedir. Diplomasi pratiği ve 
pragmatizmi ile uluslar arası dengeleri 
de iyi yönetiyor.

6.  PKK terörü, Rojava pratiğinden 
sonra, eylem sahasını kırdan şehirlere 
taşımıştır. Kendini çözüm sürecinin 
“aldatılmış tarafı” göstermekte, yeniden 
hem genç ve “eğitimli” sempatizan 
hem de militan toplayabilmektedir. 
PKK da Ortadoğu’nun kaosunda, 
kendini yeni duruma göre 
ayarlamaktadır. 1980-1990’ların PKK’sı 
değildir artık.

7.  Bölünme Ortadoğu coğrafyasında 
ne Türklere ne de Kürtlere ileride 
huzur getirebilecektir. Kürt sorunu, 
yüzlerce yıl süren Türk-Kürt sosyal 
kaynaşma nedeniyle kendine özgü bir 
durumdur ve Avrupa’daki diğer etnik 
terör hareketlerinden ayrılmaktadır. Bir 
yanda ayrılıkçı PKK terör var olmaya 
devam ederken diğer yanda Türk ve 
Kürt kaynaşmaları (evlilikler, ticari ve 

sosyal hayatta yan yana var olabilmeler 
vs.) devam etmektedir. Avrupa’da etnik 
ayrılıkçılıkta (İrlanda, Katalan vs.) bu 
kaynaşma yaşanmamış, etnik yapılar 
korunmuştur.

Toplantıda gelecekle ilgili bir öngörüde 
bulunulmaktan ve münferit olay ve 
yapılanmalardan hareketle genellemeler 
yapılmaktan kaçınılmıştır.  Her an 
dengelerin değiştiği, analize yeni aktör 
ve değişkenlerin girdiği bir bulanık 
ortamda bu durumun çok iddialı olacağı 
belirtilmiştir. Beylik şablon ve sloganlar 
yerine, alan taraması sonucu elde 
edilen veriler ışığında fikir jimnastiği 
yapılmıştır. Niyet okumaları, aynanın 
arkasını görmeler ve komplo teorilerine 
girilmemiştir. 

Cumartesi ve Pazar günü  1984 
mezunlarımızdan Dr. Bülent Balkan’ın 
eğitimini verdiği “İş etiği, Kamuda 
Etik, Siyaset Etiği” sertifikalı eğitim 
programını tamamlandı ve Sertifikalar  
katılımcılarına verildi. Bu  seminer hakkında 
Dernek Başkanımızn değerledirmesini 
istediğimizde şunları  söyledi.;  

Bülent hocamıza İSBFMEZDER adına 
teşekkür ve şükranlarımızı arz ederim. 
Sunum için bizlere, restorasyona alınan İÜ 
SBF yerleşkesi “Bekirağa Bölüğü” binasının 
boşaltılmasıyla, dekanlığa tahsis edilen 
Gülhane’deki eski Askeri Rüştiye daha sonra 
DGM ve daha sonra da Çocuk mahkemesi 
olarak kullanılan binada bir sınıfı bize tahsis 
eden İÜ SBF Dekanı Prof. Dr. Emrah Cengiz 
hocaya da teşekkür ederim.

Yaklaşık 10 günlük bir programı başarı 
ile 2 güne (09-17 saatleri arası) sığdırma 
başarı gösteren Bülent hoca, rutin bir ders 
anlatma şeklinin dışına çıkarak, evrensel 

örneklerden, anekdotlardan, konu ile ilintili 
fıkralardan, kendi mesleki yaşamındaki 
deneyimlerden de faydalanarak bir stand-up 
ve de yer yer orta oyunu havasında ve dahi 
epik tiyatro tekniğini kullanarak dinleyicilerin 
ilgisini çekmeyi başardı… Ara sıra uyuklayan 
beni dahi göz temasıyla ses tonuyla, vücut 
diliyle, konuların arasına sıkıştırdığı esprileriyle 
sınıfın içine çekmeyi başardı.

Katılımcıların mezunlarımızdan ve 
öğrenciler arasından seçilmesine karar 
verdik. Öğrenciler arasından ise öğrenci 
kulüpleri üyeleri arasından olmasını 
özellikle arzuladık (!). İşletme Kulübü, Etik 
Kulübü, Diplomasi Kulübü öğrencilerinde 
yaklaşık 25 kişi katıldı. Mezunlarımızdan 
ise Hülya Orhon, Neşegül Özyılmaz, Sevgi 
Kalkan, Serpil Akyol Erden, Nevin Eser ve 
Asım Ses ilgi gösterdiler…

Dernek olarak bu tür eğitimlerde amacımız, 
“her yaşta her yaştan öğrenilecek bir şey 
vardır” ilkesinden hareketle eski mezunlarla 
öğrencileri buluşturmak; mezunların 
bildiklerini akademik bir disiplinle 
tazelemelerini sağlamaktı…

Günlük yaşamda çok sık kullandığımız Etik 
kavramının tarihsel gelişimini, özellikle 
“ahlak kavramı” ile arasındaki farkı gördük. 
Etik kavramının daha evrensel olduğunu, 
iyi-kötü, doğru-yanlış, yap-yapma 
ikileminde toplumsal sorumluluk ve kamu 
(genel) yararı gözetilerek somut bir olayda 

karar vereme süreci olduğunu öğrendik… 
Ahlakın ise tarih içinde, coğrafyadan 
coğrafyaya, kültürden kültüre, toplumsal 
sınıftan sınıfa değişebildiğini ve daha dar 
bir alanı kapsadığını anladık… Deontolojik 
(meslek ahlakı) olarak da “Ahilik” teki 
uygulamalarına değinildi.

İş yaşamında etik değerler üreten 
firmaların daha kurumsal olarak uzun 
ömürlü, daha karlı ve üretken, itibarlı 
olduklarını örneklerle pekiştirdik. Kamu 
da etik değerlerin, devletin kaynakların 
kontrolü ve yeniden dağıtımı konusunda, 
yöneticiler-çalışanlar, çalışanlar-çalışanlar, 

İşte-Kamuda ve Siyasette Etik Sertifika Programı 
5-6  Mart  2016  
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İlk Kadın Kaymakam Misafirimiz 1 Mart  2016
SBF’nin guru r kaynağı tarihe geçen bir ilk.. İlk kadın kaymakamımız.. 
İstanbul’da kenisini agırladık. Fakülemizi ziyaret ettik. İÜ SBF   İşletme 
Kulubunun Siyasal Zirvesi programında  kendisini izledik. Kız öğrenciler 
başta olmak üzere tüm katılımcı örencilerin pür dikkat  izlediği Özlem 
Bozkurt Gevrek bilgi  ve tecrübesini paylaşırken   anne ve babasının 
yüzündeki  gurur   ve mutluluk ifadesi  bambaşkaydı.  

Siyasal Zirvesi Organizasyonuna Destek ve Katılım 2 Mart 2016
İstanbul Üniversitesi SBF İşletme Kulubunn gelenekselleşen Siyasal Zirvesine destek verildi. Zirvenin açılışında Fakülte 
dekanımız Emrah Cengiz,   Dernek   Başkanımız Asım Ses  ve Vakıf Başkanı Ünsal Sözbir konuştu. Derneğimizi temsil 
edenler arasında  Başkan yardımcılarımızdan Nevin Eser  bulunmaktaydı.  Siyasal’da kadın kimliği  bölümünde   ilk  kadın 
kaymakamımız Özlem Bozkurt Gevrek ile beraber  Yönetim kurulu  üyelerimiz  Hülya Çubukçu Orhon, Serpil Akyol Erden 
konuşmacı olarak yer aldı.  

Siyaset  Konuşmaları – 1  24 Şubat  2016
Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişim ve değişimlere beraber 
bakabilmek, farklı  açılardan olaya bakabilme adına  farklı 
düşünenlerin fikrilerini dinleyip gündemi tartışacağımız 
Siyaset konuşmalarının ilk örneği Dernek Merkezimizde 
gerçekleşti. Toplantının kilit ismi Osman Bostan idi. 

İSBF Kurucu Dekanı Tarık Zafe 
Tunaya  Anıldı 29  Ocak 2016
1991  yılında hayata gözlerini kapayan İSBF’nin 
kurucu  dekanı  Tarık Zafer Tunaya mezarı başında 
Mezunlar Derneği , Fakülte, ilk öğrenciler ve yakınları 
adına bir araya gelen temsilciler ile anıldı.   

Anma toplantısının ardından Tarık hocanın Melatay 
Tunaya’nın camiamıza,  topluma katkıları  ele alınırken 
değerlerimizi  yaşatmak üzere  geliştirilecek  projeler 
hakkıdna fikri alışverişinde bulunuldu. 

kurumlar-vatandaşlar arasında kayırma-
liyakat dengesini “kamu yararına” daha 
adil sağladığını, bunun da devletleri 
daha güvenilir ve daha demokrasiyi 
içselleştirmiş olduğunu, sosyal barışı daha 
etkin kurabildiklerini fark ettik… Siyasal 
etik bölümünde, partizanlık, bölgecilik, 
hemşericilik, lider odaklı siyasi tavır alma vs. 

konularında etik karar verme ve davranma 
sorunlarına değinildi...

Gördük ki, etik kavramı, sadece iş 
dünyasında, kamuda, siyasette, değil 
uluslar arası ilişkilerde de çözülmesi 
gereken bir sorun ve her devletin ve 
devlet sisteminin daha adil, daha hukuki, 
daha verimli, kamu yararı gözeten ve 

insan odaklı bir yönetim şekli sunabilmesi 
için uyulması ve uygulanması zorunlu 
bir kavramdır. Aynı zamanda kendi iç 
dünyamızın mutluluğu için sokakta, meslek 
örgütlerinde, ailede velhasıl yaşamımızın 
tüm alanlarında bize yön verecek evrensel 
bir kavram… Becerebilirsek….  
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Mezunlar Derneği  İÜ SBF Uluslararası İlişkiler Kulübü  ile 
Fakültenin 36. Kuruluş  Yılı Toplantısında 15 Aralık  2015  
İstanbul Üniversitesi SBF Uluslarası ilişkiler Kulubu Fakültemizin kuruluş yıldönümünü Derneğimiz 
ve Fakültenin kurucu  öğrencileri diye adlandırılan ilk dönem mezunları ile kutladı. Yapılan 
toplantıda İSBF Belgesel gösterimi  yapılıken  Kulubun danışman hocası Prof.Dr. Rauf Versan ile 
beraber Prof. Dr. Sevgi Güran, Prof. Dr. Zeynep Düren, eski dekanlarımızdan Prof. Dr. Feryal Orhon 
Basık,  Prof. Dr. İdil Kaya,  Yar. Doç Ateş Uslu katıldı.  Dekanımız derste olduğu için online bize 
katılarak fakültenin son durumu hakkıdna bilgi  verdi ve bu gece ile ilgili yorumlarını  iletti. Açılış 
konusmasında Kulüp Başkanı Doğanay Güven Değerlerimizi yaşatırken sizleri role model alıyoruz 
dedi. Dernek Başkanımız Asım Ses gençlere destek vermek ve geleceğin yöneticileri olarak hayata 
hazırlanmalarında herzaman yanlarında olduklarını bu şansa kendilerinin sahip olmadığını belirtti.

Mezunlar Derneği -  Prof Dr. Alü Ülkü Azrak -  
Prof. Dr. Burhan Şenatalar Buluşması 26  Ocak  2016  
Derneğimizin kuruluşundan beri  her daim yanımızda olan ve zaman zaman 
briaraya gelerek genel değerlendirmeler yaptığımız  iki değerli hocamız 
ile bizbize biraraya geldik.  Yaşantısını  Mainz’da sürdüren ve yılın belli 
dönemlerinde Türkiye’ye gelen Fakültemizin kurucu hocalarından prof. Dr. 
Ali Ülkü Azrak ve prof.Dr. Burhan Şenatalar ile biraz  nostalji biraz  günceli 
konustuğumuz  keyifli  bir akşam yemeği derneğimizn aktif üyeleri ile 
gerçekleştirildi.  

Mezunlar Derneği  88  
Mezunların Toplantısında 
17 Ocak 2016
Yılları  geride bıraktıkça nostalji 
toplantıları  mezunlar arasında ayrı 
bri anlam taşımaya  başladı. 1988 
mezunlarımızın geniş  katılımlı 
toplantısına davet edilen Derneğimiz  Işıl 
Başak ve Neşegül   Özyılmaz tarafından 
temsil edildi.

Mezunlar  Derneği 90  
Mezunlarının 25. Yıl 
Toplantısında 29 Aralık 2015
120’ye yakın katılımcı 25. Yıllarında bir fakülte 
gününü yaşadılar beraberce.. Dernek adına 
Nevin Eser,  Vakıf adına Turan Konak  tarafından 
temsil edildi. Sevgi güran hocamız baş tacı  
idi.. Faküle dekanımız Emrah Cengiz,  Fakülte 
genel sekreteri Dilek  Yücel 90  mezunlarının 
yanındaydı.. 
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İÜ SBF  İşletme Kulubu  Fikir-Proje  Toplantısı  dernekte 1 Aralık  2015
Dernek Merkezinde İşletme Kulubu  yeni yönetimi, üyeleri Mezunlar Derneği Yönetimi ile biraraya geldi. Bu  toplantıda Kulübün 2016 
yılı  faaliyet planları ve hedefleri bu faaliyet ve hedeflere yönelik Dernek olarak verilebilecek destekler üzerine konuşuldu. Başta Dernek 
Başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerimizin de katıldığı toplantıda tecrübe, öneriler, hayaller ve enerji güzel bir sinerjiye dönüştü.

İÜ SBF  Etik  Kulübü Fikir-Proje Toplantısı dernekte 
11 Kasım 2015
Dernek Merkezinde Etik  Kulübü baskanları ile beraber Mezunlar Derneği  
Yönetimi ile biraraya geldi. 2016 yılı faaliyet planları ve hedefleri bu faaliyet ve 
hedeflere yönelik Dernek ile beraber yapılabielcekler konsuldu. Toplantıad Etik 
konusunda verdiği eğitimlerle alanında önde gelen isimlerden olan Dernek 
Yönetim kurulu üyemiz Bülent Balkan özellikle yer aldı. Ortak yapılacak projelere 
yönelik ilke kararı alındı. 

İÜ SBF Uluslararası İlişkiler Kulübü Fikir – Proje Toplantısı 20 Kasım 2015
Somur bri proje ile  Dernek Merkezimize gelen istanbul Üniversitesi uluslararası ilişliler kulubu  üyeleriyle proje üzerine hemen çalışmaya   
başladık.  Baskanında tüm üyelerine kadar  iş  bölüşümün yapmış olan kulup  yonetimi  ile SBF’nin 36. Yılını kutlama organizasyonu  için 
aksiyon planı oluşturuldu ve görüşmeler alt  gruplar tarafından organizasyona kadar  devam etti. 

Mezuniyet  Töreni ve 30. Yılında 1985 Mezunları 
Kep Atma Töreni 17 Haziran 2015  
Tam bir şölen havasında geçen mezuniyet  töreninde Fakülteyi derece ile 
bitiren öğrencilere Derneğimizin hediyeleri Dernek Başkan yardımcımız 
Şaban Oruç tarafından verildi. 2015 mezunları için derneğimiz  tarafından 
tüm töreni fotoğraflayarak, yeni mezunların ulaşması için  dernek web sayfasına 
özel bir dosya olarak eklendi. Mezuniyet törenlerinde Derneğimiz tarafından 
başlatılan ve Fakülte ile ortak organize edilen 30. Yıl kep atma geleneği bu yıl 
fakültenin üçüncü dönem mezunları (1985 mezunları)  katılımı ile gerçekleşti. 

Belgesel Gösterimi İÜ SBF’de Fakülte 
Öğrencilerine 8  Mayıs  2015   
İSBF Begeseli yapılan gala gecesi ile camiaya tanıtıldı. Benzer çalışma   
istanbul Üniversitesinde öğrenci SBF’liler için gerçekleştirildi. Bu gösterim 
İ SBF Öğrenci Temsilciliği ile derneğimizin ortak çalışması olarak yapıldı. 
Öğleden önce ve öğleden sonra iki gösterim yapıldı. İlk gösterimde açılışı  
Dernek Baskanımız Asım Ses, öğleden sonraki seansın açılışını ise Dernek 
Başkan Yardımcımız Nevin Eser yaptı. Belgesel  ilgi ile izlendi gösterim sonrası  
gelen sorular dernek yönetim kurulu üyelerimiz tarafından cevaplandı. 

Etik Kulüp ile Etik Söyleşisi “Bülent Balkan 15 Temmuz  2015  
Etik kavramı, etik ile ahlak ilişkisi, etik ilkeler etik davranışın  belirlenmesi ve uygulanmsına 
yönelik detaylar interaktif bir ortamda güzel ve farklı örneklerle konusunuda yetkin bir 
danışman ve eğitmen olan Bülent Balkan  tarafından 1,5 -2 saatlik bir seminerde etik kulup 
üyeleri için ele alındı.

Prof. Dr. Burhan Şenatalar ile Gündem Değerlendirmesi 23 Ekim 2016  
Türkiye’nin sorunlarına ve gelişmelere beraberce baktığımız biz bize yemeğinde  derneğimize herzaman destek vermiş olan hocamız 
Prof. Dr. Burhan Şenatalar ile biraraya geldik. Yemeğe dernek yönetim kurulu ile  aktif üyelerimizden temsilciler davet edildi. Kalyon 
otelinde yenen akşam yemeği herkesin kendi yaşam felsefesini özetlediği konuşmaları ile derinleşti. 



İstanbul SBF Belgeseli  Kamuya  Tanıtıldı  “Gala Gecesi”  24 Mayıs 2014
Fakültemizin kuruluğunun 30. Yılı nedenyle yapılan aktiviteler arasında yer alan Belgesel  projemiz emeğini, zamanını,   maddi  manevi desteğini  
verme konusunda  cömert davranan okuldaşlarımızdan oluşan SBF’li mezun arkadaşlarımız ile tamamlandı. Ortaköy Feriye’de gerçekleşen 
organizasyona 450’yi aşkın SBF’li katıldı. Sinema salonunda çalan gong sesi ile hepimiz 1979’lu yıllara gittik. 

Ve perde kapanırken kulaklarımızda TZT’nın “gençliğe güveniyorum” sözleri vardı.  1987 mezunumuz Aylin Şengül  Taşçı’nın  birbirinde güzel  
şarkıları  herkesi büyülü bir ortama sürükledi.. Güzeldi.. Unutulmazdı..Bu yıl geleneksel mezunlar yemeği ile Belgeselin galası  birleştirilerek 
yapıldı..  Bu sayede gece sadece nostalji ile değil ürettikleri ile  geleceğe de ışık tutan Siyasallı hocalarımızın  ağzından SBF’nin hayat buluşunu 
gördük duyduk.  Kokteyl ile başlayan gala’ya 450’yi  aşkın SBF’li  bu  geceye davetli olarak katıldı.Koktelyin sonuda belgesel gösterimi  Dernek 
Başkanımız  Asım Ses’in açılış konusması ile başladı.     

Belgesel bitiminde katkı sağlayanlara teşekkür edildi. Plaket töreninden sonra son söz için Fakültemizin kurucu hocası  Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak 
sahneye davet edildi. Gecede herkes vardı.. Tarık Zafer Hocamızın yeğeni,  Ümit Doğanay’ın oğlu, dekanlarımız, Mesut hoamız  gibi bir çok dğerli 
hocamız, Dernek kurucu üyelerimiz Nureddin Nebati, Tamer Oral gibi.. 

Gecemiz 1987 mezunumuz  Aylin Şengül Taşçıı’nın o güzel  sesinden dinlediğimiz Türk  sanat  müziği parçaları ile devam etti. Gece toplu  
fotograf çekimi le sona erdi. Bu  akşam bir tarih  yazıldı... Emeği geçen herkese teşekkür edildi. Yine teşekkür ediyoruz.  Belgeselin  tanıtımı farklı  
bölgelerde mezunlarımıza yapıldıktan sonra  tamamen paylaşıma açılmasına karar verildi.  Belgesel DVD’sine sahip olmak isteyenlerle gerekli 
koordinasyonu  sağlamak üzere  Dernek sekreteryamıza görev verildi. Belgesel’in Hayata Geçmesine katkı sağlayan herkese teşekkür 
ediyoruz özellikle; Belgeselin maddi anlamda tamamlanmasını sağlayan Tarık hocanın kurucu öğrencilerim dediği 1979 girişli  12 Siyasal 
Mezununa; Armagan Özçubukçu, Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu, Asım Ses, Atilla Saplan, Cebgşz Biçer, Engin Gümüştaş, Mahmut Şevk Berk, Oğuz Turan 
Can, Rüknettin Salim Gümey, Serdar Aydın, Suat Candan, Suavi Mürsel Aydınkaptan, Şahverdi Demoğlu’na,  

Belgeselin yapım aşamasında emek ve destek veren,  İÜ SBF Dekanları  prof. Dr. Naz Çavuşoğlu, Prof. Dr. Emrah Cengiz’e, Fakülte Genel sekreteri 
Dilek  Yücel’e, Mezunlarımızdan Bahadır Adiller, Bülent Cengiz Pehlevan, Figen Taşkın, Fund Özsoy, Hikmet  Uzunarslan, Murat Batıgücü, Orhan 
Bostan, Serpil Akyol Erden, Sevgi Kalkan, Şaban Oruç’a İSBF Mezunlar derneği  baskanları   Mehmt Kara,   Atilla Çölhan, Asım Ses’e,  Dernekte  
görev alan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Belgesel gecemizin eksiksiz  tamamlanmasına maddi destek veren  Mustafa Şahan, Tamer Oral, Suat İnkaya, Rahmi Şen, Şaban Oruç, Fatih 
Erden’e teşekkür ediyoruz.

Gala Gecemize profesyonel sanatçı kimliği ile ayrı anlam katan Alin Şengül Taşçı’ya  Teşekkür ediyoruz.

Geçmişte bugün...
Dernek Faaliyetlerinde  2014  Yılına Damgasını Vuran Faaliyetler

İ SBF Mezunlar Derneği 12. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 6   Haziran 2015
1993 yılından itibaren iki yılda bir yapılan olagan genel kurul toplantısının 
12.si dernek merkezinde gerçekleşti. İki baskan adayının çıktığı seçimde 
Asım Ses ve ekibi ikinci kez yönetime geldi. Yeni dönemin hedefi bilgi, 
tecrübe paylaşımı, beraber gelişme beraber üretme olarak belirlendi.  
Yapılan seçimle Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye listesi aşağıdaki 
şekilde netleşmiş olup seçim sonrası  görev bölüşümleri  yapılmıştır. 

Geleneksel Mezunlar Yemeği  23.’sü 
16 Mayıs  2015  
23. gelenesel mezunlar yemeği 16 Mayıs akşamı 
Çamlıca Sefa Tepesi restaurant’ta gerçekleşti. Cemil 
hocamız ve Birsen Hocamızın katılımı ile gerçekleşen 
gecede 30. Yılını kutlayan 1985 mezunlarına özel  masa 
hazırlandı ve alkışlarla 30. yılları kutlandı. 
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1  ASIM SES                     BAŞKAN         asesyeykin@gmail.com
2  ŞABAN ORUÇ                    BAŞ.YARD.     saban.oruc@ito.org.tr
3  NEVİN ESER                     BAŞ.YARD.     neveser@hotmail.com
4  HİKMET UZUNARSLAN                   SAYMAN        huzunarslan@mynet.com
5  SERPİL AKYOL ERDEN                    YAZMAN        serpilakyolerden@yahoo.com
6  BÜLENT BALKAN                    SÖZCÜ           b.balkan@ttnet.com
7  IŞIL BAŞAK                    SEKRETER      isilbasak@yahoo.com.tr
8  SUAVİ MÜRSEL AYDINKAPTAN     ÜYE                 suavi@minimal.com.tr
9  EMRAH TEZCAN                    ÜYE                 tezcan_emrah@hotmail.com

1  SUAT CANDAN                       suat@candan.org
2  SÜREYYA ERSOY                       smmmsureyyaersoy@hotmail.com
3  FUNDA ÖZSOY                       fundaozsoy@yahoo.com
4  NEŞEGÜL ÖZYILMAZ                      nesegulozyilmaz@ttmail.com
5  NURİYE YILDIZ                       nuriyeyldz@gmail.com
6  ÖZDEMİR GÜRSU                       ogursu@hotmail.com
7  HATİCE YILMAZ                       haticeyilmazzz@hotmail.com

1  SEVGİ KALKAN                    BAŞKAN         shield.sevgi@gmail.com
2  RAFİ KARAGÖL                    ÜYE                  rafikaragol@yahoo.com
3  KEMAL KOÇ                    ÜYE                  kockemal@hotmail.com
4  HAYAL ÇITAK                    ÜYE                  hayalcitak@hotmail.com
5  MEHMET ALİ ZOR                    ÜYE                  zormehmetali@hotmail.com

1  HÜLYA ORHON                       hulyanese@gmail.com
2  HİLAL ÖZTURAN    
3  ATİLLA SAPLAN                       atilla.saplan@denizbank.com
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Fakültemizin belgeseli İSBF Mezunlar  Derneği olarak gelecek kusaklara verdiğimiz bir hediye.. İlk adımlar nasıl atıldı neler 
hissedildi derseniz bu konuda fikrin doğuşuyla beraber belgesel için çalışanlara  çevirdik   yüzümüzü.. 

İstanbul Siyasal’ın kurucu dekanı  Tarık hocamızı, meslekdaşları olan hocalarımızdan, 
öğrencilerinden ve değerli  eşi Sevgili Melahat Tunaya ile hissettim, tanıdım.. Dostlarını, alaylı 
ve okullu diye ayrılan öğrencilerini, siyasallı kurucu öğrencilerini de tanıdıkça başta Tarık hoca 
olmak üzere Siyasal’ı Siyasal yapanlara duyduğum saygıyı, sevgiyi anlatamam..  İşte düşünen, 
düşündüğünü ifade eden, olaylara  yüzeyel değil derinlemesine bakabilen beyinlerde aramızdan 
ayrılsalarda yaşıyordu Siyasalı siyasal yapanlar... Bilgili gibi görünen cahilllerin tutunamadığı, insan 
haklarına ve temel özgürlüklere  saygı gösterilerek  yaşanan başka bir dünya.. Bunu görmek, 
farkında olmak güzeldi. Bu farklılığı gösteren kişiler ve onların eseri olan İstanbul Siyasalı herkese 
örnek olarak gösterebilmek ne güzel olurdu.. Bu fikri Tarık hocayı andığımız bir 29 Ocak günü Tarık 
hocanın o güzel dostları arasında düşünürken  gözlerimin önünden film şeridi gibi  Tarık hocanın 
kitapları, sözleri, yetiştirdiği öğrencileri geçiyordu. Bir film şeridi.. Bir film. Belki de bir belgesel.. 
derken bu aklımda şekillenen hayal gerçek oldu!  Hayalime ilk destek veren 3 SBF’li  dostum; 
Sevgi Kalkan, Figen Taşkın ve Oğuz Turan Can idi. Sonra  Funda da katıldı emek verdi çalışmaya.. 

Beraberce İnandık.. Bizim gibi bu  projeye  inanıp  ellerinden geleni esirgemeyen daha bir çok arkadasımız oldu. Çalıştık.. Çok çalıştık 
gerçekten.. Hayalim özellikle siyasala ruh veren kurucu hocaların dünya görüşlerine, eserlerine yer veren bir belgesel idi. Ancak ortada 
SBF gibi bir  eser vardı ve bu eserin hikayesi herkesin ilgisini çekiyordu.. Yaşayanlar,  eserin  nasıl yaratıldığını keyifle anlatıverdiler. Yaşanan 
zorlukları, engelleri.. Bir baktık kurum tarihine geçiş yapmışız.  SBF’nin kuruluş felsefesini, verdiği değerleri ilk agızlardan dinleyerek o başarı 
hikayesini ölümsüzleştirmişiz. Gerçekleri söylemekten korkmayanların başarısını.. İyi ki önceliği kurum tarihine vermişiz. Öyleki şu an o 
günleri anlatan hocalarımızın bir çoğu  aramızda değil. Ama halen bizlerle..  Çünkü bu belgeselde yaşıyorlar..  SBF’li dostlarımla böyle tarihi 
bir esere imza atmanın gururu, mutluğu içimde ayrı bir coşkudur.. “ dedi.  

Katılanlar bilir, hatta Onun binbir zahmetle kurduğu okulda okuyarak şimdiki mevkilerine ulaşmış 
oldukları halde bir defa bile katılmayanlar bile duymuşlardır, biz her 29 Ocakta Aşiyan’da mezarı 
başında toplanırız Tarık Zafer Tunaya’nın çocukları olarak.. Onu, söylediklerini anarız,17 yıl uğraşarak 
kurduğu Siyasal’ı, hocaların anılarını dinleriz.Yine böyle bir anma gününün akşamı Aybay Vakfında 
toplandık, Serpil Akyol Erden her zamanki duygusal konuşmasıyla “ İstanbul Siyasal’ı Siyasal 
yapanlar”  konulu bir belgesel hayalinden bahsetti.  Hepimiz çok etkilendik.Ertesi gün modern 
sanat müzesinde buluştuğumuz kahvaltıda bu projede çalışacağıma dair benden sözler aldı Serpil, 
projesini yazdığı defterine imza attırdı hatta. Ardından dernekte toplantılar yapıp, kararlar aldık 
ve o dönemin dekanı Naz Hoca’ya gittik, coşkuyla karşıladı projeyi, fakültenin mümkün olan tüm 
kaynaklarını seferber etti, oda tahsis etti, hocalara haber verdi...Öncelikle kurucularla röportajlar 

yapıldı sonra, fakültede o güne kadar  ders vermiş hocalarla, personelle, mezunlar ve öğrencilerle..Çeşitli nedenlerle fakülteye gelemeyen 
duayen hocalarımızı evlerinde,  hatta AİHM yargıcı olan hocamız Işıl Karakaş’ı Stazburg’ta  ziyaret edip röportajlarımızı yaptık.Her 
biri  büyük bir samimiyetle karşıladılar fikri, projeyi çok beğendiler.Fakültenin kuruluşu sırasında karşılaştıkları zorluklardan, dönemin 
koşullarından, verdikleri mücadelelerden bahsettiler..En çokda Tarık Zafer Tunaya’yı anlattılar. Tunaya Hoca’dan ders almamış, tanıma 
şansına sahip olamamış bizler için öyle önemliydiki anlattıkları. Tunaya ve kurucu hocalarımız sadece bilimsel çalışmalarıyla, bilgileriyle, 
beyinleriyle degil, insaatına  el arabasıyla kum tasıyarak, fiziksel olarakda calıstıkları en önemli eserlerini, İstanbul Siyasal’ı bırakmıslardı 
bize, ortak bir çabayla, her alanda özgür Türkiye’nin özgür yöneticilerini yetiştirme vizyonuyla. Hatta Vakur Versan Hoca “Tunaya siyasalı kuran 
adamdır diyorlar , değil, Tunaya İstanbul Siyasal’ı yaratan adamdır” diye tanımladı..Onun kurduğu fakülteden mezun olanların bu fakültede 
öğrendikleriyle, tüm zorluklara rağmen hayatlarında, ülkelerinde, dünyada güzellikler, iyilikler  yaratmaya devam edebilmesi dileğiyle..” dedi. 

Serpil Akyol Erden

Doç. Dr. Sevgi Kalkan 



24 Mayıs 2014 tarihinde yapılan “Gerçekleri Söylemekten Korkmayınız” belgeselinin galası, bir dönemin 

bitişidir. 29 Ocak 2009 tarihinde Derneğimizin kıdemli yönetim kurulu üyesi Serpil Akyol Erden’in Merhum 

Hocamız Tarık Zafer Tunaya’yı mezun arkadaşlarımız ve Tunaya dostlarına yönelik yapılan toplantıda 

projesinin olduğunu açıklamasıyla belgesel süreci başladı. 

Proje, Bostancı’da bir çay bahçesinde 1 Mayıs 2009 tarihinde Serpil Akyol Erden, Sevgi Kalkan, Ayşegül 

Akbal ve benim katıldığımız bir toplantıda çizildi. Projemizi nasıl biçimlendirebileceğimiz üzerine konuştuk. 

Mayıs ayında fakültemizin değerli öğretim üyeleriyle belgeselin nasıl olabileceği üzerine görüş alışverişinde 

bulunduktan sonra Oğuz Turan Can’dan çekim ekibi bulma konusunda yardım alabileceğimizi öğrendik. 

Bundan sonra Sevgi Kalkan arkadaşımla çekimi organize eden ve gerçekleşmesini sağlayan elemanlar 

olarak belgeselin görselini oluşturma işini başlattık.  

Belgeselin önemli bir bölümünü fakültemizin kuruluş hikayesine ayırdığımız için kurucu hocalarımızla başlattık. 8 Haziran 2009 tarihinde 

fakültemizin kurucu hocalarımızdan Prof. Dr. Aydın Aybay, ilk görüştüğümüz hocamızdı. Öğleden sonra fakültemizin kurucu dekanı Prof. 

Dr. Tarık Zafer Tunaya’dan sonra dekanlığı üstlenmiş Prof. Dr. Vakur Versan’ın çekimini evde yaptık. Şimdi merhum olmuş iki hocamızın 

Tarık Hoca’dan şefkatle ve sevgiyle bahsetmesi; okulun ilk günlerini hala yaşarmışçasına anlatması bugün bile hatırımdadır. Vakur 

Hoca’nın kendi deyimiyle kamera karşısında aktörlük yapmasını izlememiz çok hoşuna gitmişti. 

Bu çekimin hemen arkasından 12 Haziran 2009 tarihinde kurucu hocalarımızdan Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, Prof. Dr. Ersan İlal, Prof. Dr. 

İzzettin Doğan ile çekimi fakültede gerçekleştirdik. Bundan sonra 23 Haziran 2009 tarihinde o günlerde hayatta bulunan kurucu 

hocalarımızdan Prof. Dr. Aydın Aybay, Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, Prof. Dr. Ersan İlal ile Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın fakültenin ilk dersliği olan 

Hukuk Fakültesi Kestörlüğü’nde 1979 yılına ait ilk fotoğraflarının canlandırılması gerçekleştirildi. Hocalarımız, kendilerini ikinci kez 

çağırmamızdan dolayı hiç şikayetçi olmayıp aksine işimizi rahatlatan bambaşka insanlardı. O gün sanki ben de fakülteye başlayan ilk 

öğrenci gibiydim. İlk mezunlarımızın fakültemizin kuruluşu, ayağa kalkışını izlemelerinin ne kadar harika olduğunu anladım. 

Temmuz ve Ağustos aylarında fakültemizin eski ve yeni hocalarıyla çekim yapıp anılarını ve fakültemiz üzerine anlattıklarını çekime 

aldık. Anılarımda yer edecek çekimlerden birini de 28 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleştirdik. Ataköy’de oturan Prof. Dr. Sevim Görgün’ü 

evinde ziyarete gittik. Merhum Sevim Hocam ile uzun ve zevkli bir sohbet gerçekleştirdik. Çekimleri birlikte gerçekleştirdiğimiz 

Sevgi Kalkan arkadaşım ile hocamıza en kısa zamanda uğrayacağımızı söyleyerek ayrılmıştık. Hocamızı ölümünden önce son kez 

gördüğümüzü bilmiyorduk. 

Belgeselin çekimlerinde ismini andığım ve anmadığım fakültemizin eski veya yeni hocalarıyla görüşmemde hissettiklerim ve kendime 

ders, bilgi diye andığım çok şey oldu. 2009 yılının yaz aylarının en güzel günlerini o insanların fakültemize, hayata ve öğrencilerine nasıl 

baktıklarına dair çok şey konuşarak geçirdim. Bundan dolayı hiç şikayetçi olmadım. Bizim sorduğumuz kısacık sorulara o kadar hayata 

dair şeylerle doldurdular ki ben pek çok insana dokunabildiğimi hissettim. 

Siyasalı Siyasal Yapanlar Diye Başlayan….

Evet başlık böyleydi,2007 yada 2008 İSBFMEZDER in geleneksel yemeğindeydik, her zamanki gibi hep 

genç kalanlar sohbetin doruğundaydık, o sırada yanıma gelen derneğin hafızası ve derneği bugüne 

taşıyan birkaç kişiden biri olan Serpil Akyol Erden arkadaşımız Oğuz ağabey okulumuzu anlatan bir 

belgesel yapabilirmiyiz diye seslendi. Yaparız be Serpil cevabını verdim hani birazda çakırkeyiftim 

söylemekte kolay oldu. Serpil adı da “SİYASALI SİYASAL YAPANLAR OLSA”dedi. Fikir ortaya atılmış eh artık 

iş eyleme geçmeye kalmıştı. 1986 yılından beri bir biçimde sinema sektörünün içindeydim(Yapımcı ve 

ticari olarak)ben bu işe teknik olarak destek verecektim okulumuz 

mezunlarından Serpil Akyol Erden,Sevgi Kalkan,Figen Taşkın ve Funda Özsoy çekimleri koordine 

edecekti.Fakat birde bu işe belgeselden anlayan tecrübeli biri gerekiyordu arkadaşlar bu işin 

Yönetmenliği için belgeselci kimliği ile de bilinen fakültemizin öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet 

Alkan ile konuşmuş ve anlaşmışlar.Kendisiyle hiç tanışmadım iki kez telefon görüşmemiz oldu, daha 

sonraları CNN de yaptığı “SAĞIM SOLUM TARİH”programlarını ilgiyle izledim.

Belgeselimize dönelim; 2009 yılından itibaren ismini yazdığım arkadaşlar koordinatörlüğünde ve Mehmet Alkan öncülüğünde çekimler 
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Dr. Figen Taşkın 

Oguz Turan Can
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başladı.Benden kamera-kameraman,ışık ışıkçı vs.istiyorlar gönderiyorum röportajlar çekimler hızla devam ediyor.40-50 kasetlik çekim 

yapıldı fakat ortada ne metin var nede belgeselden bir iz.Yanılmıyorsam 2010 yada 2011 de Doç.Dr.Mehmet Alkan belgesele devam 

edemeyeceğini söyleyerek ekipten ayrılmış.Bir iki sene belgeseli nasıl tamamlayacakları konusunda kafa yoran arkadaşlarım 2013 yılına 

kadar hiç yol alamamışlar.2013 yılında dönemdaşım Asım Ses dernek başkanlığına seçilmişti belgeseli bitirmek istiyordu tabiî ki belgesel 

fikrinin anası Serpil zaten canı gönülden hazırdı.Uzun lafın kısası belgesele teknik destek vermekten başka bir şey yapmayacak olan ben 

derneğimiz adına belgeseli bitirmek zorundaydım. 

Çekimlerle ilgili teknik malzeme ve teknisyen hizmetleri tarafımdan karşılanmıştı,fakat belgeseli bitirmek için(Metin 

yazarı,kurgu,montaj,dublaj,DVD baskısı v.s.)maddi katkıya ihtiyaç vardı imdadımıza ilk mezunlardan 13 kurucu öğrenci yetişti ve gereken 

parayı bir haftada topladık. Sıra metni yazdırmaya ve belgeseli yaratmaya gelmişti,kadim dostum Mustafa Ünlü’ye rica ettim(12 Eylül 

belgeseli ve onlarca belgesele imza atmıştı)doğal olarak yarım işe girmek istemedi fakat dostluk galip geldi. 

Mustafa ile birlikte yapılan röportajlardan bir metin oluşturduk, yeni röportaj yapma şansımız yoktu Aydın Aybay, Ersan İlal, Vakur Versan 

hocalarımızı sonsuzluğa uğurlamıştık.

Belgesele hayat verirken daha önce yapılan röportajlardan yararlanıp bir iki günlük ek çekimlerle destekledik ve ortaya izlediğiniz 

veya izleyeceğiniz belgeselimizi çıkardık.Belgesel’in süresi bir saat olmuştu fakat DVD nin seçenekler bölümünde;yapılan 

röportajlar,okulumuzun tarihçesi,Tunaya belgeseli,kurucu hocalar,mezunlar buluşması gibi bir çok bilgiye yer verdik ve DVD süresi 

toplamda 200 dakikaya çıktı.2014 yılı mayıs ayında Ortaköy Feriye sinemasında derneğimizin düzenlediği galayla ilk gösterimi yapıldı.

Bir saatlik belgeselde her şeyi anlatamazdık, o nedenle kuruluş felsefesine yer vermek istedik ve ortaya imece yoluyla “GERÇEKLERİ 

SÖYLEMEKTEN KORKMAYINIZ”diye biten İstanbul Siyasal belgeseli çıktı…

Siyasalın Belgeseli tarihe iz bırakacak bir çalışma. Derneğimizin herbiri kendi alanında ayrı öneme sahip  bir çok  
aktivitesi  yine benzer dönemde hayata geçimiştir.  Örnek faaliyetler aşağıda verilmiştir.

24 Maysı 2014  1990’lılar  25. Yıl ön toplantısını  Belgeselin Galasında hemen önce yaptı.

5 Haziran 2014  Belgesel  Sonrası Bizbize toplantısı   AÜA  ve Burhan Şenatalar ile gerçekleştirildi.

24 Haziran 2014 Mezuniyet  töreni   ve  30. Yılında 1984 mezunları Kep  Atma Töreni yapıldı.

24-25-26 Ağustos 2014    Profesyonel yaşantıya hazırlık  eğitim pakedi “dereceye girenler için

Derneğimiz tarafından  (eğitmen Serpil Akyol Erden) organize edildi.   

7 Eylül 2014 - İkna Teknikleri Semineri -  9 Eylül  2014 - Nefes Egzersizleri  Derneğimiz öğrenci  SBF’lilere Dernek  üyelerimizin 
mesleki birikimlerine ve yetkinlik konularına göre paylaşım toplantıları düzenleme kararı aldı. İlk örnekleri  2014’te gerçekleştirildi. 
Eğitmenlerimiz İkna teknikleri konusunda Serpil Akyol Erden, Nefes egzersizleri konusunda Funda Özsoy idi. Oluşturulan 
programa katkı sağlayacak konularında başarılı 50’yi  aşkın mezunumuz bulunmaktadır.     

İSTANBUL SİYASAL BELGESELİ
GERÇEKLERİ SÖYLEMEKTEN KORKMAYINIZ

1979'un kaotik yapısı içinde doğdu
İstanbul Siyasal... 

Gerçekleri söylemekten 
korkmayanların yetiştiği ve 

yetişmeye devam ettiği bir okul...

YAPIMCI: OĞUZ TURAN CAN (İSBFMEZDER adına) 
METİN YAZARI: MUSTAFA ÜNLÜ KURGU: MUSTAFA ÜNLÜ - TAYLAN SAVAŞ 

SESLENDİRME: MESUD UZ - YASEMİN VARYEMİŞÇİ - DEVRİM PARSCAN
YAPIM EKİBİ: SERPİL AKYOL ERDEN - FİGEN TAŞKIN - SEVGİ KALKAN- FUNDA ÖZSOY
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Türkiye tarihinin en ağır siyasi krizlerinden 
birini yaşıyor. Arap Baharı ertesinde 
Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi, 
özellikle Irak ve Suriye’de yaşanan içsavaşlar 
ve parçalanma süreçleri, Türkiye’nin bu 
süreçlere dahil olması sorunun dış boyutları. 

Ancak siyasi krizin özgüllükleri, yapısal 
iç kaynakları daha önemli. 1876’dan 
başlayarak beş Anayasa ile yönetilen 
siyaset mekanizması, altıncı anayasayı 
tartışıyor. 1961 ve 1982 anayasalarında 
başlıbaşına yeni anayasalar sayılabilecek 
değişiklikler, müdahaleler bir yana, altıncı 
anayasada Türkiye radikal bir değişiklikle 
başkanlık sistemini tartışıyor. 

1980’de 24 Ocak kararları ile geçilen 
liberal ekonomi, siyaset mekanizmalarını 
medyanın ve finans sisteminin 
biçimlendirdiği bir gösteriye dönüştürdü. 
1999 ve 2001 krizleriyle sekteye uğrayan 
bu gösteriye karşı toplumsal tepkiyi 
örgütleyen Adalet ve Kalkınma Partisi, 
iktidarının 14. yılında müsebbibi olduğu 
ağır siyasal krizi göğüslemeye çalışıyor. 

7 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde 
başlayan şiddet sarmalı, beslendiği iç ve 
dış dinamiklerle seçimlerin bir argümanı 
olmaktan çoktan çıktı. Diyarbakır ve 
Suruç’ta patlayan bombalarla giderek 
yaygınlaşan şiddet Ankara ve İstanbul’a 
uzanırken, ekonomiyi, toplumsal yaşamı 
felç eden etkiler yarattı. 

Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan, Rusya 
ile ticareti kapsayan ekonomik kriz, özellikle 
İstanbul’da düzenlenen iki ayrı bombalı 
saldırıdan sonra turizmi tehdit ediyor. Ancak 
uçak krizinin bir başka etkisi Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süredir 

dillendirdiği sistem değişikliği ve “başkanlığa” 
yönelik desteği ciddi biçimde artırdı. 

AKP hükümetleriyle Gülen Cemaati 
işbirliğinin “muhaliflere ve bürokrasiye” 
yönelik operasyonlarıyla siyasallaşırken 
tahrif olan yargı sistemi, AKP Cemaat 
çatışmasıyla daha ağır bir tahrifata uğradı. 
“Paralel” adıyla yürütülen soruşturmalarda 
yargı ve bürokrasiye yapılan müdahaleler, 
Sulh Ceza mahkemeleri eliyle siyasi yargıyı 
da aşıp, yargının kişisel bir araca, bir tür 
silaha dönüşmesine yol açan uygulamalar 
başkanlık sisteminin “diktatörlükle”  birlikte 
tartışılmasına neden oluyor. 

Adalet ve Kalkınma Partisi, 9 milyon 
üyesiyle nüfuz ettiği toplumda, üretimden 
çok kamu rantının dağıtılmasında etkili bir 
rol oynadı. Sağlık politikalarından, imara, 
savunma sanayi ihalelerinden medyaya 
uzanan geniş bir alan, hükümetteki 
Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin, 
bu yöneticilere yakın iş adamlarının, 
bürokratların oluşturduğu yekpare 
sayılabilecek bir blok tarafından kontrol 
ediliyor, şekillendiriliyor. Kamu rantının 
aktarılmasına dayanan inşaat sektörü bu 
işin itici gücü. Büyükşehirlerde akılalmaz 
kiralar ve fiyat artışlarıyla kendini belli 
eden emlak balonu bu itici güç tarafından 
şişiriliyor. Geçmişte ABD, İspanya, Malezya 
gibi ülkelerde ağır krizlere neden olan 
emlak balonu Türkiye ekonomisini ve 
siyasetini tehdit eden en büyük tehlike. 

AKP hükümetleriyle koşut olarak hızla 
büyüyen “emlak balonu”, dünya ekonomi 
literatüründe görülmemiş bir uzunluğa 
ve büyüklüğe tekabül ediyor. Bu balonun 
tek sorumluğu bankacılık sisteminin 
hem inşaatları, hem de konut talebini 
şişiren kredi politikaları değil elbette. 
Gayrimenkul edimini konut veya ofis 
kullanımı ihtiyacının dışına taşıyan, bir 
“yatırıma” dönüştüren vergi politikaları, 
kamu zararına yeşil alanları tüketime 
açan yerel yönetimler, rasyonellikten uzak 
girişim kararlarına dayanan kaynağı belirsiz 
para ve kayıt dışı ekonomi de bu balonun 

şişmesinde rol oynuyor. 

Ancak yaratılan kamu rantının 
sürdürülebilir olmaktan çıkması, Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nin 9 milyon üyeyle 
sürdürdüğü zinciri de tehdit ediyor. 
Siyasetin “otoriteye ilişkin değerler 
bölüşümü” olduğunu ve Artvin’de 
hükümete yakın işadamlarının girişimi 
madene karşı çıkanlar arasında AKP 
üyelerinin de bulunduğunu hatırlamak 
gerek. Otoriteyle değerler paylaşımı 
arasında giderek gerilen zincirin zayıf halkası, 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan ülkeyi 
idare etme iddiasındaki Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlık hayalleriyle, kurulu sistemde 
yürütmenin başında oturan Başbakan 
Ahmet Davutoğlu arasındaki gerilim. 
Başkanlık sistemiyle siyasi hayatı bitecek olan 
Davutoğlu’nun Erdoğan’a karşı tek şansı parti 
içindeki ittifaklar ve diğer üç siyasi partiyle 
yapacağı “parlamenter anayasa”. Ancak 
siyasetin kanallarının tıkandığı, partilerin 
lider sultalarına ve medyatik siyasete teslim 
olduğu, güçsüz dernekler, sendikalar, meslek 
örgütleriyle toplumun örgütsüz olduğu 
bir dönemde yeni anayasanın hiçbir şeyi 
çözmeyeceği de aşikar.  

Medyanın, sansür ve mülkiyetle önemli 
ölçüde işlevini yitirdiği bir dönemde, AKP 
içindeki dengeleri, Erdoğan’ın ağırlığını, 
bu ağırlığa karşı Abdullah Gül, Bülent 
Arınç gibi kurucuların bu güne kadar 
“test edilmemiş” güçlerini hesaplamak 
gerçekten güç. 

Yoksulluk ve işsizliğin zaten zorladığı 
sistem, şimdi üç milyon mültecinin gıda, 
sağlık, barınma eğitim gibi ihtiyaçlarının 
baskısıyla, ağır bir ekonomik krizin, savaş 
tehdidinin arasında giderek sıkışıyor. 

Bütün bunlar alt alta toplandığında, 
Erdoğan’ın referandumla başkanlık hevesi 
9 milyon üyeli AKP zincirini ve kamusal 
rantı masaya sürebileceği büyük bir 
kumara dönüşüyor. 

Elbette o ana kadar zincir zayıf halkasından 
kırılmaz, sağlam kalırsa... . 

Başkanlık Hevesi
F. Cengiz Erdinç
Gazeteci
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Türkiye değişim içinde. Bu değişimin 
belirleyici unsuru iktisadi ilişkiler ve iktisadi 
örgütler ve kurumlar.  

Yer yüzünde hüküm süren bu iktisadi ilişkiler 
sebebi ile tüm kıtalarda din, kültür, hukuk, 
edebiyat ve sanat estetik, ve tabii terör ve 
siyasal  ilişkiler  yer yüzünde bu sebep ile hızla 
değişiyor.  

Diyebiliriz ki bütün dünya değişiyor. 
Ülkemizde bundan farklı bir değişim içinde 
olması mümkün değil.  O zaman Dünyada 
ekonomik değişimleri bakmaya çalışalım. 
2016 yılında neler görünüyor ? 

Dünya nüfusunun % 14.7 si oluşan  37 ülke 
var. Bu ülkeler dünya gelirinin % 42.9’unu 
elinde tutuyorlar. Ancak dünya nüfusunun 
% 85 ise 152 ülke ile dünya gelirinin % 57’sini 
paylaşıyorlar. Türkiye dünya nüfusunun % 1.2 
ve dünya GSYH % 1.1 

Bir Japonya gibi olabilmemiz için 
nüfusumuzun yanında dünya içindeki 
GSYH payımızı şimdikinin 4 katının üstüne 
çıkartmamız gerekecek.  

IMF göre dünya GSYH’sının büyümesi 
2015 yılında  % 3,1 ve 2016 yılında tahmini 
% 3,6 olacak. Kısaca dünyada büyüme % 
3-4 arasında ayrıca bunca globalleşme ve 
bölgesel pazarlardaki sağlanan kolaylıklara 
rağmen halen toparlanma tatmin edici değil. 

IMF Dünyada ticaretin büyümesi 2015 yılında   
% 3,2 ve 2016 yılında % 4,1 olmasını bekliyor. 
Hal böyleyken Dünya Ticareti 1997 – 2006 
arasındaki % 6,8 oranında büyümesi yanında 
bu yıl dünyada büyüme ve dünya ticaretinde 
artış sıkıntılı diyebiliriz.

IMF verilerine göre (IMF World Economic Outlook 
Database, October 2015)  Mahfi Eğilmez

2016 yılı sermaye ve mali piyasalar odaklı 
olanlar için merak edilen beklenti.ABD’nin 
daha hızlı toparlanması ve Euro bölgesinin 
iyiye olası gidişi  yanında Fed’in faiz 
artırımıydı.Tabiiki  bu neden ile gelişmekte 
olan ekonomilerin krize girip girmeyeceği 
senaryolarıydı.Ciddi potansiyel bir tehlike 

ancak son gelişmeler gösteriyor ki  ABD nin 
her çeyrek te planladığı faiz artışını yılda iki 
ye indirme planının açıklaması ile gelişmekte 
olan ülkeler için şimdilik bu korkuları erteledi.  
Halen bir hazırlık yapmamalarına rağmen.

Somut göreceğimiz bir başka değişim ise 
emtia ihracatçısı ekonomiler. 2015  yılından 
itibaren dünyadaki değişimden ilk etkilenen 
ülkeler olacak gibi gözüküyor bugünlerde. 
Rusya ,Suudi Arabistan ,Güney Afrika ve 
emtia üreticisi latin Amerika ülkeleri ,emtia 
fiyatlarındaki düşüşün acısını yaşıyorlar.  Bu 
ülkeler birikmiş fonları ile ekonomilerinde 
yapısal değişiklik çabalarına giriştiler. 
Değişim acı reçeteler gerektirecek gibi.
Fiyatlar neden düşüyor ? Ekonomik sebebi 
dünyada büyümenin yavaşlayan hızında 
buluyoruz.2001 krizi sonrası düzelemeyen 
gelişmiş ülkelerin performansı ve sırtını 
dayadığı Çin de ise artan maliyetler (işçililk) ve 
ekonomik kararlarda bulabiliyoruz cevabı. 

Emtia fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşlerin 
yarattığı olumlu etkileri ise şöyle 
değerlendirebiliriz. Arz enflasyonu yaşayan 
(ekonomisi için gerekli olan emtiası olmayan 
ithal eden ülkelerde yaşanan maliyetlerde 
kaynaklanan arz enflasyonu) ülkelerde 
enflasyon tarafında beklenmedik olumlu bir 
katkı yaşayacak gibi görünüyorlar. Türkiye gibi. 

Ancak bu sefer bu ülkelerin  genelinde 
yaşanan tasarruf eksikliği ve finansal ve mali 
piyasalarda derinliği olmayan Türkiye,Çin 
gibi ülkeler emtia fiyatlarındaki olumlu seyir 
olmasına rağmen  bu sefer kur savaşları 
sırasında yaşadığı dezavantajı ile parasının 
ulusal paralarının güçlenmesinden kendisini 
koruyamamaktadır. Ayrıca Çin in devasa 
ekonomisinin bu zaafı   dünya ekonomisinin 
büyümesi ve ticaret hacminin düşmesine de 
ayrıca neden olabilmektedir. 

Türkiye 1980 lerde kapitalizm ile tanışmış 
ama henüz iktisadi ilişkileri ve kurum 
örgütlenmeleri ile kapitalist-sürdürülebilir 
kuralcılığı benimseyemeyen melez 
(patronaj, siyaset içerikli) bir ekonomi yapıyı 
halen sürdürmektedir. IMF’nin Türkiye 
tahminlerinde ise 2016 yılında da ekonomik 
sıkıntıların devam edeceğini gösteriyor. Tek 
bir makro değişkeni düzeltemediğinden 

Ekonomiye Bir Bakış...
Atilla Saplan, 
Denizbank Portföy Gn. Mdr. Yrd.

GSYH / 
Dünya 
(%)

 Nüfus / 
Dünya 
(%)

Gelişmiş ekonomiler (37) 42,9 14,7

ABD 15,9 4,5

Euro Bölgesi (19) 12,2 4,7

Japonya   4,4 1,8

Gelişmekte olan Ekonomiler (152) 57,1 85,3

Çin 16,6 19,2

Türkiye   1,1  1,2

              2015              2016

Büyüme
ABD 2,6 2,8

Euro Bölgesi 1,5 1,6

Japonya 0,6 1,0

Çin 6,8 6,3

Türkiye 3,0 2,9

Enflasyon 
(yılsonu)

ABD 0,9 1,4

Euro Bölgesi 0,7 1,1

Japonya 0,1 0,6

Çin 1,8 1,8

Türkiye 8,0 6,5

Bütçe Dengesi 
GSYH

ABD -2,6

Euro Bölgesi -2,1

Japonya -6,8

Çin -2,7

Türkiye -1,6

Cari Dengesi 
GSYH

ABD -2,6 -2,9

Euro Bölgesi 3,2 3,0

Japonya 3,0 3,0

Çin 3,1 2,8

Türkiye -4,5 -4,7

İşsizlik
ABD 5,3 4,9

Euro Bölgesi 11,0 10,5

Japonya 3,9 3,8

Çin 4,1 4,1

Türkiye 10,8 11,2
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dolayı. GSYH son dört yıldır 
% 5 (potansiyel büyüme) 
büyütememesinden 
dolayı. IMF nin 2016 
büyüme tahmini yüzde 3,2 
gerçekleşirse bu sefer potansiyel büyümenin  
(%5) altında kalınan beşinci yılını ekonomimiz 
yaşamış olacak.

2001 krizi sonrasındaki başarılı yapısal 
değişimlerin kazanımlarının bir bölümünü 
kaybetmiş olacağımız ve %3.2 büyüme oranı 
ile orta gelir tuzağı , eflansyonun %8 işsizliğin 
%11 lere oturması ve gelir dağılımındaki gini 

katsayımızı istediğimiz  düzeye 
indiremeyişimizin yanında ayrıca ve 
gerçekten Cumhuriyet tarihinde ilk defa  bu 
kadar  cari açığın ve bütçe açığının düşük 
olması maalesef bugün bizi mutlu edemiyor. 

Ancak dünyadaki değişimden Türkiyeyi  ayrı 
tutamayacağımıza göre bir başka acıdan 
söyleyecek olursak , zaten.. Dünyada Büyüme 
ve Ticaretin yavaşladığını ve buradan 

çıkartacağımız sonuç için ‘’ kimse iyi değil ben 
de iyi olmayanlar arasında en iyisiyim ‘’demek 
samimi ve gerçekçi olmayacaktır.

Neden ? Yapmadığımız neler var ?

Dünya değişiyor kapitalizm içindeki çelişkileri 
aşabilmek için   (Dünya nüfusunun % 14.7 
gelişmiş ülkeler özellikle ) daha küçük 
atomlara ayırdığı ekonomik birimleri 
koordine etmeye çalışıyorlar.

Aynı, zamanda ekonomik karar alıcılarını 
daha da bölmeye küçültmeye ve siyasi 
otoriteler den ayırmaya çalışıyor.

Bu gün Merkez Bankalarının hepsi ülke  siyaseti 
ile kavgalı olmaları buna ilginç bir örnek.

Dünya ekonomisinde kapitalizmin reformu 
için çalışanlar artık siyasetçilerden daha  
çok Merkez Bankası Başkanları ,piyasanın 
söz sahibi Sermayedarları ve İktisatçılar, 

Bürokratların olduğu  
kısaca halkın seçtiği 
siyasetçileri yönlendiren 
bu aktörler arasında bir 
değişim rüzgarı sürüyor 

olduğunu görmemiz gerekiyor.  

Türkiye 2016 yılında kaybettiği yeni pazarlar 
(Ortadoğu) yerine yeni pazarlara yönelmesi 
doğru olmakla beraber halen katma değeri 
yüksek ürünler sunamaması sorunlarımızı 
çözmeye yetemiyor. Bu olumsuz bir 
saptama değildir sadece yanında yapılması 
gerekenleri görmek gerekir.  

Tasarufların ülke ekonomisindeki önemi 
sadece toplumsal tüketim hastalığını aşmakla 
beraber bunun yanında Bireysel Özel 
Emeklilik teşviklerinin artırmak yapılanlardan 
geri adım atmamak ve tüm ekonomi 
sahasında vergi oranlarında herkesin vergi 
mükellefi olabilecek hadlere dönebilmek. 

Kısaca ulusal kaynak yaratarak geçecek bir 
yılda gene değiliz.  

Türkiye 1923 2002 2012

GSMH 570 milyon $ 231 milyar $ 786 milyar $

Kişi Başına GSMH 47.5 $ 3,492 $ 10,497 $

İhracat 51 milyon $ 39 milyar $ 163 milyar $

İthalat 87 milyon $ 48 milyar $ 229 milyar $

Tarım / GSMH % 43 % 13 % 9

Sanayi / GSMH % 11 % 27 % 30

Hizmetler / GSMH % 46 % 60 % 61



Sigortacılığın Parlayan Ürünü Bir 
şirket sahibisiniz. Siz, müşterilerine 
güvenen, akılcı satışlar yapan, mal 
veya hizmet tedarikini mükemmel 
şekilde yerine getiren bir tacirsiniz…
Yine böyle bir müşterinize 2 ay once 
satış yaptınız. Zamanında teslim ettiniz, 
sıfır hata, herşey kusursuzdu. Faturayı 
gönderdiniz Müşterinizin ödeme 
vadesini uzattınız , gayet normal bir 
davranış, çünkü müşteriniz güvenilir ve 
hiç sorun yaşamadığınız bir müşteri… 
Bugün vadenin son günü, fakat ödeme 
gelmiyor. Muhasebe “gecikme” bildiriyor.  
1-2-5-10 kere arıyorsunuz ama bir türlü 
müşterinize ulaşamıyorsunuz. Sonunda 
Avukatınızı arıyorsunuz, kanuni takip 
başlatıyorsunuz. Fakat ne yazık ki ortada 
müşteri yok, sizin gibi diğer alacaklılar 
sıraya dizilmişler. Alacağınız tahsil 
etmeniz artık mümkün değil…

Bu kabus artık yaşanmıyor! Ticari 
işlemlerinizi güvence altına almak 
ve şirketinizin güvenle büyümesini 
sağlamak için “ALACAK (KREDİ) 
SİGORTASI” var.

Alacak sigortası ile vadeli satışlarınızı 
teminat altına alırsınız., Alacak Sigortası; 
Müşterinizin veya bayinizin, iflas etmesi 
veya temerrüde düşmesi (herhangi bir 
sebeple ödeme yapmaması) sonucunda 
tahsil edilemeyen alacaklarınızın, sigorta 
şirketince ödenmesini sağlar. 

Bu poliçeyi satın aldığınızda size            
4 adet hizmet sunulur:

1)  Analiz :  Müşterilerinizin kredi itibarı ve 
finansal istikrarını analiz ederek her bir 
müşteriniz için ayrı ayrı “kredi limiti” tahsis 
edilir. Bu kredi limiti, police geçerlilik süresi 
boyunca düzenlemiş olduğunuz faturaları, 

limit dahilinde teminat altına alır. Yeni 
müşteriniz olursa aynı metodla analizi 
yapılır ve onun için de ayrı bir “kredi limiti” 
tahsis edilir.

2)  Takip    :  Analizi yapılan alıcılar, sigorta 
dönemi süresince takip edilir. Müşteriniz 
ile ilgili olası gelişmeler hakkında bilgi 
toplanır. Müşterilerinizi sürekli monitörize 
ederek, olulmu/olumsuz gelişmeleri takip 
altına alınır.

3)  Tahsilat   :  Vadesi geçmiş alacaklarınız 
için sizden gelen talimatla, alacağınızın 
tahsilatı için idari ve hukuki takip başlatılır. 
Tahsilat kabiliyeti, gerek sigorta şirketi 
gerekse de  sigorta şirketinin avukatları 
marifetiyle yerine getirilmeye çalışılır. 150 
gün içinde tahsilat yapılmaya çalışılır. Bu 
hizmet için limitiniz dahilinde hiç bir takip 
masrafına katılmazsınız.

4)  Tazminat   :  Hiçbir şekilde tahsil 
edilemeyen alacağınız, 150 gün sonunda 
sigorta şirketi tarafından,  sigorta 
şirketinin açmış olduğu limitler dahilinde 
, faturaların toplamının %90 ı oranında 
firmanıza ödenir. 

Alacak Sigortasının Diğer 
Faydaları Nelerdir?

• İşin daha güvenli büyümesi, Alacak 
sigortası, yeni ve mevcut pazarlara 
satışlarınızı artırmanız konusunda size 
güven verir. Açık hesap ile satış yapma 
imkanı sunar. Açık hesap satış imkanı, 
özellikle ihracatçılar açısından temel bir 
rekabet avantajıdır.

• Derinlemesine müşteri bilgisi, bilgi 
birikimimiz, doğru müşterileri seçmenize 
ve şirketiniz için en iyi kararları 
vermenize yardımcı olmaktadır. İşinizin 

güven içinde büyüyebilmesi için, 
müşterileriniz, potansiyel müşterileriniz 
ve faaliyet gösterdiğiniz piyasalar 
hakkında bilmeniz gereken her şeyi 
sizinle paylaşıyoruz. Risk bilgileri veri 
tabanımız, şirket bünyenizde ticari 
kredi yönetimi faaliyetleriniz açısından 
paha biçilmez bir destek özelliğini 
taşımaktadır.

• Optimize risk yönetimi, Bir alacak 
sigorta poliçesi ile, ödenmeyen borçlara 
bağlı kayıpları daha iyi kontrol altında 
tutabilir ve bunlara karşı korunabilirsiniz. 
Yeni pazarlar keşfederken ve geliştirirken 
risklerinizi de asgariye indirebilirsiniz. 
Alacak sigortası, müşterilerinizin 
temerrüde düşmesi durumunda dahi 
faturalarınızın ödeneceğine dair size 
güvence sunar. Bu, nakit akışınızın 
korunması açısından kritik önem 
taşımaktadır.

•  Daha iyi borçlanma ve finansman 
seçenekleri, Alacak sigortasının 
sunduğu güvence sayesinde, daha iyi 
borçlanma şartları elde edebilirsiniz. 
Bazı durumlarda, bankanız ya da ilgili  
kredi kuruluşu, kredinizin uygunluk 
koşulu olarak alacak sigortası 
yaptırılmasını şart koşabilir.

•  Kar marjınız korunur.

•  Nakit akışındaki volatiliteyi önler.

•  Uzun vadeli kazanç oluşturma 
yönünde yardımcı olur.

•  Bilançodaki tahsil edilemeyen 
alacaklar için ayrılan karşılıkları 
azaltarak, şirketin uzun vadeli değerini 
arttırır.

•  Kredi riski  kararlarının 
optimizasyonu konusunda tarafsız     

Firmanın Alacakları için Güvence  

Alacak Sigortası
Hasan Keskin
Lagün Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti
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bir görüş imkanı sağlar.

• Kredi  sigorta  şirketinin risk 
değerlendirme kriteri şirkete limit 
verilmemesi gereken müşteriler 
hakkında bilgi sağlar. Böylece bir erken 
uyarı vazifesi görebilir.

•  İnternet ve bilgisayar tabanlı 
veri alma ve kredi limiti  kararı 
oluşturma sayesinde hızlı karar almak 
mümkündür.

•  Ödenen primler, muhtemel bir 
hasara göre çok düşük kalmaktadır.

•  Ödenen primler gider konusu 
yapılmaktadır.

Poliçenin İşleyişi Nasil Oluyor?

Nasil Sigorta Poliçesi Alirim?

Sigorta yaptırılırken öncelikle bir soru 
formu doldurmanız beklenir. Soru 
formunda firmanızın bilgileri, alacak 
vadeleri,  satış şekilleri, ciro bilgileri, 
hasar geçmişi, alacakların dağılımı gibi 
soruların cevabı istenmektedir. Ayrıca 
,soru formunda sizin belirleyeceğiniz 10 
adet alıcınız için “kredi limiti” çalışması 
yapılır. Bu örnekleme ile sizin alıcılarınız 
için ne kadar limit açılacağının küçük bir 
kesidini görmüş olursunuz. Sonra police 
düzenlenir ve artık police yürürlüğe girer. 

Sigorta şirketi, Online sistemde sizin 

için bir şifre oluşturur ve bu system, 

kredi limit talebinize  veri tabanına 

bağlı olarak, aramalarınıza anında yanıt 

vermektedir. Otomatik olarak alıcının 

finansal durumunu, kârlılığını, likiditesini, 

hacmini, sektörünü, ödeme davranışlarını 

ve konumunu analiz eden program, size 

gerekli aksiyonu almanız için gereksinim 

duyduğunuz bilgiyi (kredi limiti, notu, 

şirket sentezi) doğrudan vermektedir.

Düzenlediğiniz faturaları sigorta şirketine 

bildirim zorunluluğunuz yoktur. Sadece 

3 aylık dönemlerde “ciro beyanı”nda 

bulunmanız beklenmektedir.

Sigorta Poliçemi Kime 
Yaptirmaliyim?

Dünyada Alacak Sigortası piyasasının 
%90 ını 3 şirket yapmaktadır. Bu 3 şirketin 
Türkiye’de çalıştığı sigorta acenteleri/
broker aracılar vasıtasıyla yaptırabilirsiniz. 
Burada en önemli husus:

Alacak Sigortaları, diğer kasko, trafik, 
yangın sigortaları gibi sigortalardan 
farklıdır. Alacak Sigortasının diğer sigorta 
türlerinden farkı; poliçe işletilirken 
sigortalıya (firmanıza) bazı sorumluluklar 
yüklemesidir. Bu sorumluluklar, yerine 
getirilmediği takdirde hak kaybettirici 

sorumluluklardır. O nedenle asıl 
yönetilmesi gereken aşamalar, poliçe 
düzenlendikten sonra gelen poliçenin 
işletilmesi aşaması ve hasar aşamasıdır. 
Bu aşamalar profesyonel süreç gerektirir. 

Çalışacağınız acente/brokerın 
alacak sigortası konusunda 
uzmanlığının olmasına özellikle 
dikkat ediniz.

• poliçenizin işletilmesi 
sorumluluğunuzun takibini beraber 
yapacak, 

• ciro beyanlarınızı takip edecek

• hasar işlemlerini ve ihbar sürelerini 
takip edecek, 

• sigorta şirketlerince borçludan 

yapılan tahsilatları takip edecek,

• müşteri finansallarını ve kredi limiti 
takip edecek,

• fatura ile ödeme vadeleri arasındaki 
süreleri aşmamak için takip yöntemleri 
geliştirecek,

• Sigorta Şirketi ile aranızda, fakat 
sizin tarafınızda “regülatör” görevi 
sağlayacak

• 7/24 tek bir arama ile ulaşabilecek 
acente/broker seçmenizi tavsiye 
ederim.

Maksimum Ödeme vadesi 
(Fatura vadesi, maksimum 
ödeme vadesini geçemez)

Örnek: 60 gün

Maksimum uzatılan vade 
(bu süre zarfında alacağın 
ödenmesi gereki)

60 gün

Ödemenin olmadığına 
dair ihbar (maksimum 
uzatılan vadenin 
sonundan başlayarak) 
ve 30 gün içerisinde borç 
tahsilatına başlanması

Zararın ödenmesi 
ve takibi (30 gün 
içerisinde)

İhbar süresi içerinde alacak ödenmediği 
sürece. Maksimum uzatılan vadenin 
sonundan sonraki yüklemeler ve 
hizmetler için teminat durmaktadır.

POLİÇENİN İŞLEYİŞİ (TEMERRÜT)

Yükleme ve faturalama Fatura vadesi= Bekleme 
süresinin başlangıcı

Maksimum uzatılan vadenin 
sonu

Bekleme süresinin sona 
ermesi= Zararın gerçekleştiği 
tarih= Zararın ihbarı

Bekleme Süresi   (150 gün)



29Röportaj

Merhaba Mehmet Ali Bey öncelikle 
sizi tanıyabilir miyiz?

Küçük bir esnafın 5 çocuğundan 3.’sü 

olarak 1976 yılında Kahramanmaraş’ın 

Nurhak İlçesi’nde doğdum. İlk ve orta 

öğrenimimi  Nurhak’ta tamamladım. 

Öğrenciliğim nedeniyle geldiğim 

1996 yılından bu tarafa da İstanbul’da 

yaşıyorum. Evliyim ve iki çocuğum var.

  

Nasıl Siyasallı oldunuz, sizi Siyasallı 
olmaya iten neden neydi?

Ailem; Abim ve çevremizdeki 

üniversitede okuyan diğer çocuklar 

gibi öğretmen olmamı istiyordu. 

Bunun temel sebebi ise öğretmenliğin, 

işsizlik riskinin olmamasıydı. Ancak 

öğretmenliğin, statik ve gelişmelerden 

tamamen uzak bir meslek oluşu, benim 

gibi hayatın her alanında dinamik 

olmaya çalışan biri için çok cazip bir 

seçim olmayacaktı. O dönemde, şimdiki 

gibi üniversiteye yönelik bir rehberlik 

hizmeti olmaması da ayrıca sorundu. 

Ancak benim üniversite eğitiminden 

beklentim, bir meslek kazanmaktan çok, 

hayata yeni bakış açıları kazanmak ve 

ufkumu genişletmekti. Bu beklentimi 

karşılayacak olan eğitimi; sadece 

yaşanması, ayakta kalması bile bir 

meziyet gerektiren bir şehir olan 

İstanbul’da ve siyaset, hukuk, ekonomi, 

maliye gibi bir çok disiplini bünyesinde 

barındıran Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 

almam gerektiğini düşünerek bir tercihte 

bulundum. Ve iyi ki de böyle bir tercihte 

bulunmuşum.

Burada mutlu olacağımı hissediyordum 

öyle de oldu. Siyasal insana mesleki bir 

formasyon veren, belli mesleki kalıpları 

öğreten bir yer değildir. Siyasal’ın 

verdiği, yukarıda saymış olduğum; çok 

yönlü, disiplinler eğitimi insanın hayata 

bakışında adeta yelpaze gibi bir açık alan 

yaratır. Siyasal insana ezberlemeyi değil; 

düşünerek, sorgulayarak, karşılaştırarak 

bilgiye ulaşma formasyonu kazandırır. 

İnsan orada bu havayı doya doya 

yaşamalı, okuldan sonra ise hangi alana 

yönelinirse yönelinsin bu deneyim ve bu 

bakış açısı kişiyi orada başarılı kılacaktır; 

nitekim öyle de olmakta.

Siyasal mezunları kamunun ve 
özel sektörün farklı alanlarında 
çalışmaktalar, çalıştıkları yerlerde 
entellektüel birikimleri, özgüvenli, 
çok yönlü yaklaşımları ve yaptıkları işi 
farklılaştırarak sonuca götürmeleri, 
arkadaşlarımızı kısa sürede ön plana 
çıkarmaktadır. Bunda Siyasalı Siyasal 
yapan değerli Hocalarımızın elbette 
emeği çok fazladır, o zamanki Dekanımız 
Ali Ülkü AZRAK, Bakır ÇAĞLAR, Fatmagül 
BERKTAY, Rauf VERSAN...

Siyasal’daki öğrenci hayatınız 
nasıldı?

Siyasal’da öğrencilik her anlamda eğlenceli 
ve hararetliydi. Amfilerde dersleri takip 
ederken, derslerde edinmiş olduğumuz 
yeni bilgilerle güncel siyasal ve ekonomik 
gelişmeleri değerlendirerek bir nevi pratik 
yapıyorduk. Siyasala tek başına ders 
olarak, eğitim olarak bakmak yetersiz olur; 
Siyasalı özümsemek için binasındaki yüz 
yıllık havayı  solumak gerekiyor. Kısaca 
anlatılmaz yaşanır diyelim.

2000 mezunu Mehmet Ali Zor

Her İmzada Katkısı Olan SBF’li...

Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları sadece kamuda 
bürokrat olmuyorlar, çalışma hayatının her 
alanında başarıyla üst düzey görevler üstleniyorlar. 
Banka, basın, sigorta, matbaa,  parekende, satış 
pazarlama gibi bir çok sektörde azımsanamayacak 
sayıda mezunumuz, okuldaşımız çok başarılı işlere 
imza atmaktalar.  Bu bölümde  farklı bir alanda 
başarıyla yol alan bir okuldaşımızla sizi tanıştırmak 
istedik. İçinde  bulunduğu sektöre, birçok yenilik 
kazandırmış, dünyaca ünlü birçok markanın Türkiye 
temsilciliğini başarı ile yürüten sektöre yurt içi ve 
yurtdışından yön veren bir firma olan Bileşke Tanıtım 
Firması’nın yöneticisi 2000 Dönem Mezunumuz...  
Kendisini  İstanbul Maltepe’deki ofisinde ziyaret ettik.
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Bileşke Tanıtım olarak, yaptığınız 
işlerden bahseder misiniz?

Bileşke Tanıtım, kurumsal promosyon ve 
hediyelik ürünler konusunda firmalara, 
çözüm üretmek amacı ile kurulmuştur. 
Kuruluşundan itibaren de bu sektörde  
güçlü markaların Türkiye temsilciğini 
yürütmüş, büyük projeler gerçekleştirmiş 
alanında uzmanlaşmış bir firmadır. 
Bileşke Tanıtım olarak, sektör de iki yönlü 
bir strateji izliyoruz. 

Kurumsal firmaların, şirketlerini temsil 

eden tanıtıcı ürünlerini projelendirerek 
hayata geçiririz.

Şirketler; bayi ve tedarikçi  toplantıları, 
kongre, lansman  gibi organizasyonlarda 
davetlilere firmalarını temsil eden çeşitli 
hediyeler vermekteler. 

Firmaların kurumsal kimliklerine uygun 
hediye seçenekleri  oluşturmak için 
tasarım yaparız, yurtiçi ve yurtdışından  
tedarikçilerimizden aldığımız destekle 
yaratıcı çözümler sunarız

Sektörün gidişatını doğru okuyarak 2009 
yılından itibaren çalışmalarımızı Pierre 
Cardin Markası üzerine yoğunlaştırarak, 
promosyon sektörünü fashion markalı 
ürünlerle tanıştırdık.

Yine bu markaların perakende 
piyasasındaki penetrasyonunu 
tamamlayarak, tüketicilerin, hem zincir 
mağazalarda hem de lokal cadde 
mağazacılığında ürünlere ulaşmasını 
sağladık.

Pirrre cardin kalem ve ofis aksesuarları

Pierre cardin şemsiye

Cacharel şemsiye

Corvus özel hediye koleksiyonu

Siyasal’daki eğitimin iş hayatınıza 
yansıması ne şekilde oldu?

Siyasal’ın çok disiplinli yapısı, insanda 

inanılmaz bir ufuk açıyor. Her şeyden 

önce hayatı tanıma ve yeniden 

yorumlama yeteneği kazanıyorsunuz. 

Bu aynı zamanda iş ve meslek hayatında 

da yaratıcı bir bakış açısı kazandırıyor.  

Kurumların gelişmesinde sermaye bir 

noktaya kadar önemlidir. En önemli 

husus, sermayeye yön verecek, kurumu 

pazarda etkin noktaya taşıyacak bilgi 

birikimi ve donanıma sahip insan 

kaynağıdır. Siyasal da bunu kazandırıyor...

Mehmet Ali Bey, bizi kabul ederek; 
iş yaşamınıza ait bilgileri, hayata 
bakışınızı, Siyasal sevginizi bizimle 
paylaştığınız için teşekkür ediyor 
başarılarınızın devamını diliyoruz.

Hayata, iş hayatına, özellikle de 

Siyasal’lılığa dair düşüncelerimi   

açıklama fırsatı verdiğiniz için ben 

teşekkür ederim. 
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Merhaba kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Hangi dönemde 
SBF’de okudunuz? Okula girerken amacınız neydi? 
Profesyonel yaşantınız hakkında birşeyler söylemek 
ister misiniz?
Merhaba, ben Banu Germen Özkan 1984-1988 yılları arasında 
SBF’de öğrenciydim, 1988 mezunuyum. Okula çok da bilinçli 
girmedim, aslında psikoloji okumak daha cazip geliyordu. 
Ailemde bankacılar vardı, bu daha iyi bir meslek dediler, 
yazdım, oldu.  Önceleri fakültemle ilgili pişmanlıklar yaşadım, 
ancak sonradan iyi ki bu f  akülteden mezun oldum dedim. 
Çok iyi bir eğitim almışız, her ne işi yaparsak yapalım başlangıç 
için yeterli donanımımız mevcut; ciddi bir dünya görüşü alarak 
mezun oldum.

Bizim zamanımızda mezun olunca sınavlar vardı, kambiyocu 
olmak için Osmanlı Bankası’nın kambiyo sınavına, dil sınavına 
girdim, ailemdekilerle aynı yerde, aynı işi yapmak hoş geldi. 
Ancak 11 ay dayanabildim, takım elbiseli, formal  işlerin bana 
göre olmadığını anlamam için bu süre yetti.  Tam o sırada 
okurken de arkadaşım olan Ender Özkan’la evlendim, kendisi 
ODTÜ Elektronik Mühendisliği’ ni bitirdi, onun yüksek lisans 
sınavını kazanmasıyla Ankara’ya gittik, gidiş o gidiş.. 1989 
sonundan beri Ankara’dayız.

Profesyonel hayatımda Ute Holding’te, Türkmenistan 
Büyükelçiliği’nde, Ekinciler Holding’de uzun yıllar çalıştım. 
1996 yılında kızım doğunca işe ara verip eşimin yanına 
Moskova’ya gittim, eşim o yıl Moskova’da bir elektrik 
firması kurdu. Uzun yıllar biraz orada, biraz burada yaşadık. 
Kızımın ilkokula başlama yaşı gelince ülkemizde okusun 
istediğimizden, Türkiye’ye döndük.   Ben de o sırada kendi 
işimi yapmak istiyordum; Amerika’da ve Rusya’da örneklerini 
gördüğüm çocuk cafe, çocuk etkinlik merkezi gibi bir yer 
açmak niyetindeydim; ben de özel öğrenci statüsünde 
Hacettepe Üniversitesi’ne kaydolup formasyon almak istedim. 
Sonra fırsatlar önüme geldi, anaokulum oldu; sene 2004 :) 
Şimdi Dadya Çocukları adı altında iki anaokulum var ve çok 
mutluyum. 

Girişimci olmak ayrı bir bakış açısına sahip olmayı 
gerektiriyor. Yuva açma fikri nasıl doğdu? Bu alanı 
seçme sebepleriniz neydi?
Yurt dışında  anaokulları çok önemseniyor; çünkü eğitim 
önemseniyor ve eğitimin en önemli ayağı anaokulu. Siz 
anaokulunda, ilkokulda merak duygusunu, öğrenme aşkını 
verirseniz üniversite derdine düşmenize gerek kalmaz ve çoğu 
bunun bilincinde; okullarda  hep yetkin kişiler çalışıyor; okullar 
devletlerin; ya da önemli sübvansiyonlar söz konusu; çalışanlar 
çocuk gelişimci, psikolog, pedagog, fizyoterapist. Bizde ise 
haddimi aşmak istemem ama, durum kötü; niteliksiz kişilerin 
ticari amaçla bu işe girmesi çok mümkün, her lise mezunu bu 
işi yapabiliyor.  

Ben kitap cafe fikrinden anaokulu fikrine bir haftada önüme 
gelen bir teklifle girdim. Girişimci olmak da bu zaten.  
Girişimcilik önünüze konan tablo ile değerlendirme yapıp, 
uygun zamanda uygun hamleyi yapmayı gerektiriyor. Ben 
de hızlı karar verebilen, azimli biriyimdir. Başladım, alandaki 
eksikleri görünce şunu da okuyayım, bunu da okuyayım, şunu 
da yapalım derken piştim. Siyasalın ardından halkla ilişkiler 
ve çocuk gelişimi okudum, Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek  
lisans dersleri alıyorum şimdi.

Ne tür hizmetleriniz var? Hedef kitleniz kim? Markanızı 
diğerlerinden farklılaştıran uygulama ve hizmetleriniz 
neler? 

Biz 0-6 yaş çocukların bakım, eğitim hizmetlerinin yanında 
Dünya insanı yetiştirmek istiyoruz. Barışcıl, vizyoner, problem 
çözmeyi bilen, doğaya saygılı, farklılıkları bilen ve önemseyen 
insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Buna inananlar bize geliyor 
zaten. Alternatif bir eğitim modeli izliyoruz. Hacettepe 
Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü’nden Doç. Dr. Arif Yılmaz ile 
İtalya’da alternatif bir model olan Reggio Emilia yaklaşımının 
eğitimini aldık, ardından tüm çalışanlarımıza 2 yıl boyunca 
sistematik eğitimler verdik.  Dolayısıyla hedef kitlemiz 

1988 Mezunu 
Banu Germen Özkan

Çocukların 
Dünyasında 
SBF’li Girişimci
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kendiliğinden belirlendi. Hedef kitlemiz alternatif eğitimlere 
inanan, doğa konusunda endişeleri olan, değişik kültürlerin 
kendilerini zenginleştirdiğine inanan, Atatürk’ün yolunu 
kendine yol etmiş insanlar.  Bizim diğerlerinden farkımız da 
bu; çocukları sınırlamayan, meraklarına göre değişen esnek 
program,  çocukların gelişimlerinin uzmanlarca kayıt altına 
alınması, neşeli, öğrenmeye açık bir ekip :)

Bu alanda nasıl bir çizgide ilerlemeyi düşünüyorsunuz? 
Büyümek ve yaygınlaşmak mi, butik hizmet mi?
Büyümeyi denedik, ancak büyümek hedeften uzaklaşmak 
demek, ya da biz yapamadık; hizmet sektöründe yaygınlaşırken 
kalitenin düşmesi riski var.   Bu nedenle butik hizmet vermek 
bizim yaklaşımımıza daha uygun geldi; iki şube ile çok iyi bir 
ekiple devam ediyoruz.  Şimdi kızım da çift ana dal yapıyor; 
hem işletme, hem çocuk gelişimi okuyor, ben nokta koyarken, 
müdürlerimiz ve o bayrağı devralacak :)

Şirketinizden, ekibinizden bahseder misiniz? Kaç 
kişisiniz? Toplam hizmet kapasiteniz nedir? Sizi 
gururlandıran örnek olaylar var mı?
Her iki okulumuzda da Çocuk Gelişimi Uzmanı iki şahane 
müdürümüz var yıllardır bir arada olduğumuz. Bunun dışında 
17 kişilik bir öğretmen kadromuz var, toplamda 36 kişiyiz, 

danışmanları, branş öğretmenlerini de sayarsanız 40’ı geçeriz. 
İki okulda toplam 160 çocuğumuz var, %100 kapasite ile 
çalışıyoruz yıllardır.

Yaptığımız işin gurur verici yanı henüz meslek sahibi olan 
çocuklarımız olmasa da, hep aradan sıyrılan, ne istediğini bilen, 
sporda, sanatta, hayatın her alanında yer alan çocuklarımız 
olması. Bunun dışında Fransa’da Türk Yılı’nda Türkiye’yi temsil 
eden anaokulu olmamız, geçen yıl Kore’de OMEP Dünya 
Kongresi’nde (Erken Çocukluk Eğitimi Dünya Organizasyonu) 
OMEP Türkiye’nin okulumuzun bir projesi ile  yer alması, 
çocuklarımıza yönelik olumlu geri dönütler,  Tübitak’ın 
desteklediği Hacettepe Üniversitesi’nin yer aldığı tüm Türkiye 
genelinde uygulanan Pedagojik Dokümantasyon projesinde 
yeralan iki özel okuldan biri olmamız, Uluslararası Yeşil Bayrak 
ile 8 yıldır onurlandırılmamız, yine uluslararası projelerde yer 
alan diğer çalışmalarımız tabi ki gurur verici olaylardan.

Bu tür girişimde bulunmak isteyenlere önerileriniz var 
mı? Bu iş sahasının size kattığı değerler ve bakış açısı 
ne oldu?
Önerim herkesin hayalinin peşinden gitmesi. Eğitim sektörü 
bana iyi geldi; Türkiye’de ve Dünya’da materyalist anlayış 
yerleştikçe ben umudumu yitiriyordum, şimdi ise tertemiz 
çocuklarla, Dünya’nın olumsuzluklarına rağmen, umutla 
bakabiliyorum yarınlara. Çünkü biliyorum ki ülkemiz de, Dünya 
barışı da; yetişen yeni nesilin bilimsel bilgiye ulaşmasıyla, 
hoşgörü ortamının oluşmasıyla gelecek :)

Siyasallı dostlarınıza özel imkanlar tanımayı düşünür 
müsünüz?
Aslında biz başlangıç yıllarından beri, kurum anlaşmaları 
yapıyoruz; örneklersek Ekonomi Bakanlığı ile, TSK, TPAO ile 
anlaşmalarımız var. Siyasallı dostlarımıza da ilk günlerden 
beri anlaşmaya gerek olmaksızın bu kurumların imkanlarını 
sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. 

Son olarak ne demek istersiniz?
Ben bu camianın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdiğimde donanımımın başlangıç 
olarak yeterli olduğunu biliyordum. Hayata başlarken bu 
güven duygusu paha biçilemez.   Ancak gelişen dünyaya ayak 
uydurmak, kendi mesleki alanımla ilgili bilgileri taze tutmak 
için Çocuk Gelişimi de okudum. O zaman çocukların gelişim 
aşamalarını öğrendim; onların davranışlarını ve nedenlerini 
anlamaya başladım. İnsan doğasını bilmenin doğru anlamayı 
ve hoşgörüyü getirdiğini bizzat deneyimledim. O nedenle 
Siyasal Bilgiler Fakültelerinde keşke daha çok psikoloji, davranış  
bilimleri dersleri olsa diyorum, o zaman belki ülke yönetiminde 
söz sahibi olanların bakış açıları ülke halkını daha toparlayıcı, 
daha hoşgörülü olabilir.

Tüm dostlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum, hep birlikte daha 
güzel günlerde buluşmak üzere diyorum.



‘‘HER ÇOCUK
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Loris Malagguzi
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Öncelikle 88  mezunumuz Neşegül Özyılmaz’ı kısaca 
tanımak isteriz. Bize kendinizi anlatır mısınız?
88 mezunuyum. Elazığlıyım,  ayrıca 87 yılı mezunu ve şu 
anda Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi başkanı olan Nedret 
Engin’in kardeşiyim. Ben mezun olduktan sonra bankacılık 
sektöründe işe başladım. Çocuklarımın özel yeteneklerinin 
gelişimine destek olmak maksadı ile çok erken emekli oldum.  
Kariyerinde Türkiye şampiyonluğu olan sporcu bir kızım ve 
kariyerinde dünya birinciliği olan karikatür sanatı ile ilgilenen 
bir oğlum var. Kızım Ece bu sene Marmara Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği Böümünü kazandı. Oğlum Engin ise Bahçeşehir 
üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü  öğrencisi.

Oğlunuzun çizerliği  ne zaman dikkatinizi  çekti?  Bu  
özelliği keşfedince ona nasıl destek verdiniz? Onun için 
neler yaptınız? 

Oğlum okumaya karikatür kitapları ile başladı. karikatür 
çizmeye ise ilkokulda  başladı ve ilk ödülünü ilkokul 5.sınıfta 
Cemal Nadir Güler anısına düzenlenen Geleneklerimiz ve 
Avrupa Birliği konulu yarışmada Türkiye birincisi olarak aldı. 
Gazeteci ve aynızamanda karikatürist olan Kamil Yavuz’un 
atölyesine ilkokuldan beri devam ediyor. Bende elimden 
geldiğince maddi manevi her türlü desteğimi sağlıyorum. Yani 
benim hayatımın merkezini çocuklarım oluşturuyor. 

Dünya birinciliği var genç Özyılmazın.. Peki  bu  
başasrısından dolayı  eğitimi için veya sosyal haklar 
anlamında   kendisine devlet taafından sağlanan  
avantajlar oldu mu? 
Engin Dünya birincisi olduğunda İstanbul valiliği Kültür 
bakanlığına ve Gençlik spor bakanlığına   mevzuatta değişiklik 
yapılarak tamamen kendi çaba ve gayretleri sonucu dünya 
birincisi olan Engin’in ödüllendirilmesi konusunda talepte 
bulundu. Kültür bakanlığı bütçe yetersizliği nedeni ile destek 
olamayacağını belirten bir yazı gönderdi. Gençlik ve spor 

bakanlığı ise 
mevzuat dışı işlem 
yapamayacaklarını 
bildirdi. ve kültür 
bakanlığına 
müracaat etmemizi 
istedi. 

Kredi ve yurtlar 
kurumu hiçbir 
uluslararası başarı 
kazanmamış 
sadece milli 

olması sebebi ile sporcu öğrencilere bursun üç katı oranında 
burs sağlarken dünya birinciliği kazanmış sanatçı bir gence 
burs vermiyor. Ben bu durumu sayın cumhurbaşkanı. sayın 
başbakan. TBMM eğitim kültür sanat komisyomu üyelerinini 
tamamına (bu komisyonda bütün partilerden üye var) ve 
bakanlara yazılı olarak bildirmmeme rağmen henüz olumlu bir 
sonuç alamadım. Bu arada 2 kez kültür bakanı 2 kez gençlik 
bakanı değişti . Ama olumlu sonuç alana kadar yazmaya devam 
edeceğim.

Özetle sanat alanında Dünya birincisi olmuş Üniversite 
öğrencisi bir genç devlet tarafından desteklenmiyor.

Peki Yüzümüzü şimdi genç Özyılmaz’a çeviriyoruz.  
Merhaba, kısaca seni tanıyalım. 
1994 istanbul doğumluyum. Bahçeşehir Üniversitesi  İletişim 
Tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisiyim.ilkokul yıllarımdan 
itibaren karikatür çiziyorum. Ben karikatürlerimi sevgi ve 
saygı sınırları çerçevesinde toplumsal ve sosyal olaylara dikkat 
çekmek için çiziyorum. Çizginin evrevsel dilini kullanarak 
uluslar arası yarışmalarla kendi duygularımı ve düşüncelerimi 
dünyanın her tarafındaki insanlara aktarabiliyorum. 

Seni bir kez daha kutluyoruz. Birinciliği nerden aldın?  
Birinci olduğunu öğrendiğinde neler hissettin?  

Dünya Birinciliğini İtalya Cumhurbaşkanı, italya eğitim 
bakanlığı, İtalya gençlik bakalığı ve italyadaki yerel 
yönetimlerin düzenlediği ve barış ve hoşgörü temalı yarışmada 
kazandım. Aynı yarışmada 2010 yılında da dünya ikincisi 
olmuştum. Yarışmaya 57 farklı ülkeden 2000 den fazla eser 
katılmıştı. Birinci olmak tabiki çok güzel bir duygu. Benim 
birinciliğim Nihat Engin Özyılmaz- İstanbul TÜRKİYE olarak ilan 
edildi. Dolayısı ile 57 farklı ülke içerisinde ben ülkemin adını 1. 
sıraya yazdım. Bu çok onur verici bir duygu.

Peki  Karikatür çizmeye ne zaman başladın? Nerden 
aklına geldi?   Bir kursa mı gittin?  Bir karikatüristle mi 
çalıştın? 
İlkokuldan beri Kamil Yavuz ile çalışıyorum.Kamil yavuz ile 
birlikte Haftada bir gün atölye çalışması yapıyorum. 

Peki  Sence karikatür nedir? Karikatürlerinde kimin 
stilini örnek alıyorsun kendine? En beğendiğin 
karikatürist kim?
Karikatür, evrensel bir dil olan çizgi sanatı ile herhangi 
bir konuya mizahi bir yaklaşımla dikkat çekmek. Ben 
karikatürlerimde konuşma balonu kullanmıyorum. Çizginin 
evrensel dilini kullarak konu hakkındaki düşüncelerimi 
dünyanın hertarafıngaki insanlara aktarmaya çalışıyorum.

Başarılı SBF’Lİ
Annenin 
Başarılı Evladı...
Nihat Engin Özyilmaz
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Çok  beğendiğin karikatür hangisi desek? 

Ben bütün karikatürlerimi çok severek çiziyorum. hepsinde 
farklı bir mesaj var .

Sizin gibi çizerleriyle Türk karikatüristlerin dünya 
mizahının neresinde olduğunu düşünüyorsun? 
Dünya çizerlerinden bir farkımız yok. Onlardan farklı 
olduğumuzu düşünmüyorum.

Çizdiğin karikatürlerle dünyaya ve topluma netür 
mesajlar veriyorsun? 
Ben karikatürlerimi sevgi ve saygı sınırları içerisinde toplumsal 
ve sosyal olaylara dikkat çekmek için çiziyorum. Şu an içinde 
yaşadığımız dünyanın en çok barış ve hoşgörü mesajına ihtiyacı 
olduğunu düşünüyorum. Her konuda karikatür çiziyorum

Başarının altında  sana destek veren  ve gelişmene 
katkı sağlayan kimdi? Nasıl bir destek verdiler sana?  
Tamamen ailemin desteği ve kendi çaba ve gayretlerim sonucu 
bu başıraları kazandım.Teknik anlamda da sayın Kamil Yavuzun 
gelişimimde çok emeği vardır.

Bundan sonraki  hedefin ne? Gelecekte neler yapmak 
istiyorsun? 

Karikatür çizmeye devam ederek gelecekte kendi çizgi  
romanlarımı oluşturmak istiyorum

Kişisel ya da ortak karikatür sergin oldu mu? Böyle bir 
düşüncen var mı? Şu an bir yer için çiziyor musun? 
Şu an herhangi bir dergide çizmiyorum. Sadece yarışmalara 
katılıyorum. 

Proje amaçlı iki sergi yaptım. Bunlaradan birincisi istanbulda 

genç olmak konulu bir projeydi. 

ikinci sergim ise Avrupa Birliği Yolunda genç İletişimciler 
konulu bir proje.

Bugüne kadar karikatürleriniz nerlerde yayınlandı? 
Mesela, ilk yayınlanan karikatürünüz nerede 
yayınlanmıştı? Albüm, kartpostal gibi çalışmalarınız 
oldu mu? Varsa halen devam edenler var mı? Satın 
alınabilecek çalışmalarınız için size ulaşılabilecek bir 
adresinizi verir misiniz?  

Ben bu güne kadar hep yarışmalar için karikatür çizdim. 
Dolayısı ile yarışmayı düzenleyen kurumların albümüne girdi ve 
oralarda yayınlandı. Ben henüz böyle bir çalışma yapmadım. 

Neşegül Özyılmaz’a dönüyoruz. Gurur duyduk 
oğlunuzla.. Bu  başarısına kaynak olan şey nedir 
sizce? Entellektüel anlamda kendisini geliştirmesi,  
yaratıcılığı ya da ne? Bu tür yeteneği olan sizin gibi 
siyasallı okuldaşlarınıza ne önerirsiniz? 
Ben de oğlumla gurur duyuyorum. Engin her zaman çok 
hassas ve çok  duyarlı bir çocuk oldu. Sanatsal konulara her 
zaman çok ilgili idi. sinema, tiyatro herzaman enginin ilgisini 
çeken konulardı. çok dikkatli ve gözlemci bir çocuktu. Engin 
alldığı uluslararası başarılarla dünya çapında özel yeteneğe 
sahip olduğunu ispatladı. Bu yeteneğini dünya çapında devam 
ettirebilmesi için devlet desteğine ihtiyaç var. Bu tür özel 
yeteneği olan çocuklarımıza devlet desteğinin sağlanması 
konusunda okuldaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum.

Genç Özyılmaz’ın başarılarının devamını diliyor ve 
sizlere Teşekkür ediyoruz.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda alınan çeşitli ödüllerin önemlileri;

•  2006 Yılında Cemal Nadir Güler anısına düzenlenen ‘Geleneklerimiz ve Avrupa Birliği’ konulu yarışmada 1.lik

•  2007 Yılında 13. Uluslararası Ankara karikatür festivalinde sergilenmeye değer ödülü, İtalya’da ‘Eğitim’ konulu bir yarışmada 
Sergilenmeye değer ödülü.

•  2008 Yılında Erguvan Çevre yarışmasında Sergilenmeye Değer ödülü.

•  2009 Yılında İtalya’da düzenlenen dünya çapındaki ‘Barış ve Hoşgörü’ temalı yarışmada Dünya ikinciliği (yarışmaya 50 farklı ülkeden 
2000 den fazla eser katılmıştır)

•  2009 Yılında Burdur Valiliği tarafından düzenlenen ‘’Karikatürlerle Kültür Varlıklarımız’’ konulu yarışmada sergilenmeye değer ödülü.

•  2010 Yılında Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Turizm’ konulu yarışmada Genç Çizer ödülü, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi 
tarafından düzenlenen ‘Çalışan Çocuklar’ konulu yarışmada Sergilenmeye Değer ödülü, Erguvan Çevre yarışmasında 2.lik

•   2011 Yılında Japonya’da düzenlenen ‘Organ bağışı ve organ nakli’ konulu yarışmada Sergilenmeye Değer ödülü, 2011 Yılında Avrupa 
Kültür Başkenti Ajansı ve Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen  ‘’İstanbul’da Genç Olmak’’ Projesi kapsamında ‘Hoşgörü temalı 
karikatür sergisi’ ile 3.lük, Beşiktaş Belediyesi tarafından Nehar Tüblek anısına düzenlenen ‘Dünya Hali’ konulu yarışmada Genç Çizer 
ödülü, Ankara Karikatürcüler derneği tarafından düzenlenen Uluslararası karikatür festivalinde 1.lik- workshop ödülü, Işık okulları 
tarafından düzenlenen ‘’Çocuk gözüyle eğitim ‘’ konulu yarışmada 3.lük, UNESCO tarafından 2011 yılının Evliya Çelebi yılı ilan edilmesi 
sebebiyle Eyüp İMKB  Ticaret Meslek Lisesi Tarafından düzenlenen ‘’Gençliğin Gözüyle Evliya Çelebi’’ konulu yarışmada 2.lik

•  2012 Yılında İtalya’da düzenlenen ‘’Barış ve Hoşgörü’’ konulu yarışmada Dünya Birinciliği. (yarışmaya 57 farklı ülke katılmıştır), 
Beşiktaş Belediyesi tarafından Nehar Tüblek anısına düzenlenen karikatür yarışmasında Genç Çizer ödülü

Nihat Engin Özyılmaz
30.01.1994 tarihinde İstanbul’da doğdum. İlkokulu İstek 
Vakfı Belde okulunda okudum. 2011 – 2012 öğretim 
yılında Çengelköy Lisesinden mezun oldum. Şuanda 
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı 
Bölümü 2.sınıfında okumaktayım. Ben karikatür çizmeye 
ilkokul 5.sınıfta başladım. Bana göre içinde mizah duygusu 
olan herkes karikatür çizebilir. Ben karikatürü sanatsal 
anlamda, sevgi ve saygı sınırları içerisinde toplumsal ve 
sosyal olaylara dikkat çekmek için çiziyorum. Çizimlerimde 
konuşma balonu kullanmıyorum, çünkü karikatürü evrensel 
boyutta herkesin anlayabileceği şekilde çiziyorum. Çizginin 
evrensel dilini kullanarak kendi değerlerimi, düşüncelerimi, 
duygularımı uluslar arası alanda dünyanın her yerindeki 
insanlara aktarmaya çalışıyorum. Ulusal ve uluslar arası 
alanda birçok ödül aldım. Bu sayede 3 yabancı ülke görmüş 
oldum. Çalışmalarımı gazeteci ve aynı zamanda karikatürist 
olan sayın Kamil Yavuz ile birlikte haftada bir gün atölye 
çalışması şeklinde yapıyorum.
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Kitabın yazılmasına nasıl 
karar verdim?

Bu kitap benim doktora çalışmam. 

Kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek 

var ki bu toprakların harcını oluşturan 

en temel unsurlardan birisi şüphesiz 

dindir.  Bununla birlikte Türkiye’nin 

büyük çoğunluğunu oluşturan dindar 

yaşam biçimi ve dünya tasavvuru uzunca 

bir dönem sistem tarafından sürekli 

olarak ötekileştirilmiştir.  Cumhuriyet 

tarihinin temel çatışması olan merkez-

çevre düalitesi laik ve seküler, bürokratik 

merkezin, dindar yaşam pratikleri ile 

ilişkilendirilen sivil çevre ile giriştiği 

mücadele olarak ön plana çıkmıştır. 

Toplumsal dokuyu bu denli baskın bir 

şekilde belirleyen İslam, merkezden 

hangi yöntemlerle uzak tutulmuş, 

yönetim ve halk arasında gerilimli ilişki 

nasıl üretilmiş, birbirine karşıt kabul 

edilen kavramlar bugün nasıl bir araya 

gelebilmiş? Çalışmada bu sorulara da 

cevap aradım. Olguların gerçek doğasını, 

toplumsal refleksleri ancak tarihsellikleri 

içinde açıklanabilir. Asıl sebep ise merak 

tabii ki, anlama çabası…Bir kısmına vakıf 

olduğum bir dönemi derinlemesine 

anlamak, bugünü belirleyen siyasi 

davranış biçimlerinin özüne inmek 

istedim. Bir de genel olarak İslamcılık 

ve muhafazakarlık arasındaki sınırların 

çok da net çizilemediğini görüyorsunuz. 

Muhafazakarlık literatürde çoğu zaman 

İslamcılıkla aynı anlamda kullanılsa 

da farklı teori ve pratikleri olan iki ayrı 

itiraz türdür. Türkiye’de muhafazakarlığı 

İslamcılıkla eşitleyen algının nedeni 

Türkiye İslamcılarının tepeden 

inmeci modernliğe dair eleştirilerini 

muhafazakâr bir dille sunmasıdır. Bu iki 

yapı arasındaki farkı ve benzeşmeleri 

analiz etmek gerekiyor. AK Parti ne 

ölçüde içinde yetiştiği Milli Görüş 

hareketinin izlerini taşıyor, özgün olarak 

ne üretmiş bu sorulara cevap aramaktı 

niyetim. Bir de  AK Parti üzerine genel 

olarak yapılmış kantitatif araştırma 
sayısı çok az. Bu çalışma bir taraftan Milli 
Görüş hareketinin tarihsel dönüşmesi ve 
içinden AK Parti’yi çıkarma sürecini analiz 
ediyor, diğer taraftan da AK Parti teşkilat 
üyelerinin değer algıları üzerine yapılan 
ilk kantitatif çalışma özelliğini taşıyor. AK 
Parti kadroları gerçekten de Milli Görüş 
hareketinin ürettiği çizgiden farklı bir 
değer üretimi mi gerçekleştiriyor, Siyasal 
İslamcı bir hareket olan Milli Görüşten 
farklı olarak hangi değerler sahiplenilmiş, 
öncelikler nelerdir. Bunları nicel olarak 
ölçmek istedim.  Açıkcası bugün gelinen 
noktaya ilişkin bütüncül bir resme 
ulaşmayı istedim.

Kitap  hakkında AK Parti 
kurucuları  ve yöneticilerinin  
kitap  hakkında yorumları
Doğrusu kitap yayınlanırken çok 
tartışılacağını ve günlerce gündemde 
kalacağını varsayıyordum. Zira 
Türkiye’nin son 12 yılına damga 

Milli Görüşten Muhafazakar Demokrasiye
Derneğimizin kurucu üyelerinden.. Herzaman toplum için 
çalışmalar yapmış, sabırlı, kendini ve çevresini geliştiren,  
gözlemci, aktif, insana  değer veren alanında başarılı bir isim.. 
1987 mezunlarımızdan 
Dr. Nureddin Nebati... 
Gerek  tecrübeleri gerek  akademik birikimi ile yazdığı Milli 
Görüşten Muhafazakar demokrasiye adlı kitabı  ilgiyle okundu, 
okunmakta.. Bizde sizin için sorduk. Kendi ifadeleri ile işte; 
Milli Görüşten  Muhafazakar demokrasiye adlı kitabı.

Dr. Nureddin Nebati
Siyaset Bilimi uzmanı. 1964 yılında Şanlı Urfa-Viranşehir’de doğdu. 
Lisansını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu 
Yönetiminde, Yüksek lisansını aynı üniversitenin Uluslararası 
İlişkiler bölümünde, doktorasını Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi’nde tamamladı. 1991 yılında Refah Partisi’nde 
başlayan siyaset serüveni Refah Partisi Bakırköy ilçe başkanlığı, 
partinin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi ilçe başkanlığı 
yaparak devam etti. Fazilet partisinin kapatılmasından sonra AK 
Parti’de İstanbul İl yönetim kurulu üyeliği ve il teşkilat başkanlığı 

yaptı. AK Parti İstanbul Milletvekili, MKYK üyesi ve genel başkan 
yardımcısıdır. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Halen 
MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma 
Cemiyeti Üyeliği devam etmektedir.  Esenler Belediyesi Şehir 
Düşünce Merkezi Bilim Kurulu üyesidir. Milli Görüşten Muhafazakar 
Demokrasiye isimli bir kitabı bulunmaktadır. Şehircilik, kimlik ve 
İslam felsefesi üzerine de çalışmalar gerçekleştirmiştir.
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vurmuş tarihini geleceğini yeniden 
şekillendirmiş ve müthiş dönüşümü 
sağlarken toplumun her kesimini 
etkilemiş, üzerine binlerce makale yazı 
tez yazılmış AK Parti üzerine yapılmış 
ilk kantitatif bir çalışma olma özelliğini 
taşıyan bir eser her kesimin ilgisini çeker 
diye bekliyordum. Doğrusu bu ilgi daha 
çok parti kurucuları ve üst yöneticileri 
tarafından esirgenmedi. Bu ilginin 
neden partimizin bu noktalar geldiğini 
göstermesi açısından ne kadar önemliyse 
AK Partiyi anlamamaya çalışanların 
ellerine geçen böylesine önemli bir 
çalışmayı görmemeleriydi.

Kitapta verilen mesajlar?
Aslında kitabı bir mesaj kaygısıyla 
yazmadım, daha ziyade anlama 
ve derinleşme çabası ile yazdım. 
Zaten bilimsel bir çalışma mesaj 
vermeye çalışmamalı. Olabildiğince 
siyasi kimliğimden arınarak olgulara 
yaklaşmaya çalıştım. Ancak şunu 
da belirtmek gerekir ki zaten hiçbir 
sosyal çalışmanın mutlak olarak yansız 
olabileceğine inanmıyorum. Sonuçta 
salt bir derleme yapmıyoruz, bir yorum 
üretiyoruz. Her çalışma da araştırmacının 
zihninde belirli bir kırılmadan geçiyor, 
yani çalışmalar araştırmacının değer 
ve politik görüşlerinden azade değil, 

verilerin tasnifi bile bir bakış açısının 
yansımasıdır. Ben de çalışmama bu 
gerçeği kabul ederek başladım. Sonuçta 
ben de Milli Görüş geleneği içinde 
yetiştim ve AK Parti’de aktif bir şekilde 
siyasetin içindeyim. Benim yaptığım 
çalışma da benim politik görüşlerimi 
içerecektir doğal olarak. Size çalışmamın 
sonucunda vardığım sonuçları kısaca 
özetleyebilirim. Araştırmanın sonuçları 
bir bütün olarak incelendiğinde bu 
sonuçların araştırmanın ana hipotezi 
olan “AK Parti teşkilat üyeleri, İslami 
muhafazakâr değerlerini korumakla 
birlikte; çağdaş demokratik değerleri 
benimsemektedir” fikrini destekler 
nitelikte olduğu görülüyor. AK Parti 
teşkilatının üyelerinin hayatlarında 
maneviyat ve dini değerler önemli yer 
tutuyor, kendilerini büyük ölçüde dindar 
görüyorlar bununla birlikte kapsayıcı ve 
farklılıkları olumlayan bir yaklaşımları var.  

Kitabın yazımında yaşanan 
aşamalar
Kitap çok aşamadan geçti, ilk yazdığım 
metinle son hali arasında dağlar kadar 
fark var bunda tabii aynı zamanda tez 
danışmanlarım olan Ramazan Şengül 
ve Yılmaz Bingöl hocalarımın büyük 
payı var. Kelime kelime her yazdığımı 
değerlendirdiler, tekrar tekrar metine 

şekil verdik, yeni kaynaklar ve bakış 
açıları ile harmanladık. Yalnız benim 
açımdan zorlayıcı olanın sosyal 
bilimler üzerinde Marksist bakış 
açısının dominasyonu olduğunu 
söyleyebilirim. Bu tarz bakış açıları 
İslamcılığı öze ilişkin değil, koşullara 
göre değişen bir “teolojik bir pozisyon”, 
“farklı ideolojilere eklemlenen bir 
ufuk” olarak algılamaktadır. Yine aynı 
şekilde  İslamcı kaynaklarda ise temel 
zafiyet batılı modernleşme anlayışının 
dayattığı hakim paradigma ile “kendine 
bakış”dır. İslamcı kaynakların hiç birinde 
moderniteye yönelik Gazali ayarında 
bir cevap verilememiştir. İslamı eleştiri 
modernleşme ile iç içe geçmiştir, 
bu alanda bağımsız bir entelektüel 
meranın kurulamayışı karşılaşılan en 
temel zorluktur. Üzülerek söylüyorum ki 
İslamcı-muhafazakar aydınlar entelektüel 
alanı biraz boş bırakmış durumdalar, bu 
boşluk yeni yeni dolmaya başladı.

Bunun dışında politikaya 
yönelik başka çalışmalar var 
mı?
Var tabii çalışmalarım devam ediyor. Ben 
sonuçta hangi makamda olursanız olun, 
öğrenci ruhu taşımanın gerekliliğine 
inanıyorum. Bu çok değerlidir, insanın 
öğrenmesinin sınırı yoktur, hiçbir 

zaman oldum dememeli 
ve hep yeni şeylere 
açık olmalıdır. Son 
olarak “Türkiye’de 
Muhafazakârlığın AK 
Parti Tarafından Yeniden 
İnşa Edilmesi” üzerine 
bir çalışma hazırladım. 
Yine Türkiye’de Sosyal 
Belediyeciliğin Gelişimi 
üzerine araştırma 
yapıyorum. Sosyal 
Belediyecilik meselesinin 
çok önemli olduğunu 
düşünüyorum çünkü. 
Kitabımda da bu 
konu üzerine kimi 
değerlendirmeler 
mevcut. 
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Sizi  tanıyabilir miyiz?  

Üniversiteye giriş sınavında İÜ Siyasal 
Bilgiler Fakültesi benim ilk tercihimdi. 
Çok severek okudum bu fakülteyi. Ortamı 
çok güzeldi. Çalışmayı seviyordum ve o 
derslerin konuları gerçekten ilgimi çeken 
türden konulardı ve elbette displinli bir 
şekilde çalıştım.

Hayatımın dönüm noktalarından biri, 
beni kaymakam olma idealiyle Siyasal 
Bilgiler Fakültesine yönlendiren bir kitabı 
okumam oldu.

Endüstri meslek lisesi ikinci sınıfındayken 
okuduğum Yaşar Kemal’in Teneke isimli 
romanı.

Diğer bir kırılma noktası, üniversiteyi 
bitirir bitirmez girdiğim ilk sınav Töbank 
Müfettiş Yardımcılığı sınavıydı. Kendimi 
denemek ve de kazanırsam kaymakamlık 
sınavına girinceye kadar çalışmak 
amacıyla girmiştim o sınava. İş hayatına 
yanlış yerden başladığımı düşünüyorum. 

Diğer dönüm noktası ise iki defa 
kayakamlık sınavına girdiğim halde 
mülakatta elenmem oldu. 

Diğer bir dönüm noktası ise 1995 yılında 
Albaraka Türk teftiş kurulunda göreve 
başlamam oldu.

2009 yılında ilk kitabımın yayımlanması 
da hayatımda farklı bir etki meydana 
getirdi.

Hobi olarak kitap okumayı, kitap yazmayı 
ve gezmeyi söyleyebilirim. 

“Başarının sırrı” kavramını tartışmalı 
buluyorum. Başarının ne olduğu kişiye, 
topluma ve zamana göre değişiyor.

İyi bir şeyler başarmak daima çalışmaya, 
iyi bir yerlere (ki bu da göreceli 
bir kavram) gelmek ise bazen çok 
çalışmaya bazen şansa, bazen iyi bir 
tanıdığa bağlı diye düşünüyorum. 
Gayreti önemsiyorum, neticeyi 
belirleme gücümüz olmasa da anlamlı 
şeyler için gayret etmek kendimize 
ve toplumumuza karşı önemli bir 
sorumluluğumuzdur.

Yazmak  kolay  bir şey  değil.. 
Profesyonel hayatın içinde Nasıl  
zaman buluyorsunuz?  

Bankacılık mesleği yoğun mesai 
gerektiren, yorucu bir meslek fakat 
hayatın tam içinde olmak gibi de bir 
avantaja sahip.

Kitap yazmak için özel bir yer ve zaman 
avantajım yok. Fırsat bulduğum ve 
içimden geldiği anlarda yayıyorum. 
Tatiller, hafta sonları, seyahatler bu 
anlamda uygun zamanlar. Etkileşimler 
önemli. Film izlerken, müzik dinlerken, 
yeni bir yer görüp, yeni kişiler tanırken 
zihnimde sahneler canlanıyor. O anda 
fırsatım olursa yazıyorum, fırsatım 
olmazsa not alıp sonra yazıyorum.

Gözlemlerini not alıp temize çeker gibi 
yani.. 

Evet notlar alıyorum. Sonra o notlar 
defalarca şekilleniyor. Yeni notlarla 
birleşiyor. Bir fotoğraf sanatçısının 
ilginç kareler yakalamaya çalışması 
gibi, farkındalık oluşturacak sahneleri 
yakalamaya çalışıyorum. Gündelik 
hayattan tarihten gelecekten 
bahsederken okurlara “haydi şu sahneleri 
bir daha seyredelim” diyebilecek 
şekilde yazmaya gayret ediyorum. Okur 
kitabı okurken ara sıra kitabı kapatıp o 
sahneyi devam ettirmeli. Kitabı okumayı 
bitirdiğinde ise hayata bakış açısında 
onu dinginleştirmeye matuf bir değişim 
yaşamalı. 

FEREC son romanın.. Ferec nasıl bir 
roman, bize birkaç cümle ile anlatır 
mısın?

FEREC  günümüz yaşantısına ve dünyada 
olup bitenlere şekil veren unsurları 
tarihsel kökenleri ile buluşturan bir 
roman. Felsefi bir açılımla başlıyor. 

Salt hayali bir kurguya dayalı değil de 
araştırma, gözlem ve analizlere dayalı 
olarak kurgulanmış bir roman. Gerçek 
hayatın içinden çekilmiş rol ve karakterler 
üzerinden sayfalar arasında sahnelenmiş 
uzun metrajlı bir film diyebiliriz.

1989 Mezunu SBF’li Okuldaşımız
Hüseyin Tunç

Derneğimiz üyesi Hüseyin Tunç 

1968 Kastamonu doğumlu.. 

Okulumuzun 1989 yılı 

mezunlarından... 

Asıl mesleği bankacılık olmakla 

birlikte son yıllarda yazarlık 

yönüyle öne çıkmaktadır. Halen 

Albaraka Türk’ün Kredi Yönetim 

Müdürü olarak görev yapmakta 

olan Hüseyin Tunç, evli ve iki çocuk 

babası olup ingilizce bilmektedir. 

SSMM unvanına sahip olan Tunç;

T. Yazarlar Birliği, ESKADER ve 

Siyasal Vakfı üyesidir.

Biz Aslında neyiz?, Katılım Bankacılığı, Kayıp Renk ve Fereç isimli  kitapları ile 
bilgi,  birikim ve tecrübelerini okuyucularıyla paylaşan okuldaşımız geleceğe en 
güzel hediyeyi bırakıyor.. 

Kitap furaında standının dolup taşması aslında okuyucularını  sarıp 
sarmaladığını, onları yakalayarak farklı dünyalara götürebildiğinin bir diğer 
göstergesiydi bizce.. Gurur duyduk.. Kitaplığımızda yerini alan son kitabı üzerine 
kendisi ile sohpet etmek istedik.
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Film derken?

Amacım tarihte yaşanmış bugüne 
ışık tutan ve bugün yaşanmakta olup 
şimdiki hayatımızı etkileyen olay ve 
durumları roman sayfaları arasında 
okurlara yeniden seyrettirmek. Bu 
sahneleri geleceğe miras bırakmak. 
İyi bir film seyrederken insan hayatına 
ne katıyorsa, bu romanı okuyan kişi 
de düşünce dünyasını his dünyasını 
biraz daha donatsın istiyorum. Elli yıl 
sonra okunduğunda bugünü tanımaya, 
anlamaya yardımcı olsun.

Romanın asıl kişisi Gazeteci Selim. 
Selim soruyor: “Binlerce yıldır 
insanoğlu dünya denen bu yuvarlak 
mekanda ne aramaktadır?” Selim 
kendisi ne arıyor?

Selim hayatı dar kalıplara sokan 
günümüz dünyasında bir ışık arayan 
insanların ortak temsilcisidir.

Bütünden kopuşun insanı getirip 
bıraktığı kendine ve topluma 
yabancılaşmanın ıstıraplarını duyuyor ve 
bu sıkıntılı ruh halinden kurtuluş için bir 
ışık arıyor.

Binlerce yıldır filozofların sorduğu 
kadim soruyu Selim de sormaktadır:

“Neden?” diye soruyor? Neden?

Hepimiz her durumu bir nedene 
bağlıyoruz. Nedensellik üzerine kurulu 
hayatımızda her bir durumun mutlaka 
bir nedeni olmak zorunda mıdır? Önce 
“neden?” diye sorar, ardından başka bir 
soru ile kendi sorusuna itiraz eder:

“Ne demek neden?” Çünkü “nasıl”lar da 
önemlidir.

Neden ve nasıl sorusu hayatı 
ıskalamaktan ciddi bir şekilde 
korkmanın neticesidir. Bütün bir hayatı 
ıskalamak çok ciddi bir risk ve insanların 
başkalarının ne diyeceğinden çok kendi 
kalplerinde ve zihinlerinde kendilerini 
ikna etmeleri gerekiyor.

Selim’in Suriye ziyareti var. Neden 
gidiyor Suriye’ye?

Arap Baharı’nın kökenlerini arıyor. 
Kargaşa içinde bir ülkenin halkı 
nasıl yaşar ve bu haldeki bir ülkeyi 
yöneten kişiler psikolojik olarak ne 
durumdadırlar? Bunu anlamak için 
gidiyor.Tarihi ve güncel kişilerle 
mülakatlar yapıyor. Orada bilim ve 
siyaset dünyasının karanlık yüzüyle daha 
açık bir şekilde karşılaşıyor. 

Romanda ilginç karakterler var. Bu 
karakterleri nasıl oluşturuyorsun?

Yazdığım her iki romanda da 
karakterlerin oluşumu bir çocuğun kişilik 
kazanımı gibi. Dışsal etkenlerin yerine 
geçmek üzere yazar olarak kişilere bazı 
özellikler yüklüyorum. Roman ilerledikçe 
kişiliği oturan karakterler benim verdiğim 
bazı özellikleri muhafaza ederken 
bazılarını üzerlerinden atıyorlar. Yani 
hikayenin gelişimi ve realiteler daha 
baskın çıkıyor. Roman kendi kendini 
revize ettiriyor. 

Akışı nasıl planlıyorsun ve bir romanı 
tamamlamak ne kadar süre alıyor?

İçinizde biriken bazı fikir, duygu, ıstırap 
ve gözlem neticelerini gerçeklikten 
kopmadan ve de gerçeğin bir yansıması 
olarak resmetmeyi planlıyorsunuz. 
Kelimelerle bir resim yapacaksınız. 

Sonra hayal gücünüz ve edebi 
yeteneğiniz kadar kalemin gitmek 
istediği yön de akışta rol oynuyor.

Süre olarak Kayıp Renk iki yılda, 
Ferec ise üç yılda tamamlandı. Tabii 
bankacılık mesleğinin dışında kalan boş 
zamanlarımda yazıyorum. Zamanımı 
sadece yazmaya ayırsam belki daha 
kısa sürede tamamlanabilirdi. Fakat 
bu şekilde yazmanın çok önemli bir 
avantajı var. Gerçek hayattan kopmadan 
ve gerçek hayata bir nebze olsun değer 
katacak şekilde ilerliyor roman. Okuyor, 
yazıyor, gözlüyor, dinliyorum. Dinlediğim 
müzikten, izlediğim filmden, reel hayatın 
attığı zımparalardan, hayatın akışından 
renk ve desen alıyorum. İşleyeceğim 
konular için onlarca kitap okuyor, 

araştırmalar yapıyorum. 

FEREC’i okurken gidişattan bazı 
tahminler yapılıyor. Ama tahminler 
tutmuyor. Bu konuda ne diyeceksin?

Hayat filmlerdeki ve masallardaki gibi 
akmıyor. Kurgularda alışık olduğumuz 
akışlardan ziyade ben yazarken 
karakterler için empati yapıyorum. 
Karakterlerin gücü, ideal, irade ve 
istekleri devreye giriyor. Bu yüzden 
benim arzu ettiğim kadar, karakterin tavrı 
da akışta belirleyici oluyor. 

Geleceğe ne tür mesajlar vermeye 
çalışıyorsun?

Mesaj vermek amacında değilim. 
İnsanların omuzlarına dokunup, “Hey 
şuraya bak!” demek istiyorum. Bildikleri 
ama unuttukları, ya da görmezden 
geldikleri yere…

Farkındalık oluşturmak… İnsanların 
gündelik kaygı ve bunalımlardan 
sıyrılmalarına vesile olabilmek için onları 
silkelemek ve topluma değer katmak… 

Seni bu konuda en çok destekleyenler 
kimler?

Okurlardan gelen iltifatlar ve öneriler 
teşvik edici oluyor. Bir yazar için en 
büyük destek kitaplarının okunmasıdır. 
En yakınlarımdan başlayan geniş bir 
halkada destek görüyorum. Hepsine 
müteşekkirim. Fakat ilk defa yazmak 
niyetinde olanlar var ise, onlara tavsiyem, 
kendi azim ve iradeleri kendileri için en 
büyük destek olacaktır.

Ufukta yeni çalışmalar mutlaka vardır 
diye  düşünüyoruz? 

Evet. Yeni bir çalışmaya başladım. Bu 
çalışma bir lise öğrencisi üzerinden 
eğitim, aile ve sosyal medya ilişkileri 
alanında olacak.

Diğer kitaplarımda olduğu gibi bu 
kitapta da hem kendime hem içinde 
yaşadığım topluma değer katmaya 
yönelik bir gayret içinde olacağım.

İnsanların tüketim kültürü akıntısında 
savrulduğuna ve her türlü konfora 
rağmen mutsuz olduklarına şahit 
oluyorum.

Bir can sıkıntısı bir tatminsizlik bir 
kanattsizlik, kıymet bilmezlik… “Dönün 
bu yoldan ey kalabalıklar!” diyorum.

Başarılar diliyoruz...



40 Röportaj

İsmini Selçuklular tarafından 1251 yılında 
yaptırılmış ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu 
niteliğinde olan Karatay Medresesi’nden 
alan KTO Karatay Üniversitesi, 1882 yılında 
kurulan Türkiye’nin en köklü Ticaret 
Odalarından birisi Konya Ticaret Odası 
tarafından 2009 yılında kuruldu. 

KTO Karatay Üniversitesi, kar amacı 
gütmeden, tüm kesimlerle işbirliği ve 
dayanışma  içerisinde sorunlara çözüm 
getirmek, yoğun uygulamalı eğitimle 
en az iki dil bilen, nitelikli, piyasayı 
tanıyan, iş bulma kaygısı olmayan, yerel 
ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak, 
ülkesi için katma değer oluşturacak 
mezunlar vermeyi temel hedef olarak 
belirlemiştir. KTO Karatay Üniversitesi’nde; 
Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi’nde 
Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, 
Makine, İnşaat, Malzeme ve Nanoteknoloji 
Mühendisliği bölümleri, Hukuk Fakültesi, 
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde 
İşletme, Uluslararası Ticaret, Enerji Yönetimi 
ve Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümleri, 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde Sosyal 
Hizmet bölümü eğitim vermektedir. Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Mimarlık, 
İç Mimarlık, Grafik Tasarım ve Geleneksel 
Türk Sanatları bölümleri, Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu’nda Odyoloji, Hemşirelik 
ve Çocuk Gelişimi bölümleri,  Adalet 
Yüksekokulu, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve 
Sağlık Bilimleri Enstitüleri ve Yüksek Lisans 
programları bulunmaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi’nde, ön lisans, 
lisans ve lisansüstü programlarda toplam 
4000’in üzerinde öğrenci öğrenim 
görmektedir. Üniversite kampüsünde 85 
Derslik, 27 Laboratuvar, 12 Atölye, 7 Amfi, 
5 Bilgisayar Laboratuvarı, 5 Çizim Sınıfı 
ve 1 Duruşma Salonu bulunmaktadır. 
2015 yılı itibariyle üçüncü eğitim bloğu 
hizmet vermeye başlamıştır. Kampüste iki 
ayrı merkezi derslik inşaatı da 2015-2016 
akademik yılı sonunda tamamlanacaktır. 
KTO Karatay Üniversitesi’nin misyonu, 
liderlik vasfına sahip, yenilikçi, girişimci 
ve eleştirel düşünebilen nitelikli mezunlar 
yetiştiren ve küresel yaklaşımı hedef almış, 
bilimsel alanda öncülük eden bir üniversite 
olmaktır. KTO Karatay Üniversitesi’nin 
vizyonu, evrensel düzeyde kaliteli eğitim, 
öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma 
öncülük eden seçkin bir kurum olarak, 
ülkemizin kalkınmasında rol oynamak 
ve geleceğin şekillenmesine katkıda 
bulunmaktır.

Öğrencilerin ağırlıklı olarak kendi 
alanlarındaki özel şirket veya kamu 
kuruluşlarında uygulama yapmaları 
KTO Karatay Üniversitesi’nde önem 
verilen hususlar arasındadır. Bu amaçla 
mühendislik alanında sanayi kollarındaki 
şirketlerle ortak hareket edilerek 
öğrencilerin pratik bilgi ve becerilerini 
artırmaları sağlanmaktadır. Yine İşletme 
ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencileri 
ticaret kesiminde pratik uygulamalar 

Gençlere Yüzünü Dönmüş Bir İsim...

1967 yılında Konya’da doğdum. 1984 yılında 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 
kazanmamla birlikte sadece gezmeye gittiğim 
şehir İstanbul’a  aşık olmam onunla ikinci 
tanışmamdır. 1991 yılında bitirebildiğim 
öğrencilik hayatından sonra Sabah Gazetesi Satış 
Geliştirme Merkezi ile çalışma hayatına başlamış 
oldum. 1992’de kısa dönem olarak askerlik 
görevimi bitirdim ve 1993 yılı ekim ayında çok 
sevdiğim Nesrin’im eşim oldu.

Evliliğimizin 1. ayında kıymetli babamın vefatı 
ile memleketim olan Konya’ya dönmemiz ve 
ticaret hayatına atılmamla birlikte uzun yıllar 
maalesef başarısızlıkla sonuçlanan bir serüven 
yaşadım. Ticaretin bana göre olmadığı gerçeğini 
kavradıktan sonra KTO Karatay Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi (Karsem) Yöneticiliği 
görevini yürütmeye başladım.

Karsem bünyesinde insanların bilgilerine yenilerini 
eklemeleri ve kariyer basamaklarını tırmanmalarında 
onlara kolaylık sağlayabilme ihtimali dahi beni 
heyecanlandıran ve yeni projeler peşinde koşmamı 
sağlayan en önemli faktör.

Ticari olarak acı tecrübelerle dolu olan hayatım 
süresince şunu öğrendim. Önemli olan dünyadaki 
misafirliğimizi huzurlu, sağlıklı ve ağız tadıyla 
tamamlayabilmemiz. Bunun dışında iş, para, 
sosyal imkânlar, kariyer gibi tüm diğer her şey 
az ya da çok bir şekilde elde ediliyor. Bu nedenle 
Üniversiteden mezun olacak arkadaşlarımıza 
işle ilgili bir öneride bulunmak istemiyorum. 
Hayata her şartta pozitif bakıp, yüzlerinden 
gülümsemeyi, gönüllerinden sevgiyi, ilişkilerinde 
saygıyı, sonuçlardan şükrü eksiltmeden ilişkilerini 
düzenlemeyi şiddetle öneriyorum. Artık günümüz 
dünyasında hoşgörü ve tahammül maalesef sahip 
olmadığımız özellikler haline geldi. Bu durumdan 
kurtulamazsak yani ilişkilerimizde saygı, sevgi, 
hoşgörü ve şükre daha fazla yer açmazsak 
huzurlu ve mutlu bir yaşam süreceğimizi 
sanmayalım. Dolayısıyla; iş hayatında başarının, 
sosyal hayatta huzur ve mutluluğun bize ve bizim 
şahsi olarak bu düsturlara sıkıca sahip çıkmamıza 
bağlı olduğunu da unutmayalım.

Ben çok zorluklar yaşadım. Bu zor günlerimde 
yanımda ve destek olan oğullarım Celaleddin ve 
Levent’e, kızım Mervenur’a, özellikle yaşadığım 
her zorluğa rağmen dimdik durmamda sonsuz 
katkısı olan eşim Nesrin Hanım’a minnettarım. 
Beni türlü zorluklarla büyütüp yetiştiren Babam 
ve Annem’den sonra en büyük emek eşimindir. 
Bu yüzden bu satırlar da eşimin cümleleri ile 
sonlansın istiyorum.

Güler yüzlü, sevecen, yardımsever, yufka yürekli güzel insan. Sağduyulu 
yaklaşımları ve problemlere getirdiği akılcı çözümler ile hayatı kolaylaştırır. 
Uzun yıllar çok yoğun çalışmaları sebebiyle pek hobi edinememiş olması kendi 
açısından kayıptır. Sanatçı yönü ve yeteneği aile mirasıdır. Eşine ve çocuklarına 
karşı çok şefkatli, sevgi dolu bir aile reisidir. Esprili kişiliği ile hayatımıza renk katan 
Fahri Hidayetoğlu,  iyi ki varsın, seni çok seviyoruz.

1991 Mezunu Fahri Hidayetoğlu

KTO Karatay Üniversitesi Hakkında...
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yaparken, Hukuk Fakültesi öğrencileri 
Adalet Sarayı ve diğer hukuk 
kurumlarında uygulamalı eğitim 
almaktadırlar. Uluslararası alanda 
yapılan anlaşmalarla, öğrenciler ve 
öğretim elemanları, İngiltere’den 
Malezya’ya, dünyanın çeşitli 
ülkelerindeki üniversitelere lisans, 
yüksek lisans ve doktora eğitimleri için 
gönderilmektedirler. 

Gelenekten geleceğe uzanan KTO 
Karatay Üniversitesi, iş dünyasının 
üniversitesi olarak yola çıkmış ve 
kuruluşu 1251 yılına dayanan; eğitim, 
bilim ve kültür tarihimizin simgesi olan 
Karatay Medresesi’nin günümüzdeki 
ruhu olmuştur. Geçmişten geleceğe 
taşınan Karatay Medresesi ruhu ile 
yoluna devam eden KTO Karatay 
Üniversitesi tüm insanlığa fayda 
sağlayan, uluslararası arenada hem 
teoride hem de uygulamada güçlü, 
bilimsel etkinlikleri ile adından söz 
ettiren, yerli ve yabancı tüm akademik 
dünya ile işbirliği sağlayan, vizyon 
sahibi bir üniversite olarak bölgesine 
ve ülkesine ışık saçmaya devam 
etmektedir.13. yüzyılda sahip olduğu 
Türk İslam kültürü ile dünyanın gözdesi 
olan Konya’yı yeniden merkez bir şehir 
haline getirecek çalışmaların temeli, 
Karatay Medresesi kültürünü vizyon 
edinen KTO Karatay Üniversitesi ile 
atılmıştır. 

Ayrıca, KTO Karatay Üniversitesi 
bünyesinde 18.08.2010 tarihinde 
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi “KARSEM”  kurulmuştur. 
Merkezin amacı; Üniversitenin 
mezunları ile mensuplarının ve 
toplumun her kesiminin yaşam boyu 
öğrenim süreçlerinde yer almaları 
için ihtiyaç duyulan her alanda eğitim 
programları düzenleyerek Üniversite 
personeli ve öğrencilerinin, çeşitli 
meslek grubu mensuplarının ve 
diğer bireylerin bilgi ve becerilerini 
arttırmak, mesleki kariyerlerini 
desteklemek amacıyla kurslar, 
seminerler, çalıştaylar, konferanslar 
ve sempozyumlar düzenlemek, 
danışmanlık hizmetleri sunmaktır. 
Gerek ulusal ve gerekse uluslararası 
mesleki yeterlilik kapsamında, Merkez 
Yönetim Kurulu’nca belirlenecek 
alanlarda personel belgelendirmesi 
yapmak. Akademisyenlerin, Üniversite 
öğrencilerine ve personeline, kamuya 
veya özel sektöre ihtiyaç duydukları 
alanlarda danışmanlık ve eğitim 
hizmeti vermeleri, nitelikli işgücü 
yetiştirmeleri amacıyla gerekli her 
türlü çalışmayı yapmak, Konya’nın 
ve Türkiye’nin kalkınmasına hizmet 
vermektir.
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Konuyu daha iyi tartışabilmek için 
en başından yani kelime anlamından 
başlamak daha uygun olabilir diye 
düşünüyorum. Türk Dil Kurumu (TDK)  
İnat  inatçı , kararlı sözcüklerini  şu 
şekilde tanımlıyor. 

İnat: Bir konuda direnme, ayak direme, 
direnim

İnatçı;  İnatçı olma durumu, direngenlik.

Kararlı;  (1.anlamı) Kesin karar 
vermiş olan. Kararda direnen kararını 
değiştirmeyen.  

Kararlı; (2.anlamı) Yeri, büyüklüğü ya da 
özelikleri değişmeyen.

Kararlı ile inatçı arasında ince bir çizgi 
var gibi  gelebilir, ama konuya biraz 
odaklandığımızda, düşündüğümüzde 
bu çizginin oldukça “kalın” olduğunu fark 
ederiz. Ortak noktaları ise kişilik özelliği 
olmalarıdır. 

Kararlı kişide yüksek öz  disiplin vardır. 
Bu kişiler başarıya odaklanır kendilerine 
yüksek hedefler koyar ve 

ona ulaşmak için çok çalışmayı gayret 
göstermeyi en başından kabul eder ve 
elde ederler. 

İşverenler tarafından da tercih 
sebebidirler. Başarıyı kestirme yaklaşık 
yarım yüzyıldır kişilik araştırmalarında 
üzerinde çalışılan önemli bir konu 
olmuştur.  Henry Murray başarı 
gereksiniminde bireysel farklılıkları ele 
almıştır.

Başarı gereksinimi  zor bir görevi 
başarmak ustalaşmak, yönlendirmek 
ve düzenlemek, engelleri aşmak ve 
yükselmek kendini mükemmelleştirmek 
şeklinde tanımlanmaktadır. Başarı 
gereksinimi yüksek kişiler kararlı 
kişilerdir. Sanılanın aksine İnatçı kişilerde 
yüksek başarı gereksinimi yoktur.

Başarı gereksinimi yüksek olan insanlar 
başarılı olmak ister ama körü körüne 
bir inatla değil. Çünkü bu kişilerin 
başarısızlıktan kaçınma güdüleri de 
oldukça yüksektir.  Yani inatçıdan farkları 
nerede duracaklarını bilmeleridir. Durur 
ve durum değerlendirmesi yaparlar. 
Fakat durum değerlendirmesinde 
temel noktaları başarısızlıktan dolayı 
başkalarını, çevreyi  suçlamak değildir. 
Başarı gereksinimi yüksek kararlı insanlar 
başarıyı üstlendikleri gibi başarısızlığın 
sonucunu da üstlenirler.

Kararlı kişi bu değerlendirmede 
sorumluluğu alır ve ben neyi gözden 
kaçırdım? Başka neler yapabilirdim 
– yapabilirim? Sorularını kendine 
sorabilirken inatçı başarısızlıklardan 
dolayı başkalarını, çevreyi suçlamakta 
kendine dönüp bakamamaktadır. 
İnatçılıkta konuyla ilgili katı bir tutum 
vardı,  hep mazeret bulur başkalarını 
suçlarlar.  

Yine bir işi başarmada kararlı kişi riskleri 
ve bunların hangisinden kaçınması  
gerektiğini  belirleyebilir, istediği 

sonuca ulaşabilmek için bakış açısını 
değiştirmeyi düşünür ve yapar. İnatçı 
kişi ise başarısızlığa mazeret bulma, 
başkalarını suçlamayı tercih eder. 
Bakış açısını değiştiremez. Bakış açısı 
hayatımızda başarılı ve mutlu olmamızda 
son derece önemlidir. Seyredenler bakış 
açısının önemini,  Şener Şen, Cem Yılmaz 
ve Çetin Tekindor’un rol aldığı “ Av 
Mevsimi”  filminde görmüşlerdir. 

Kararlılık duygusal zekanın 
özelliklerinden biriyken inatçılık ise 
kesinlikle değil.  

Örneğin inatçı ekip çalışmalarında 
bir konu üzerinde yapılan tartışmada 
konuyu değil kendi kişiliğini egosunu 
tartışır savunur hale kolaylıkla gelebilir. 

Konunun başında da belirttiğim gibi 
kararlılık ve inatçılık  ister iş ister özel 
hayatla ilgili olsun insanların kullandığı 
bir şeyi başarma problem çözme 
yöntemidir ve kişilik özelliğidir.

Tolstoy ‘un dediği gibi; Kibir ve inat 
bir kişinin kendini önce mükemmel 
görmesini sonra da sonunu oluşturur. 

Psikolog Gözüyle

İnatçılık ve Kararlılık
Sözlü iletişime anlam katan kelimeler ve bu  kelimelerin 
ardındaki  derin anlamlara bakmaz olduk. Bu  mini  sohpette  
inatçı ile kararlı  arasındaki  farlı  irdelemek istedik.  

Konuyu  Yrd. Doç. Dr. Gülcan Peykerli GÜRSU ile konustuk. 



Fakültemiz 1984 yılı mezunlarından Prof.
Dr. Rıdvan AKIN’nın  Dördüncü Kitabı  
Türk Siyasal Tarihi (1908-2000) başlıklı  
kitabının  3. Baskısı  XII Levha  yayınları 
tarafından yayınlandı. 

Rıdvan Akın,  1986- 2009 yılları arasında 
Boğaziçi Üniversitesinde  çalıştıktan 
sonra 2009 yılında Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin  
kadrosuna geçti.   XX. Yüzyıl Türk siyasi 
tarihi ile ilgili çok sayıda   makalesi  
de bulunan arkadaşımız,  mensubu 
bulunduğu üniversitenin Atatürk 
Araştırma  Merkezi  ve Tarih Bilimleri 
Araştırma Merkezlerinin de müdürüdür. 

Akademik Olarak İlgi Alanı  Türk Siyasi 

Tarihi , Türk Parlamento Tarihi, Türk 
Devrim Tarihi,  Xx. Yüzyıl Dünya  Tarihidir. 

Arkadaşımızın  diğer kitapları  ise 
şunlardır: Gazi’den Günümüze Türkiye’de 
Cumhurşkanlığı (İş kültür Yayınları, 2009) 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma ve 
Türkçülük Hareketi (Der yayınları 2002)  
TBMM Devleti, Birinci Meclis Döneminde 
Devlet Erkleri ve İdare ( İletişim, 2001) dir. 

Arkadaşımız Rıdvan Akın, 8 Nisan 
günü Galatasaray Üniversitesinde 
“27 Mayıs’tan 12 Mart’a Türkiye’de 
Siyaset”  başlıklı bir konferans verdi. 
Konferansta  1961 Kurucu Meclisinin 
teşekkülünden başlayarak, Yassıada 
Yüksek Adalet Divanı  kararları  ve 

onu takip eden dönemde çok partili 
siyasal hayata dönüşün gerilimleri ele 
alındı.  Özellikle 1961-65 arasında  İsmet 
Paşa’nın  kurduğu üç koalisyon hükümeti 
ile  demokratik rejimin bir kez daha 
kesintiye  uğramasının nasıl engellendiği 
, Yassıada  mahkumlarının 1966  yılına 
kadar tedrici olarak affı süreci  ile 19737e 
kadar  sarkan  kamu haklarının iadesi 
meselesi,  Türkiye’de  sosyalizm cereyanın 
ve 68 öğrenci  hareketlerinin yükselişi, 
Süleyman Demirel başkanlığındaki 
Adalet Partisi hükümetlerinin  
parlamento dışı sol muhalefet ve milli 
bakiye sistemi ile parlamentoya girmeyi 
başaran  Türkiye İşçi Partisi ile giriştiği 
kıyasıya mücadele  ele alındı. 
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45Mezunlardan Haberler

TZT Fakülteyi kurma anılarını anlatırken 
Kamuran İnan’dan minnetle bahseder 
o olmasaydı  meclisten SBF’nin kuruluş  

yasamızı geçiremezdik derdi.

86  yaşından 23 kasım 2015  tarihinde 
aramızdan ayrıldı...

Kamran İnan, 1929 yılında Bitlis’in Hizan 
ilçesinde doğan Kürt kökenli Türk diplomat 
ve devlet adamıdır. Bursa Erkek Lisesi’nden 

mezun olduktan sonra Kamran İnan, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ardından da 
Cenevre Siyasal Bilgiler Fakültelerini hukuk 

doktorası ile bitirdi. Dışişleri Bakanlığı’na 
giren Kamran İnan, 14 Ekim 1973 tarihinde 
Adalet Partisi’nden Bitlis senatörü seçildi. 
Kamran İnan, istifa ettiği 7 Haziran 1979 

tarihine kadar Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-AET 

karma parlamento grubu başkanlığı ile 
1977-1978 yılları arasında Enerji ve Tabii 

Kaynaklar bakanlığı görevlerinde bulundu. 
1979 yılından başlayarak Birleşmiş Milletler 
Cenevre Temsilciliği’nde Türkiye’nin daimi 

temsilcisi olan Kamran İnan, 1983 yılına 
kadar bu görevinde kaldıktan sonra yeni 

kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi’ne katıldı 
ve Bitlis milletvekili seçildi.

Kamran İnan, 1987 yılında Anavatan 
Partisi’ne geçti ve bu sefer bu partiden 

milletvekili seçildi. 1987-1991 yılları arasında 
kurulan ANAP hükümetlerinde devlet 

bakanı olarak görev aldı. Kamran İnan, 1993 
yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü 
üzerine yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
Anavatan Partisi tarafından DYP Genel Başkanı 

ve Başbakan Süleyman Demirel’e karşı aday 
gösterildi. 1. ve 2. Tur’da 95, 3. Tur’da 94 oy 

olarak Süleyman Demirel’in ardından ikinci 
oldu. 17., 18., 19. ve 20. dönemlerde Bitlis’ten, 

21. dönemde Van’dan milletvekili seçilen 
Kamran İnan, TBMM Dışişleri Komisyonu 

başkanlığı görevinde bulundu. Kamran İnan, 
Fransa’dan Légion D’Honneur Nişanı (2006’da 
Ermeni soykırımı yasasını gerekçe göstererek 

iade etti), Avrupa Parlamentosu Altın 
Madalyası ile Türkiye-AET Ortaklığı Gümüş 

Madalyası sahibidir

MECLİSTE   (25. DÖNEM)  
YER ALAN İSBF’Lİ 
MİLLETVEKİLLERİ

Nureddin Nebati  -  Efkan Ala  - 

Mustafa Yel -  Hüseyin Yayman

Naci Ağbal - Prof. Dr. Coskun Çakır

  Muhsin Kızılkaya - İzzet Ulvi Yönter

 21.04.2016 1990 mezunlarımızdan Murat 
Erşan’ın annesi  Fatma Erşan vefat  etmiştir. 
Güçlü, savaşçı bir anne.. Tüm aileye sabır diliyoruz. 
Murat  Erşan’ın dostluğunda, birleştiriciliğinde 
babacanlığında hep yaşayacak kendisi...  

19.04.2016  1993 mezunlarımızdan  İBB İhale İşleri Müdürü  Ahmet İhsan 
Şatır, TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanı olarak atanmışlardır.

19.04.2016 1989 mezunlarımızdan Rafet Dilmen,  Kamu Gözetimi Kurumu 
Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

10.04.2016 2015 mezunlarımızdan Cansu Meral  T.C.Maliye Bakanlığı  Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nda çalışmaya başladı.

10.04.2016 2015  mezunlarımızdan  Ali Rıza BALTA  T.C Maliye  Bakanlığı  
Gelir İdaresi Başkanlığında  Gelir Uzmanı  olarak çalışmaya  başladı

10.04.2016 2015 mezunlarımızdan Gül Koldamca Maliye Bakanlığı Vergi 
Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı ve mülakat aşamasından başarıyla geçip 
mesleğe başlamaya hak kazandı.

08.04.2016 1987  mezunlarımızdan  Hasan Ulusoy  Ordu üniversitesinde 
1987 mezunu  öğretim üyesi  Figen Taşkın’In msiafiri olarak  gençlere 
diplomasi konusunda konferans verdi.

01.04.2016 1984 mezunlarımızdan Bülent  Balkan  Halka Açık  Kuyas 
Gayrimenkul yatırımları  A.Ş.’de bagımsız denetim kurulu üyesi olarak  göreve 
başlamıştır.

24.03.2016 1995 mezunlarımızdan  Nevzat Kars vefat etmiştir.

23.03.2016 1991 mezunlarımızdan Ersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal’ ın 
kardeşi Halid Halal, Nusaybin’ de görevi başında şehit düşmüştür.

23.03.2016 1989 mezunlarımızdan Emirhan Kıratlı vefat etmiştir.

17.03.2016 1986 mezunlarımızdan  Konya İşkur İl Müdür Yardımcısı Ömer 
TOKGÖZ’ ün dayısı  Hasan Hüseyin Tokgöz vefat etmiştir. Beklenmedik  bir kaza 
sonucu vefatı herkesi  üzmüştür. Acılarını  gönülden paylaşıyoruz.  

05.03.2016 1985 mezunlarımızdan  Mehmet Emin Deniz’ in kızı vefat 
etmiştir.Sabır diliyoruz.

20.02.2016  1998 mezunlarımızdan  Kiptaş Finans Müdürü Bilal Veli ‘nin 
babası vefat etmiştir

16.02.2016 1991 Mezunlarımızdan Ömer Kuru, Rızababa Markası altında 
çiğ köfte İmalat, bayilik ve satış işlerine başlamıştır.

16.02.2016 2000 Mezunlarımızdan  Taha Özdemir, Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığına atanmıştır

16.02.2016 1994 mezunlarımızdan  Turan Konak, Başbakanlık İdari ve Mali 
İşler Başkanlığında Daire Başkanı olarak atanmıştır

09.02.2016 1990 mezunlarımızdan Yaşar ÇAKMAK’ ın annesi vefat etmiştir.
Sabır diliyor acısını paylaşıyoruz.

08.02.2016 1990  mezunlarımızdan Feyzullah 
Okumuş dönemdaşları arasında en genç dede olarak 
tarihe geçti.. Tatlı  torunu Zeynep  Hanne ‘ye  sağlık ,  
başarı  güzellikler diliyoruz.  Nazar  değmesin diyoruz.

21.01.2016 1995 mezunlarımızdan Önder Güzelarslan ‘ın babası vefat 
etmiştir. Sabır diliyoruz.

21.06.2016 1994 mezunlarımızdan Kadir Ali Seçer, Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Genel Sekreter yardımcılığına atanmıştır:

21.01.2016 1992 mezunlarımızdan Prof.Dr.Hakan Altıntaş, Gaziantep 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına atanmıştır.

21.06.2016 1992 mezunlarımızdan Dr.Resul Kurt, Ak Parti Genel Merkez 
Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığına atanmıştır.

07.01.2016 2001 mezunlarımızdan  Tayfun Kaya, Merter Platform 
binalarında Sağlık Danışmanlık Ofisi açmıştır

07.01.2016 1992 mezunlarımızdan Murat Dinç, Keçiören Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğüne, atanmıştır

07.01.2016 1993 mezunlarımızdan  Doç.Dr. Hüseyin Yayman, Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcılığına atanmıştır

07.01.2016 1987 mezunlarımızdan  Muhsin Kızılkaya, Başbakanlık 
Başdanışmanlığına atanmıştır.

06.06.2016 2010 mezunlarımızdan  Cihat GÜRSOY vefat etmiştir.

06.06.2016  1985 mezunlarımızdan İsmail Hakkı Sayın’ ın babası vefat 
etmiştir. Sabır diliyoruz.

02.01.2016  1990 mezunlarımızdan  Mehmet Çebi  Hilye ve Tesbih Müzesi 
kurdu. Müzenin açılışını  Cumhurbaskanı  Tayyip Erdogan yaptı.

29.12.2015 1992 mezunlarımızdan Prof. Dr. Haluk Alkan, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı’na atanmıştır.

25.12.2015 1992 mezunlarımızdan Dr.Cengiz YAVİLİOĞLU, Maliye 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

09.12.2015 1986  mezunlarımızdan Şaban Oruç’un teyzesi vefat  etmiştir.
Sabır diliyoruz.”Ana yarısıdır. Ama Emir büyük yerden..” diyen arkadaşımıza 
sabır diliyoruz.

02.12.2015  1987 mezunlarımızdan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 
Yardımcısı Nadir ALPARSLAN’ ın annesi vefat etmiştir.

01.12.2015 2015  mezunlarımızdan Sezgi Oruç  Houghton Kimya Sanayii  
A.Ş’de Mali İşler Asistanı olarak işe başladı.

20.11.2015 1983 mezunlarımızdan Başkanımız  Asım Ses’in dayısı vefat  
etmiştir.Sabır diliyoruz.

12.11.2015 1990 mezunlarımızdan  Mustapa Apaydın şiirkerini www.
siirdefterim.com’da yayınladı

08.11.2015 1989 mezunumuz Hüseyin Tunç 8 Kasım pazar günü saat 
15:00-18:00 arası Tüyap Kitap Fuarı’nda Nesil Yayınları standında okuyucuları  
ile buluştu. İmza günündekitaplarına olan talep  dikkat çekici idi. Başarılarının 
devamini diliyoruz.

09.10.2015 1990 mezunlarımızdan Seher Bayrak’ın ablası vefat  etmiştir. 

29.09.2015 1989 mezunlarmızdan Rafet Dilmen  Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Genel Sekreterliğine atanmıştır.

17.09.2015 1986 Mezunlarından Konya İşkur İl Müdür Yardımcısı Ömer 
TOKGÖZ’ ün babası vefat etmiştir. Sabır diliyoruz.

15.09.2015 1990  mezunlarımızdan  Enerji Bakanlığı eski Teftiş Kurulu 
Başkanı Mustafa Hacıeminoğlu bugün vefat etmiştir

01.09.2015 1989 mezunlarımızdan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu Başkanı Seyit Ahmet Baş  Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı’ 
na atanmıştır.

01.09.2015 1992 mezunlarımızdan Mehmet TUNTAŞ, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığına atanmıştır

25.08.2015 1990 mezunlarımızdan Hamza ERKAL Çanakkale valisi olarak 
atnmıştır. Başarıların daim olsun.

21.08.2015 1983 mezunlarımızdan Nurer Gündoğdu evlendi. Mutlulukları  
daim olsun.

08.08.2015 1990 mezunlarımızdan başarıları ile herzaman örnek  gösterilen  
Olgun Önal KKTC İktisat  bankası gelen müdürlüğü  görevine getirilmiştir. 

25.07.2015 1989 mezunlarımızdan İzmir Menderes Kaymakamı Tahsin 
Kurtbeyoğlu’ nun annesi  vefat etmiştir.

22.07.2015 1991 mezunlarımızdan Mehmet Malanlı  Tekirdağ 
Defterdarlığı’ na atanmıştır.

08.07.2015 1988 mezunlarımızdan Abdullah Özgür ‘ün babası vefat 
etmiştir.

05.07.2015 Mezunlarımızdan Abdülhamit Yağmurcu’ nun annesi vefat 
etmiştir

30.06.2015 1992 mezunlarımızdan  Serik Kaymakamı Erol Rüstemoğluise 
Strateji ve Geliştirme Başkanlığına Daire Başkanı olarak

30.06.2015 1992 mezunlarımızdan  Sungurlu Kaymakamı Osman 
Beyazyıldız  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı 
olaral atanmıştır.

25.06.2015 1992 mezunlarımızdan Cengiz Bulut  vefat  etmiştir.

23.06.2015 2000 mezunlarımızdan, Abdülhamit Batkitar’ ın babası vefat 
etmiştir. Sabır diliyoruz.

12.06.2015 1991 mezunlarımızdan, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı 
Zekeriya Yıldız’ın  annesi vefat etmiştir. Sabır diliyoruz.

09.06.2015 1990 mezunlarımızdan Ferhat  Lafcı’nın annesi  vefat  etmiştir.
Sabır diliyoruz. Sizlerel  gzüellikleri hep yasasın..

09.06.2015 1997 mezunlarından Hatice Yılmaz Sunay  ve Bülent  Sunayın 
oğulları  Koray Mustafa dünyaya  merhaba dedi.. Hoşgeldin aramıza...

15.02.2015 1990 mezunlarımızdan Serpil Akyol  
Erden’in   teyzesi  Faal Acarkan vefat  etmiştir. Ailenin 
en büyüğü olan teyze için “ailenin çınarı”  denmekte idi.  
Sabır diliyoruz.

KAMRAN İNAN İSBF 
GEÇMİŞİNDE HEP  
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1986 mezunlarının 30. 
yılını kutluyoruz
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