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Baflkan’dan
Derne¤imizin yeni yönetimi ilk y›l›n› geride
bırakt›. Dolu dolu ama aynı zamanda dolu
dizgin geçen bir yıl oldu. Ülkemiz bu
dönemde bir seçim yaflad›. Geçen dönem
1 olan SBF'li milletvekili sayımız, bu dönem
4'e yükseldi.

Okulumuz bir dönem daha mezun verdi.
Endifleyi ve umudu bir arada taflıyan 100'ün
üzerinde pırıl pırıl genç mezunumuz hayat
karıfltı. Kıdemli mezunlar biraz daha
yafllandık. Aramızdan ayrılanlar oldu,
üzüldük; gerek ifl, gerek özel hayatından
bize çok mutlu haberler verenler oldu,
sevindik.

Mezunlar Derne¤imiz aktif bir yıl geçirdi.
Demokratik bir Sivil Toplum Kuruluflu olarak
ola¤an seçimlerini gerçeklefltirdi ve yeni
Dernek Merkezi'ne kavufltu. Türkiye'nin
çeflitli illerinde gerçeklefltirdi¤i buluflmalar,
mesleki toplant›lar gibi faaliyetler ile
mezunlarımızın bir araya gelmesi ve
mezunlar dayanıflmasının sa¤lanmas› için
çalıfltı.

Bu sayımızda yukarıda saydı¤ım dolu dizgin
geçen yılın özetini bulacaksınız. Ayrıca
mezunlarımız ile söylefliler okuyacak ve
nostalji köflesinde belki de hafızanızdan
silinmifl bir anı canlandıracaksınız.

Bültenimizden keyif almanızı diliyor, bir
sonraki sayı için kendiniz ile ilgili haberleri,
geliflmeleri ve okul dönemi foto¤raflarınızı
paylaflman›z› bekliyoruz.
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Bursa’da bulunan Mezun arkadafllarımız için düzenlenen toplantı 12 - 13 May›s 2012 tarihlerinde gerçeklefltirildi.

BURSA

Dernek Baflkan›m›z Atilla Çölhan yapt›¤› konuflmada Bursa Bölgesinde bundan sonra bu birlikteli¤in devam etmesini,
mezunlar aras› dayan›flman›n sürmesini arzu ettiklerini ve bölge buluflmalar›n›n bundan sonra s›k s›k kendi kat›l›mlar›yla
yenilenece¤ini belirtti. Gece geç saatlere kadar devam eden sohbet, ertesi gün kahvalt› sonras› ormanda yap›lan yürüyüfl
ve sonras›nda yenilen yemek ile son buldu. Mezunlar›m›za bu buluflman›n an›s›na  birer rozet hediye eden Atilla Çölhan,
annelerimizin anneler gününü de birer gül vererek tebrik etti.

Etkinli¤e katılan arkadafllarımız :

Atilla Çölhan (1989 - Esen Ofset),  Emirhan K›ratl› (1989 - Barsan Lojistik Gümrük Müflaviri), Engin Gümüfltafl (1983 -
Yeminli Mali Müflavir), Ercan Demir (1989 - Demir Kimya), Funda Özsoy (1989 - Adli T›p), Hüseyin Kodan (1992 - Asya
Kat›l›m Bankas›), Medeni Kanca (1999 - Vergi Müfettifli), Mesut Atabey (1999 - Vergi Müfettifli), Murat Kutlay (1991 -
Akyapak Makina), Murat Özkan (2003 - Vergi Müfettifli), Mustafa Türkkafl (1989), Süleyman Sakall› (1989 - Akyapak
Makina), Ümit Metin (1994 - SMMM ), Yunus Sever (1987 - Bursa Çimento), Zekeriyya Baflyi¤it (1994 - Türkiye Finans
Nilüfer fib. Md.)

Mezunlar Derne¤imizin organize etti¤i bölge buluflmalar›n›n
4.sü olan Güney Marmara Bursa toplant›s› 12 May›s 2012
cumartesi günü Dernek Baflkan›m›z Atilla Çölhan ve Gn.
Sekreter Funda Özsoy’un kat›l›mlar›yla Uluda¤ Maliye
tesislerinde gerçeklefltirildi.

Mudanya ve Bursa Misi köyü gezileriyle ile bafllayan
buluflma, Uluda¤ Kirazl› Yaylas›ndaki Maliye tesislerine
di¤er arkadafllar›m›z›n gelmesiyle devam etti. Y›l›n
fiampiyonluk derbisi Fenerbahçe-Galatasaray  maç›n› hep
birlikte izleyen mezunlar, maç sonras› ortadan kaybolan
Fenerli arkadafllar›n› yeme¤e getirmek için zorlanm›fllarsa
da aç kalmaya daha fazla dayanamayan Fenerliler yemekte
di¤er arkadafllar›yla bulufltular.

Toplantının yapılmasında eme¤i geçen, katılan ve katılamayan tüm arkadafllarımıza teflekkür ederiz.
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Ege bölgesinde bulunan Mezun arkadafllarımız için düzenlenen toplantı 14 Nisan 2012 cumartesi günü gerçeklefltirildi.

EGE BÖLGES‹

Etkinli¤e katılan arkadafllarımız:

Ahmet Çatako¤lu (Serbest Meslek -1989), Atilla Çölhan, (Esen Ofset - Mezunlar Derne¤i Baflkanı - 1989), Alpaslan Gazi
A¤ca, (Mali Müflavir / Muhasebe Müdürü), Aziz Boz (Vergi Denetmeni -1989), Akın Güner, (SGK Karflıyaka Müdürü),
Gamze Özen, (Konak Bel.Müfettifl Yrd.-2008), Hakan Dönmez (SGK Baflmüfettifli-1990), Hayrettin Çiftçi, (Aydın Vali
Yardımcısı-1987), ‹lhan Dinç, (Vergi Mahkemesi Hakim), ‹smail Çelik (Milli Emlak-1987), Mümin Sokat (Sa¤lık Bakanlı¤ı
Müfettifli -1989), Mehmet Zeki Ayduk, (Güçlüel Sigorta -1990), Muzaffer Baktır (M.Denetleme Elemanı - 1989), Muzaffer
Yıldırım (Emekli - 1984), Munife Özdil Demir (1989), Metin Türküsev(Özmufller Geri Kaz. Afi Genel Müdür - 1987), Murat
Güler (SGK Denetmen Yard. - 2008), Mustafa Aydın (Mahalli ‹dareler Bafl Kontrolorü - 1988), Nevzat Er (Gümrük
Baflmufettifli-1989), Ömer Koylu (Albaraka Turk Çi¤li fiube Müd - 1994), Osman Canbaba (Narlıdere Kaymakamı) Söngül
Aydın (Mustafa Aydın’ın Efli), Sabrı Soylu, (Gümrük ve Ticaret Baflmüfettifli -1990), Tahsin Kurtbeyo¤lu (Menderes
Kaymakamı -1989), Ufuk Mumay (HSBC – Mali ‹fller Birimi Müdürü).

Toplantı Gaziemir'de bulunan Tepe
Tesislerinde sıcak bir ortamda gerçekleflti.
Toplantıya çok uzun yıllardır birbirini
görmeyen arkadafllarımızın yanı sıra ilk
mezunlarımızdan, 2009 mezunlarına kadar
farklı dönemlerden arkadaflların katılımı
oldukça güzeldi.

Gündemsiz yapılan toplantının ana
amacının ilk birlikteli¤i sa¤lamak oldu¤u,
bundan sonra planlanacak toplantılar için
gündem oluflturulabilece¤i belirtildi.
Toplantı sırasında okul günlerinden anılar
ve anektodlar herkesi neflelendirdi.

Toplantının yapılmasında eme¤i geçen, katılan ve katılamayan tüm arkadafllarımıza teflekkür ederiz.
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27.04.2012 - ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları Denizli Valili¤inde Planlama uzmanı olarak görev
yaparken Mu¤la Valili¤i Bilgi ‹fllem Müdürlü¤üne atanan arkadaflları ‹smail ÖCAL’a veda yeme¤i verdi. Denizli Barosu
sosyal tesislerinde yapılan yeme¤e baflta ‹dare Mahkemesi Baflkanı Hüseyin EMSAL, Bölge ‹dare Mahkemesi Hakimi
Ali AKDEM‹R, Beya¤aç Kaymakamı Soner ÖZER olmak üzere Denizli de yaflayan 1986’dan 2006’ya kadar mezunumuz
aileleriyle birlikte kat›ld›.

BÖLGE TOPLANTILARI
DEN‹ZL‹

Daha sonra Mu¤la Valili¤ine atanan ‹smail ÖCAL, Dernek çalıflmalarına yaptı¤ı katkılardan dolayı takdim edilen çiçe¤i
Beya¤aç Kaymakamı Soner ÖZER’in elinden aldı. ÖCAL, yaptı¤ı konuflmada;12 yıldır Denizli’de görev yaptı¤ını,
kendisi için böyle bir veda yeme¤i düzenlemesinden dolayı çok mutlu oldu¤unu belirterek herkese teflekkür etti.
Yeme¤in en genç üyesi Beya¤aç Kaymakamı Soner ÖZER de Denizli’de bu kadar çok okul arkadaflı olmasına hem
flaflırdı¤ını hem de çok sevindi¤ini söyleyerek arkadafllarını Beya¤aç’a davet etti.

Okul anılarının canlandı¤ı yemek sonunda tüm katılımcılar en kısa zamanda tekrar bir araya gelmek için söz verdiler.

Yeme¤in açıl›fl konuflmasını yapan ‹stanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar Derne¤i Denizli
Temsilcisi Ramazan KAVUTÇU; Mezunlar Derne¤i
olarak ‹stanbul da her yıl yapılan Geleneksel Yeme¤in
dıflında çeflitli bölgelerde de mezunlar buluflması
gerçeklefltirildi¤ini, bu yıl Ankara, ‹zmir, Bursa, Antalya
ve Adana ile birlikte Denizli’de de ‹stanbul Siyasal
Mezunlarının biraya gelmesinden büyük mutluluk
duyduklarını belirterek, önümüzdeki günlerde çeflitli
sosyal etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Toplantının yapılmasında eme¤i geçen, katılan ve katılamayan tüm arkadafllarımıza teflekkür ederiz.

Toplantıya katılan mezunlarımız :

Necla YÜKSEL 1986, Kaan SEYHAN 1986, Hüseyin EMSAL 1986, Ramazan KAVUTÇU 1987, ‹smail ÖCAL 1987,
fiennur SEZG‹N 1987, Sadık ARSLAN 1987, Ali AKDEM‹R 1989, Ertürk ALPTEK‹N 1989, Metin TERZ‹ 1990
Halit KELEfi 1991, Kenan Ç‹FTÇ‹ 1992, Osman AYHAN 1998, Soner ÖZER 2006.
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28.04.2012 - Mezunlar Derne¤imizin organize etti¤i bölge buluflmalarının 3.sü olan Çukurova toplantısı 28 Nisan 2012
Cumartesi günü Dernek Baflkanımız Atilla Çölhan ve Yönetim Kurulu üyemiz fiaban Oruç’un katılımlarıyla Adana Sercan
Restaurant’ta gerçeklefltirildi.

BÖLGE TOPLANTILARI
ÇUKUROVA

Adana, Antakya, K.Marafl, Mersin,
Osmaniye illerinden 22 kiflinin katıldı¤ı
yemek, tanıflma, okul anıları ile nefleli bir
sohbet ortamında geçti. Çukurova
grubunun temellerinin atı ldı¤ı bu
buluflmada, bölgedeki toplantıların düzenli
olarak devam etmesi için fikir birli¤ine
varıldı.

Toplantının yapılmasında eme¤i geçen, katılan ve katılamayan tüm arkadafllarımıza teflekkür ederiz.
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Toplantıya katılan mezunlarımız :

Ahmet AYDIN (1986), Alev KIYIKÇI (1994), Erdal KÜÇÜKKAVRUK (1988), Eflref AKIN (1987), ‹Faruk Emre KIZILKAN
(2009), Gazanfer GÜMÜfi (1993), ‹brahim HASO⁄LU, ‹smail SAYGICAK (1993), Kubilay KAN (1990), Mahmut Caner
ÖZDOLAP (1988), Nail ANLAR (1990), Nihat KAYAR (1989), Sadettin ÖZER (1987), Sedat KOÇ (1993), fiaban ORUÇ
(1986), Veysel fiAHIN (1992).

30 Haziran 2012 tarihinde saat 19:00’da yap›lacak olan bir sonraki toplant›m›z, Antalya
HOTEL SUIX LARA’da gerçekleflecektir. Kat›lmak isteyen arkadafllar›m›z için iletiflim

bilgileri afla¤›da bulunmaktad›r.

R›za Sönmez: 0532 252 91 69 - Levent Do¤an 0536 513 77 25 - Süleyman Aldemir 0532 674 39 90

ANTALYA’DA



DÖNEM BULUfiMALARI

Okulumuza 1979’da giren mezunlar›m›z 20 y›l› aflan
arkadafll›klar›n› sürdürüyorlar. Geçti¤imiz y›l Suriye
Halep ve ‹stanbul'da dönem buluflmas› gerçeklefltir-
diler. ‹Ü SBF 1979 girifllilerden mezun olduktan sonra
‹stanbul’da kalanlar (ifl tutanlar) ile daha sonra ‹stan-
bul’a yerleflenler birbirleriyle iliflkilerini sürekli canl›
tutmufllard›r. Dile kolay 30 y›l› aflk›n bir arkadafll›¤›,
dostlu¤u hemi de küreselli¤in dayatt›¤› bireycilik ve
f›rsatç›l›k yeni etik de¤erlerinin insan› yaln›zlaflt›rd›¤›
bir ortamda sürdürebilmek...

Bu süre içinde bir birlerinin göbeklendi¤ini, saçlar›na
aklar›n indi¤ini, kelleflti¤ini görmek;�hastaland›¤›na
üzülmek, hastal›ktan kurtuldu¤una sevinmek; çoluk
çocu¤a kavufltu¤unu bilmek ve hatta dü¤ünlerine
gitmek ye¤enlerin... Baz›lar›m›z›n da aram›zdan
ebediyen ayr›l›fl›n›n s›z›s›n› hisset yüreklerinde...

Ve o yürekler ki birbirlerine s›ms›cak; o yürekler ki yoruldukça gün gün, y›l y›l yani nas›rlaflt›kça dostluklar da daha bir
kaynafl›yor birbirine alafl›m misali... 79’lular bir geçifl süreci kufla¤›d›r asl›nda... 70’lerin toplumcu kültür ve etik de¤erleri
ile 80’lerin 90’lar›n 2000’lerin “birinin di¤erinin hilaf›na fark›ndal›k yaratma” kat› rekabetçi de¤erlerinde insanili¤i yaratabilmek,
küçük anlara s›¤an saatlik mutluluklardan bir ömre yetecek teçhizata (donat›) sahip olabilmek kolay olmasa gerek. Ve
hatta insan› insan yapan “ben ve fakat beraber” sevecenli¤ini yitirmeden direnebilmelerini ve dahi diklenebilmelerini iflte
bu birlikteli¤in güven dolu atmosferinde aramak gerek. Ve bu birliktelikleri SBF’79lular bir gelenek haline getirmifllerdir.
‹stanbul’da ayda veya iki ayda bir toplant›lar düzenlerler yafllar› ellilere ulaflmaya bafllam›fl bu deliflmen ruhlar. Yurtiçinde
veya yurt d›fl›nda turlar organize ederler. Ve bu organizasyonlar›n bir araya getirifllerinin heyecan›d›r yüreklerini diri tutan;
zihinlerini genç, sevdalar›n› güncel k›lan...

SBF 83’lüler Bulufluyor

89/Tekler bu k›fl› güzel bir Abant Gezisiyle kapatt›lar... F›rsat buldukça
bir araya gelen �89/Tek s›n›f› bu kezde Abant’tayd›... Abant Taksim
Otel'de biraraya gelen hatta oraya yolda buluflmalarla birlikte giden
89/Tekler, birlikte yemekler yediler, flömine bafl›nda içilen çaylar›n
eflli¤inde sohbetler ettiler, bowling turnuvas›nda k›yas›ya mücadele
ettiler, donmufl göl üzerinde yürüdüler, karda yapt›klar› uzun yürüyüflün
ard›ndan yedikleri sucuk ekme¤in tad›na birlikte vard›lar... Y›llar›n
birbirinden uzaklaflt›ramad›¤›, hatta ailelerle birlikte günden güne
büyüyen 89/Tek grubu,
gecenin sonlar›nda ise
hep birlikte e¤lenmenin
neflesi içerisinde
cofltular ve coflturdular. �

Bu güzel birlikteli¤in mimar› olan sevgili arkadafllar› Atilla ÇÖLHAN'a
da sürpriz bir hediye vermeyi ihmal etmediler. 1989 y›l›ndan itibaren
bütün s›n›f› bir araya getirmeyi baflar›p, bu birlikteli¤in dönem dönem
düzenledi¤i gezilerle sürdürülmesini sa¤layan Atilla ÇÖLHAN
arkadafllar›n›n tezahüratlar› aras›nda ald› hediyesini.. Hep birlikte k›sa
veda eden 89/Tekler bahar› bakal›m nerede karfl›layacaklar...

SBF 89’lular Abant’tayd›

Halep gezisi
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Yunanistan Krizi Türkiye’yi Vuracak!Yunanistan Krizi Türkiye’yi Vuracak!

Son bir yıldır hangi kanalı açsak, hangi radyo istasyonuna
kulak versek, hangi gazeteyi açsak Euro Bölgesi'ndeki borç
kriziyle ilgili bir habere rastlıyoruz. Ya bu krizin euro/dolar
paritesi üzerindeki etkisini, ya geliflmelerin Kapalıçarflı'daki
döviz fiyatlarını nasıl etkiledi¤ini ya da yaflanan gerilimin
petrol fiyatlarını nasıl yukarı taflıdı¤ını izliyoruz, duyuyoruz,
okuyoruz...

Bazen de dıfl politika haberleri arasında, baflta Yunanistan,
Fransa ve ‹spanya olmak üzere, bölge ülkelerindeki gösteriler
önümüze seriliyor.�Geçen hafta sonu Yunanistan ve Fransa'da
seçimler vardı. Sandıklardan çıkan sonuçların, "piyasa"
efendinin hofluna gitmedi¤ine iliflkin çok sayıda haber ve
yorum izledik, duyduk, okuduk... Çünkü seçimler, genifl
kitlelerin krize dönük uygulamalara verdi¤i tepkilerin özetiydi.
Kemer sıkmak kimin hofluna gider ki? Çünkü kemer sıkmak,
iflsiz kalmak, kalmasan bile daha çok çalıflmak, buna karflın
daha az maafl almak, sa¤lık ve sosyal güvenlikle ilgili pek
çok hakkını kaybetmek demek... ‹flte bu yüzden, krize karflı
alınan önlemlere duyulan tepki, seçim sandıklarından çıkan
sonuçları belirledi.�

Genifl kitleler sosyal politikaları öne çıkaran sol partilerin
teveccühünü kazandı. ‹lginçtir, sosyal hakları kaybetmenin
yarattı¤ı tepkiden siyasal destek üreten sa¤ hareketler de
var. Irkçı, faflist e¤ilimli, yabancı ve göçmen düflmanı partiler
de krizin yol açtı¤ı olumsuzluklara duyulan tepkiden
kendilerine siyasal destek sa¤mayı baflardılar.�
Fransa'daki seçimler sosyalistlerin adayı François Hollande'ın
zaferiyle sonuçlandı ve yeni bir denge yarattı. Hollande'ın,
kriz ortamında seçim meydanlarında verdi¤i vaatlerin ne
kadarını hayata geçirmeyi baflaraca¤ı ise muamma... Ama
Yunanistan seçimlerinin sonucu çok daha karıflık bir duruma
iflaret ediyor. Ortaya çıkan parlamento aritmeti¤inin bir
hükümet kurmaya bile izin vermeyece¤i, koalisyon kurulsa
da yaflayamayaca¤ı vurgulanıyor. Orada yaflanacak
geliflmeler, Avrupa Birli¤i baflta olmak üzere herkesi yakından
ilgilendiriyor. Ama ne kadar farkındayız bilinmez, en çok da
Türkiye'yi ilgilendiriyor Yunanistan'da olup bitenler.�

Çünkü;�Birincisi Yunanistan halkı ya krizin çözümü için hep

birlikte kemer sıkmada birleflecek ya da ortak bir düflman
etrafında toplanacak. Birincisi zor. O yüzden ortak düflman
daha makul bir seçenek gibi duruyor. Peki kim ortak düflman
olabilir? Komfluyu kemer sıkması için baskı altına alan
Avrupa Birli¤i mi? Bu zor. Hemen yanı baflındaki Türkiye
dururken neden daha uza¤a gitsin ki Yunan halkı? Zaten 1
Temmuz tarihinde Avrupa Birli¤i Dönem Baflkanlı¤ı'nı Kıbrıs
Rum Kesimi üstlenecek. Yani, baflında Yavru Yunanistan'ın
bulundu¤u AB, ortak düflman olmak için hiç de uygun de¤il...�
‹kincisi de, Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında Ada
çevresinde ciddi bir mücadele var. Konu enerji... ‹srailli Noble
flirketi Rumlar'ın ilan etti¤i Münhasır Ekonomik Bölge'deki
12. Parsel'de (Afrodit) 1 trilyon metreküplük do¤algaz rezervi
buldu¤unu ilan etti.�

Üçüncüsü, Kıbrıs Rum Kesimi AB Baflkanlı¤ı'nı yürütürken,
Ada çevresindeki ikinci etap gaz ve petrol arama lisans
da¤ıtımlarını yapacak. Ve gelen haberlere göre bu sürece,
çok büyük katılım olacak. Hem ülkeler bazında hem de
küresel enerji devi firmalar bazında... Rumlar buna büyük
önem veriyor, çünkü Türkiye'nin karflı ata¤a geçip Shell'le
birlikte KKTC ile yapılan anlaflma çerçevesinde Ada
çevresinde petrol ve gaz aramalarına ba?lamasına mukabele
etme ihtiyacı duyuyorlar...

Sonuç itibariyle; AB Dönem Baflkanlı¤ını yürüten bir Kıbrıs
Rum Yönetimi ve krizden çıkıfl yolu arayan bir Yunanistan,
Türkiye açısından ne ifade ediyor?�

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Ada çevresindeki petrol ve gaz arama
konusundaki ikinci adımına Türkiye'nin, eflyanın tabiatı gere¤i
yeni bir hamleyle karflılık vermesi flaflırtıcı olmaz. Bu da Ada
çevresinde, açık denizde petrol arama platformlarının yanı
sıra askeri gemilerin de cirit atması demek... ‹flte size,
ekonomik ve sosyal krizden çıkmak için debelenen
Yunanistan'ın ortak düflman bulmasını kolaylafltıracak bir
atmosfer... Neler yaflanabilece¤i sorusuna cevap arayanların,
1990'lardaki Kardak Kayalıkları krizini hatırlamaları yeterli.
�

Bir kıvılcım yeter!
Mehmet Kara - 1988

Kıbrıslı Rumlar hem AB Dönem Baflkanlı¤ı'nı devralmaya hem de Ada çevresinde petrol ve gaz aramaları için
2. etap lisans da¤ıtımına hazırlanıyor. Bu durum, yafladı¤ı krizi aflmak isteyen Yunanistan'a ihtiyacı duydu¤u
ortak düflmanı bulma flansı veriyor. Bir kıvılvım yeter!�
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Seçimler ve
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Adaylar›m›z ve Aday toplant›s›
Genel seçimler için geri sayımın baflladı¤ı dönemde
SBF'li Milletvekili adayları, Mezunlar Derne¤i
Organizasyonu ile okuldafllarıyla bir araya geldi.
4 aday ve 40 mezunun katıldı¤ı toplantıda adaylar,
arkadafllarının sorularını yanıtladılar, projelerini aktardılar
ve tabii ki okul anılarını paylafltılar. 26 Mayıs 2011
Perflembe akflamı ‹.Ü. Baltalimanı Sosyal Tesislerinde
gerçekleflen toplantıya Adalet ve Kalkınma Partisi adayları
Nureddin Nebati (1987), ‹dris Bal (1989) ve ‹brahim
Türkifl'in (1989) yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi adayı
Fedai Toyran (1987) katıldı. Okulda olmadı, yemekte
bulufltuk. Toplantının, gündüz vakti okulda yapılması
planlanlanmıfltı ancak rektörlü¤ün okuldaki tüm toplantıları
güvenlik endifleleri ile iptal etmesi üzerine akflam saatine
alındı sosyal tesislere taflındı. Atilla Çölhan'ın adaylara
rozetlerini takıp Tunaya'nın desen çalıflmalarını hediye
etmesiyle bafllayan gecenin satırbaflları flöyleydi.

Normal Demokrasi ve Sosyal Devlet vurgusu
Bir mezunumuzun normal demokrasi ve sosyal devlet
talebini dile getirmesi üzerine Nureddin Nebati, tecrübeli
bir politikacı olarak konuflmasında, 18 yaflına kadar
herkesin ücretsiz sa¤lık hizmetine kavufltu¤unu,  okullarda
ücretsiz kitap da¤ıtılması gibi uygulamaların kendi
iktidarları döneminde gerçeklefltirildi¤ini anlatt›.

12 Haziran 2011 tarihinde

Genel Seçimler baflar›ıile

gerçeklefltirildi ve k›sa

sürede seçim sonuçlar›ı

al›nd›. Her zamanki gibi

üzülenler ve sevinenler,

kazananlar ve kaybedenler

oldu. Sonuçta bu demokratik

bir yar›flt›.

‹stanbul Siyasall›lar olarak

kiflisel siyasi görüfllerimiz ne

olursa olsun bir anlamda

kazananlar aras›ndayd›k.

Geçti¤imiz dönem sadece 2

milletvekili ile temsil edilen

okulumuz, yeni dönemde

vekil say›s›n›ı 4'e yükseltmeyi

baflard›.

Sa¤lık Reformu ve Duble Yollar
Kütahya adayı ‹brahim Bal da konuflmasının önemli
bölümünü Sa¤lık reformları ve duble yollar gibi yatırımlara
ayırdı. Antalya adayı ‹brahim Türkifl ise a¤ırlı¤ı uzmanlık
alanı olan ekonomik geliflmelere ve vergi sistemine verdi
Tek baflına muhalefetin dayanılmaz çekicil¤i ‹brahim
Türkifl, daha öncesinden katıldı¤ı bir toplantı oldu¤u için
geceye bir miktar gecikmeli katıldı ve söze bir önceki
toplantıda 9 muhalefet temsilcisine karflı tek baflına
mücadele etti¤ini anlatarak baflladı. SBF toplantısında
ise onunla bu kaderi CHP adayı Fedai Toyran
paylaflacaktı. Tokat adayı Toyran'ın konuflmasını
uzatırken, "Üçe karflı bir kifliyim, üç kat süre almam
lazım" çıkıflı gecenin hofl anılarındandı. Toyran, yaptı¤ı
uzun konuflmada iktidarı ve uygulamalarını elefltirerek
CHP politikaları için destek istedi..

Yeni Anayasa ve Gelir Da¤ılımı
Adaylar yeni anayasa, gelir da¤›l›m bozuklu¤u ve
tafleronlaflt›rma üzerine fikirlerini paylaflt›lar. Gece
boyunca yapt›klar› konuflmalarla ülkemiz ad›na ümit
veren, çok de¤erli politikac›lar olduklar›n› kan›tlayan
adaylar›m›z maalesef Anayasa konusunda detayl›
aç›klama yapamad›lar. Asl›nda sadece bu durum dahi
Anayasa yapman›n ne kadar önemli, önemli oldu¤u kadar
da zor bir ifl oldu¤unun göstergesiydi.
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Tüm SBF'liler kucaklafltı

Tartıflma zaman zaman alevlense ve tansiyon yükselse de düzeyi hiç
bir zaman düflmedi. Usulen edilen "dostluk kazansın", "demokrasi
kazansın" sözlerinin mikro anlamda da olsa gerçekleflti¤ini görmek
sevindiriciydi. Gecede tam anlamıyla demokrasi ve dostluk kazandı.
Gece boyunca mezunlar hem hasret giderdi, hem de fikirlerini
milletvekilli¤ine yaklaflmıfl arkadaflları ile bir kez daha paylaflma imkanı
buldu. Güncelin konufluldu¤u ama dostlu¤un hakim oldu¤u gecede,
‹stanbul SBF Kurucusu Prof. Dr Tarık Zafer Tunaya'nın dedi¤i gibi
birbirine tahammül edebilme yetkinli¤ini gösteren bilinçli ve farklı bir
camianın temsilcileri oldu¤umuzu göstermifl olduk. Okulumuzu temsilen
Doç.Dr. Serhat Yanık, Siyasal Vakfı'nı temsilen Baflkan Fahri Solak'ın
da katıldı¤ı toplantı, SBF'liler arasındaki güç birli¤ini yaflatacak
organizasyonlara yeni dönemde çokça yer verilece¤inin ilk sinyali
oldu.SBF'den çıkan milletvekili adaylarımızın hepsine deste¤imiz tam.
Baflarılarının devamını diliyor ve gelecek dönemlerde okulumuzdan
daha yo¤un siyasi temsil olmasını ümit ediyoruz.

‹nanıyoruz ki seçilen tüm arkadafllarımız, SBF'de aldı¤ımız bakıfl
açısıyla seçimlerden sonra da toplum için üretmeye ve kazandırmaya
devam edecekler. Yolları açık olsun.

Enver Erdem (1987)
Elazı¤ Milletvekili,
Milliyetçi Hareket Partisi

1963 yılında Elazı¤'da
d o ¤ d u . 1 9 8 7  y ı l ı n d a
okulumuzdan, 1988 yılında
Polis Akademisi Özel E¤itim
sınıfından mezun oldu.1989
yılında ise Kaymakamlı¤ı
te rc ih  e t t i .  Erz incan
Refahiye, Gümüflhane Torul, Van Çatak,
Karabük Eskipazar ve Sakarya Karasu
ilçelerinde kaymakamlık; Mardin ve Malatya’da
Vali Yardımcılı¤› görevlerinde bulundu.
Milletvekili seçilmeden önce en son Sinop Vali
Yardımcılı¤ı görevini yürütüyordu.

Nureddin Nebati (1987)
‹stanbul Milletvekili,
Adalet ve Kalkınma Partisi

1964 fianlıurfa do¤umlu
olan Nureddin Nebati, 1987
yılında  fakültemizden
mezun oldu ve ardından
yine okulumuzda Siyaset
Bilimi üzerine yüksek lisansını tamamladı.
2003 – 2009 yılları  arasında MÜS‹AD Genel
Merkez Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapan Nebati,
2010 yılından bugüne ‹TO Disiplin Kurulu Üyeli¤ini
ve doktora çalıflmalarını efl zamanlı olarak
yürütmekteydi.

Seçilen ve aday olup da seçilemeyen tüm vekillerimizi kutluyor, ülkemiz için baflarılı çalıflmalarının devamını diliyoruz.

‹dris Bal (1989)
Kütahya Milletvekili,
Adalet ve Kalkınma Partisi
Siyaset Bilimi Profesörü.

1968'de Kütahya'da do¤du.
1989 yılında Fakültemizden
mezun oldu. Yüksek lisans
çalıflmasını Nottingham Üniversitesi'nde, doktara
çalıflmasını Manchester Üniversitesi'nde tamamladı.
Harvard Üniversitesi'nde ziyaretçi hoca olarak çalıflma
yaptı. 2010 yılında Profesör ünvanını alan İ dris Bal,
milletvekili seçilmeden önce çeflitli üniversitelerde ve
Polis Akademisi’nde ö¤retim üyeli¤i yapıyordu.

Cengiz Yavilio¤lu (1992)
Erzurum Mi l le tvek i l i ,
Adalet ve Kalkınma Partisi

1970 Erzurum do¤umlu.
1992 yılında Fakültemizden
mezun o ldu.  Yüksek
lisansını yine okulumuz
U l u s l a r a r a s ı  F i n a n s
Bülümü’nde tamamladı. Arsından C.Ü.
Uluslararası ‹ktisat ve ‹dari Geliflmeler
Bölümü’nde doktora yaptı. Milletvekili seçilmeden
önce 20012 – 2011 yılları arasında Baflbakanlık
Özellefltirme ‹daresi Baflkanlı¤ı, Finansman ve
Fon Yönetim Baflkanlı¤ı görevlerini yürüttü.

YEN‹ M‹LLETVEK‹LLER‹M‹Z
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Genel seçim sonuçları belli oldu¤unda, okul arkadafllarımızdan 4'ü mutlu sona ulafltı ve meclise girmeyi baflardı.
Geçti¤imiz dönem 2 milletvekili ile temsil edilen okulumuz böylece yeni dönemde temsilci sayısını 4’e yükseltti.





Mail Grubumuzun Fenomeni
As›m SES ile röportaj yapt›k.

Neden ‹stanbul Siyasal'ı seçtiniz?

Ankara’da okurken Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyan arkadafllarım vardı dedim ya, onların etkisinin oldu¤unu söyleyebilirim.
Siyasal’da okumanın e¤lenceli olaca¤ı orada gördüm. Ama üniversite tercihlerim arasında hukuk veya siyasal yoktu. 1979
da ‹.Ü. SBF yeni açılmıfltı ve ön kayıtla ö¤renci alıyordu. Böylece 1979 yılında ilk defa ‹stanbul’a gelmifl ve görmüfl oldum.
Gelifl o gelifl kaldık gitti.

Siyasal’da okurken hedefledi¤iniz bir meslek var mıydı?

YÖK’den önce, 3. Sınıfta ‹dare, Maliye ve Uluslararası ‹liflkiler bölümleri vardı. Ben Maliye’yi seçmifltim. 4. Sınıfta hepimizi
Kamu Yönetimi’nde topladılar. Bu yüzden bazı arkadafllar ‹ktisat Fakültesine yatay geçifl yapmıfltı.

Ben maliye bölümünü, e¤er devlette ifle giremezsem en azından özel sektör için veya kendim ifl kurarsam bu alanda flansımı
deneyebilmek için tercih etmifltim. 4. sınıfta Kamu Yönetimi bölümüne geçince kafam karıfltı. Ama bir an önce de okulu
bitirmem gerekiyordu, ailevi nedenlerden. Bu hedefe ulafltım ama, meslek seçme konusunda geç kaldı¤ımı sonradan
anladım. Bence genç arkadafllar fakültede, 3 - 4. sınıfta hayata atılmaya kendilerini hazırlamalıdırlar. Okul bir flekilde bitiyor.

Sonuç itibariyle aslında istedi¤im oldu sayılır. 16 yıl flirketlerde muhasebecilik yaptım. 33 yaflında bir flirketi A’dan Z’ye
faaliyete geçirecek bilgiye sahiptim. Bunda yedek subaylık dahil çalıfltı¤ım yerlerden oluflturdu¤um arflivimin çok faydası
oldu. Bildik laf vardır ya, her gitti¤im yerde “Amerikayı yeniden keflfetmek” zorunda kalmayayım diyedir bu arflivleme. Tabii
o zamanlar yani doksanların baflına kadar bilgiye ulaflmak o kadar kolay de¤ildi.

Geldik 2001 krizine. Öngörümüz maalesef gerçekleflti ve serbest çalıflmak zorunda kaldım. ‹flin aslı ben istedim. Belli yafltan
sonra “patronların” a¤ız kokusu çekilmiyor.

Bu belli yafl öncesinde neler yapt›n›z?

10.05.1961 do¤umluyum, Ordu’luyum. Asker
çocu¤u oldu¤um için ö¤renimim, bu arada
çocuklu¤um ve gençli¤im sürekli de¤iflik flehir
ve bölgelerde geçmifltir. ‹lkokulu Uflak’ta
bitirdim. Gözümü Ege’de açtım desem yeridir.
Bu yüzden kendimi biraz da Egeli hissederim.
Ege türkülerini dinlemeye doyamam.
Ortaokulu Siirt’te bitirdim. Siirt’i de çok
sevmifltim. Araplarla, çevreden yatılı okula
gelen Kürtlerle güzel arkadafllıklar yafladık.
fiimdi pek Arap kalmamıfl, ço¤u batıya
göçmüfl derler.

1976 yılında Siirt’te Lise 1, 1977’de Ordu’da
Lise 2, 1978’de Konya’da Lise 3’ü okudum.
1978-1979 yıllarında A.Ü. Dil Tarih Co¤rafya
Fakültesi’ne devam ettim. Mühendislik
okumak istedi¤imden tekrar sınava girdim.
Ama Ankara’da okurken Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde okuyan arkadafllarım vardı.
Belki de ‹.Ü. SBF açılınca buraya baflvurmak
oradan aklımda kalmıfl olsa gerek.
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Okul bitince memlekete dönüp Kaymakamlık sınavlarna
baflvurmufltum. “Bilgiler/Bilimler” takıntısı yüzünden red
edildim. Gerekçe ile ilgili öne sürdükleri mevzuatı arafltırdım.
Gerekçe. komikti. Bana gelen yazıda, sınavlara Siyasal
Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunları girer diyor;
gerekçe olarak gösterdikleri mevzuatta “Siyasal Bilgiler Okulu
ve Hukuk Fakültesi mezunları” diyordu. Tamam, bakanlı¤ı
açı¤a düflürdüm diye hukuki gerekçeyle ikinci bir dilekçe
gönderdim. Bu arada YÖK’e de yazdım. Öyle ya tüm
üniversiteleri elden geçirmifl, bölümleri belirlemifl, kimini
kapatmıfltı. Devletin yüzünün bazen duvar oldu¤unu o zaman
anladım ilk. Aynı matbu dilekçeyle red geldi. Bizim
ö¤rendi¤imiz hukuk uygulamada ço¤u kez gerçekten guguk
oluyormufl. Bu arada askerlik geldi ve 1984 Aralı¤ında Maliye
Yed. Sb. Okuluna baflladım. Bir kere daha ‹stanbul’a
gelmifltim. Yedek Subaylı¤ı dönem arkadaflım Suavi’yle
birlikte Gülhane Parkının arkasında, Levazım Amirli¤inde
yaptım. Bir daha da ‹stanbul’dan kurtulamadım. Neyse...

Askerlikten sonra (1986) Tahtakale’de bir pazarlama firmasına
girdim. Pek tatmin etmemiflti yaptı¤ım ifl. fiimdi düflünüyorum
da keflke orada kalsaymıflım. Gerçek Türkiye’yi 10 yıl önce
ö¤renmifl olurdum. Oradan Alarko’ya
geçtim, flefle anlaflamadım. Oradan Cankurtaran Holding’e...
Artık arkamda Alarko ve Cankurtaran vardı ya nereye
baflvursam alıyorlardı.

fiirketlerde hep aynı fley yapılıyordu, devlet dairesi gibi. Bu
arada 1988-89 dıfl borç ödeme güçlü¤ü ve stagflasyon olarak
önemli bir ekonomik krizi yaflandı. Sıkıldım, zaten ücretler
enflasyon nedeniyle eriyordu. Toprak Dıfl Ticaret’e geçtim.
1990 yılıydı sanırım ve artık Muhasebe flefiydim. Fakat ne
göreyim, unvan yükseldikçe ifl bulmak zorlafl›yor. Bir ifl
yerinde 4-5 muhasebe memuru çalıflırken 1 veya 2 flef
çalıflıyor. Bu arada 1. Irak savaflı nedeniyle 1991 krizi yaflandı.
Borsalı yaflama geçmifltik, borsa tepetaklak oldu, devalüasyon
yaflandı, ücretler yine budandı.

Orada da verilen vaatler tutulmayınca Ekinciler’e geçtim.
Meslekte biraz piflmifltim, Bütçe Planlama ve Finansman
Müdür Yardımcısıydım. Yıl 1993. Enflasyon %50-70’ler.
Önüme gelen bütçe rakamları sadece TL; ne miktar ne de
dolar fiyatları var. Ben bu tür bir bütçelemenin bizi yanıltaca¤ını
söyledim. Finansmandan sorumlu müdür yardımcısı,
(Bankalar Yeminli Murakıplı¤ından gelmeydi) “Merkez bizden
böyle istiyor ona göre yap” demez mi? Ben mabeyin katibi
miyim? 2-3 ay sonra oradan da ayrıldım, bir daha holdinglerde
çalıflmayaca¤ım diye kendime söz verdim. Akabinde Laleli’de
ihracat yapan bir tekstil firmasına girdim. Aman Allahım, ben
holdinglerde me¤er hiçbir fley ö¤renmemiflim! Naylon fatura,
ka¤ıt üstünde üretim, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge,
kayıt dıflı üretim ve istihdam, ikili kayıt, bavul ticareti, piyasadan
fatura toplama vs. bilmedi¤im gerçekleri bir yıl içinde orada
ö¤rendim.

Renkli bir ortamd›. Patronların bir kısmı Mardinli arap, bir
kısmı Diyarbakırlı Kürt, yanımda bir ‹ktisat fakültesi son sınıfa
giden, bir babadan MHP’li Siyasal mezunu solcu, bir de
ticaret lisesi mezunu kızca¤ız. Alevi. Çekindi¤inden
Ramazan’da bizimle birlikte oruç tutardı. Bir gün bak kızım
dedim, biz sizin oruç tuttu¤unuz aylarda oruç tutmuyoruz,
sen de bu aylarda tutmak zorunda de¤ilsin ama istiyorsan
bir fley diyemem, dedim. Ertesi gün oruç tutmamıfltı. Ve ilk
defa bir ekonomik (1994) krizi saat saat burada yafladım.
Ortakların bir döviz bürosu vard›, kurları ve faizleri oradan
takip ediyorduk. Her krize ben döviz borçlusu olarak
girdi¤imden burada baya¤ı bedel ödemifltim.
Çok ortaklı patron flirketlerinde çalıflmak da zor. Kimseye
yaranamıyorsun.. Oradan da ayrıldım Zeytinburnu’na deri
sektörüne geçtim. Lakin özel sektörde çalıflma yaflamı 1993
döviz/finansal krizinden sonra iyice bozulmufltu. Çok kifli
iflsiz kalıyor, iflverenler uzun vadeli iflçi,memur istihdam
etmeye çekiniyorlardı. Bir de iflveren kimli¤i de de¤iflmeye
bafllıyordu. Yanında çalıflana saygı giderek azalıyor, çalıflan
“maraba” muamelesi görüyordu. Aldırmaz olursan, genifl
olursan, yarabbi flükür dersen deri sektörü iyiydi. Çok
kazandıkları için çalıflanlarına da iyi ücret veriyorlardı. Ama
ben eski kafa iflte...

Yafl ilerleyince meslek de¤ifltirmek de, ifl de¤ifltirmek de
zorlaflıyor. Deri sektöründe 3-4 sene sabrettim. 97’de
Uzakdo¤u kaynaklı bir kriz oldu. Deri ve özellikle tekstil
sektörü çok etkilenmiflti. O tarihten itibaren tekstil ara ve
hammaddeleri Uzakdo¤u’dan ithal edilir oldu. 2001 krizinden
sonra da Çin’in açıkpazarı olduk sanki.

Ücretler budandı ama di¤er sektörlere göre halimiz iyiydi. 3-
4 senede bir olan krizlerden ya ifl yerindeki ya da di¤er
yerlerde çalıflan arkadafllarımız ve hatta özel bankalarda
çalıflan arkadafllarımızın iflsiz kaldı¤ını görüyorduk. Benim
baflıma gelmeyece¤i ne malumdu? Hiç düflünmemiflken
1997’de mali müflavirlik stajı için baflvurdum. O da ne? Staj
için de sınav çıkmıfl.

O zamanlar çok zor de¤ildi, sınavı geçtik. ‹ki sene de staj
yanmasın diye yerimden kıpırdamadım. 1999 sonunda ruhsatı
aldım. Çok geçmedi 2001 krizi patladı. (Bu kriz beni hiç
flaflırtmamıfltı artık, çünkü önüne gelen tefeci, eski bir banka
genel müdürüne banka kurduruyor, banka devlete borç para
veriyordu. Sanayicilikten, tefecilikten bile karlı bir iflti) Bu
krizde gerek bankalarda gerekse flirketlerde çalıflan birçok
arkadaflım iflsiz kalmıfltı. Her krizde oldu¤u gibi kabak erinde
gecinde çalıflanın baflına patlıyordu. Lakin bu krizde
iflverenlerde batmaya baflladı¤ından kimsenin kimseye bir
diyece¤i yoktu. Küreselleflmenin sonucuymufl da, kimse bu
küreseli ne görebiliyor, ne dokunabiliyor.. Yoksa a…nı
belleyecek de...
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Bu arada ben, muhasebeci olarak, flirkette joker görevimi
de sonuna kadar yerine getiriyorum. Haftalık hesaplayan
çıktı, ifli üzerime aldım. Satın almacı çıktı ifl üzerime yıkıldı.
‹hracatı zaten yapıyordum. Fırsat buldu¤umda da
muhasebecilik yapıyordum. Ve yine de yaramadık
patronlardan birine.. Ve krizin ortasında mali müflavirlik
bürosu açmak için iflten ayrıldım.

Serbest çalıflırken en zorlandı¤ım fley esnaf mantı¤ı ile
düflünmeyi becerebilmek. Çünkü yeri
geldi a¤layacaksın, yeri geldi
yalvaracaksın, yeri geldi alttan
alacaksın, yeri geldi gürleyeceksin,
yeri geldi “ticari yalan” söyleyeceksin
ve her zaman “çok flükür” deyip
ardından sızım sızım sızlanacaksın..
Di¤eri, hediye, sakal, rüflvet ne
derseniz iflte onu vermekte çok
zorlandım. fiimdi mi, “çok flükür” tam
olmasa da ayakta kalacak kadar
ö¤rendim.

Mesle¤imizin güçlükleri var ama ben
mesle¤imi seviyorum. Çünkü
iflçisinden en üstteki iflverenine kadar
herkese sunaca¤ın bir semeren var.
Baflvuran herkesin derdine bir
merhem oluyorsun veya yol yordam
gösteriyorsun.

Ama gel gör ki, meslek nankör, hizmet
alanların hemen hemen hepside
nankörlük ediyor. Teflbihte hata olmaz,
ben, ‹stanbul için kullandı¤ım bir
benzetmeyi muhasebe mesle¤i içinde
kullanıyorum: Kaldırım yosması. fiöyle
ki, herkes yeri geldi¤inde afla¤ılıyor,
yeriyor, konufluyor. Ama dönüp
dolaflıp yine ayaklarına kapanıyorlar.
Hocam, bir hayat hikâyesi gibi uzun oldu ama arkamızdan
gelen nesiller için ö¤ütler de içerir umarım. Ama onlar bizim
kuflaktan daha flanslı. Bizim zamanımızda “ahlak, görgü
kuralları” içinde görülen bazı otokontroller flimdi ticari ve
sosyal yaflamın bir gerçe¤i gibi sunuluyor.

Siyasal’ın size kattıkların›n baflarınızdaki rolü nedir?

Bir ODTÜ Fizik bölümü mezunu arkadaflıma sormufltum siz
ne ifl yaparsınız diye. Galiba herkese anlatmak zorunda
kalıyormufl, bıyıklarının ve çapraz difllerinin arasında gülerek,
“bize fizik mühendisleri veya di¤er mühendisler bir konuyu
getirirler, biz onu hem teorik hemde deneysel olarak
de¤erlendirir olabilirli¤ini veya nasıl düzeltirlerse olabilece¤ini
ortaya koyarız; onlarda bizim verdi¤imiz ipucu diyelim

üzerinden uygulamayı de¤erlendirirler” demiflti benim
anlayaca¤ım dille. Bence bu örnek bizim okul için de geçerli…
Özellikle aldı¤ımız hukuk disiplini ifl yaflamında sa¤lıklı ve
sa¤lam düflünmemize neden oluyor. Gerisi teferruat, çünkü
her ifl dönüp dolaflıp hukuka dayanıyor. Çalıflırken ve dahi
hala, özellikle iflletmeci, iktisatçı ve mühendis arkadafllara,
mevzuat okumakla hukukçu olunmaz, hukukçu de¤ilseniz
mevzuatı yanlıfl yorumlayabilirsiniz, derim.

‹stanbul Siyasal Bilgiler Fakültesini tek cümle
ile tanımlamak zorunda kalsanız ne derdiniz?

Hangi dünya (ev/veya ahret) görüflünden
olursanız olun, hayatı daha iyi, daha yaflanır
algılamak. Tabii bunu geldi¤im
50 yafl itibariyle söylüyorum. Gençken insan
ya yaflamdan çok fley bekledi¤i için, ya hep
acelesi oldu¤u için midir nedir daha düzayak
bakıyor her fleye.

Yeni mezun olacak arkadafllara önerileriniz
nelerdir?

Hayata diklenmeyi bilsinler. Dün iki saatlik bir
“liderlik” seminerine katıldım. Yafladı¤ımız,
denedi¤imiz birçok fley artık sınıflandırılarak
ve tasnif edilerek yeni nesillere ö¤retiliyor.
Bilgiye ulaflmakta kolaylafltı. Hayata
diklenebilmek için bilgiye ulaflmayı ve
kullanmayı ö¤rensinler tüm yaflamlarınca..
Yoksa 2-3 senede geriye düflerler. ‹kinci
olarak, görecekler ki bir siyasal mezunu olarak
gerek çalıflma hayatında gerekse sosyal
hayatta sizden beklentiler vardır. Toplumun
böyle bir ön kabulü var siyasal okumufllardan.
Onun için mesle¤iniz dıflında, sosyal konularla
ve toplumun tartıfltı¤ı her konu ile ilgili en
azından iki kelam edecek bilgi sahibi olsunlar.

Misal Kürt tarihi veya meselesi, Alevilik, Sünnilik, yakın tarih,
çevre ülkelerin tarihi, küreselleflme vs. sokakta, dernekte,
kahvede konuflulan ne konu varsa en azından bir fleyler
konuflacak kadar fikir sahibi olsunlar. Çünkü ulu orta
konuflanlardan sizlerden de bir fley bekliyor. Ee siyasallı
konufltu mu da eften püften olursa ayıplıyorlar billahi..
Camiamıza iletmek istedi¤iniz mesaj›nız var mıd›r?

Birbirlerine etnik, dinsel, sınıfsal, konumsal kimliklerinden
sıyrılarak bakmaya ve hatta katlanmaya çalıflsınlar. Ben,
yarın tanrının huzuruna çıktı¤ımda bana, “benim için ne
yaptın” veya “insanları benim yoluma döndürmek için ne
kadar kan akıttın” diye de¤il, “benim yarattı¤ım ve kutsadı¤ım
insanlara sen ne verdin, ne hizmette bulundun” diye
sorulaca¤ını düflünüyorum.
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‹flinizi gelifltirir...
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Her fleyin temeli de, hedefi de, amacı da insan olmalıdır.
Bu, insanla beraber flora ve faunasıyla birlikte tüm eko
sistemi de kapsıyor.

Okulumuzla ilgili bir anınızı paylaflır mısınız?

‹lki anımı hep hatırlarım, hep de anlatırım. Yıl 1979...
Katledilen Ümit Yaflar Do¤anay hocamız ilk dersinde okulu
anlatırken, “buradan en az bir yabancı dil ö¤renmeden kimse
mezun olamayacak” demiflti. Ben eyvah, dedim, bu okul
bitmez. Birkaç  gün sonra da hocamız vurulmufltu. Rahmetli
hocamızın ne demek istedi¤ini tüm çalıflma yaflamım
boyumca anladım ve eksikli¤ini çektim. ‹lk yıl 9 saat, ikinci
yıl 6 saat, 3 ve 4. yıl 4’er saat yabancı dil dersi vardı. YÖK
geldi¤inde 4 sınıfta yabancı dil dersi kaldırıldı. ‹kinci olarak
3. Sınıfta Asaf Savafl Akat hocanın iktisadi büyüme
dersindeyiz. Hoca, iktisatçı olabilmek için ingilizce bilmek
ve hatta ileride bilgisayar bile bilmeniz gerekecek, demiflti.
Çok genç yaflta rahmetli olan Harun’la bir birimize baktık
yarı sırıtık. Ders arasında Harun o hep gülen yüzü ve
gözleriyle, “ulan biz bafltan kaybettik, yabancı dilimiz
Ulmanca, dedi. “Bilgisayara da bizim ömrümüz yetmez.”
Güldük flaka ve endifle karıflık.. Ama ‹ngilizce yüzünden ifl
kaybetti¤im çok oldu, ö¤renmeye de fırsatım olmadı, belki
de seçti¤im meslek zorlamadı. Ama 1986 yılında bilgisayarla
da karflılaflmayayım mı? Ama meslek zorladı Windows

çıkana kadar, flimdi ilkel gelip bizim için o zamanlar ne nimet
olan programları ö¤rendik. Bu iki olay benim için gençlere
de aktardı¤ım nasihat türü anılarımdır.

‹lave olarak söylemek istedi¤iniz bir fley var mıdır?

‹yi de hocam, yoruldum gayri...
Haydi ne demifl Cahit (Sıtkı Tarancı)?
………
Haydi Abbas, vakit tamam;
Akflam diyordun iflte oldu akflam.
Kur bakalım çilingir soframızı;
Dinsin artık bu kalb a¤rısı.
fiu a¤acın gölgesinde olsun;
Tam kenarında havuzun.
Aya haber sal çıksın bu gece;
Görünsün flöyle gönlümce.
Bas kırbacı sihirli seccadeye,
Göster hükmetti¤ini mesafeye
Ve zamana.
Katıp tozu dumana,
Var git,
Böyle ferman etti Cahit,
Al getir ilk sevgiliyi Befliktafl'tan;
Yaflamak istiyorum gençli¤imi yeni bafltan...



FOREX DÜNYASI
Para Piyasalar›

Bu yaz›mda bahsetti¤im yeni bir yat›r›m arac› ise ‘forex piyasas›’. Yani, kar elde etme amaçl› olmak üzere, döviz kurlar›n›n
anl›k de¤iflimlerinden faydalan›larak, forex platformu üzerinden, (dünyada en yayg›n platform Metatrader4) arac› kurumlar
arac›l›¤› ile al›m-sat›mlar yap›lan bir piyasa. Çal›flma prensibinde ‘kald›raç’ sistemi belirleyici. Bu sistem ile para miktar›,
kendinden ‘k’ kadar daha büyükmüfl gibi iflleme giriyor. Dolay›s›yla kar/zarar oran› da ‘k’ kadar art›yor. Bu flu anlama
geliyor, bu piyasada büyük karlar elde etmek de, büyük zararlar etmek de an meselesi.

fiaka yapm›yorum, bir gün içerisinde yat›r›m›n›z›n 5 ve belki daha da fazla kat›n› kazanman›zda, elinizdeki tüm paran›z›
kaybetmeniz de mümkün. Yani forex, di¤er yat›r›m araçlar›ndan gerek flekil gerekse içerik olarak daha farkl›. Kald›raç
sistemi nedeni ile di¤er piyasalara oranla çok daha yüksek risk tafl›d›¤› gerçek.

Dünyada 1:100 K’dan 1:400 K’ya kadar kald›raç oran› kullan›l›yor. Örne¤in 1:400 kald›raçl›k bir sistemde, paran›z 400
kat› kadar daha büyükmüfl gibi piyasada ifllem görüyor. Bu, kar/zarar›n 400 kat kadar daha yüksek olaca¤› anlam›na
geliyor.

Piyasada, parite ad› verilen eurusd, gbpusd, usdtry gibi tüm dünya paralar›ndan oluflan döviz çiftlerinin yan›nda, alt›n,
petrol, gümüfl, hatta do¤algaz gibi emtialar ile bu¤day, soya fasülyesi, pirinç gibi birçok k›ymetli mallar›n fiyatlar› üzerinden
spot piyasada al›m-sat›m yapma imkan› mevcut. Riskin büyüklü¤üne karfl›l›k, speküle edilmesi çok zor olan bir piyasa.
Çünkü piyasa, tüm dünyada gerçekleflen en ufak bir ekonomik geliflmeden bile etkileniyor. Dolay›s›yla ekonomik geliflmelere
ba¤l› olarak dünyan›n her yerinde ayn› olan fiyatlardan ifllem yap›labiliyor.

Piyasan›n Çift yönlü olu¤u ise forexin tercih edilme sebeplerinin en önemlilerinden bir tanesi. Kazanç elde etmek için para
biriminin de¤er kazanmas› gerekti¤i flart› yok. ‹ki dövizin birbirine olan oran› üzerinden ifllem yap›ld›¤› için, bir para birimi
de¤er kaybetti¤inde de kazand›¤›nda da kazanç sa¤lanabiliyor. Ayr›ca ifllem yapmak için büyük ücret ya da komisyonlar
ödenmiyor.

Ayr›ca en büyük avantajlardan birisi de likidite. Dünyada en büyük ifllem hacmine sahip bir piyasa olarak, paran›n en fazla
bulundu¤u piyasada ifllem yapmak, hem kazanç olas›l›¤›n›z› artt›r›c› etkiye sahip, hem de riski azalt›c›. ‹fllem yapmak
için dünyada en çok ifllem gören döviz çiftleri veya emtialar tercih edildi¤inde de riskiniz daha da azalm›fl oluyor. Asl›nda
forexteki en büyük risk, piyasay› tan›madan ve gereken e¤itimi almadan ifllem yapmaya bafllamak. Yani piyasay› kumar
gibi görmek. Piyasa, k›sa süreli kazanç ve kay›p imkan› sundu¤u için, yat›r›mc›n›n piyasay› bir kumar oyunu gibi görmeye
yöneltebiliyor.

Ersan BENG‹SU
Kamu Yönetimi, 1991

Forex, dünyada 1976'dan bu yana var
olan bir piyasa. Foreign Exchange
kelimelerinin birlefliminden oluflan ve
'yabanc› para de¤iflimi' anlam›na gelen
ve FOR ile EX harflerinin bir araya
gelmesi ile oluflturulan bir kelime.

Asl›nda hiç de yabanc› olmad›¤›m›z bir
kelime bu. Günlük hayat›m›zda döviz
bürolar›ndan Türk liras› karfl›l›¤›nda
ald›¤›m›z dövizler, ve yahut di¤er para
birimleri aras›nda yapt¤›m›z 'para
bozdurmalar' forexin ta kendisi. Zaten
herhangi bir bankadan dö viz al›m-sat›m›
yapt›¤›m›zda da, bize verilen makbuzun
üstünde forex yazd›¤›n› görürüz.
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FOREX DÜNYASI
Para Piyasalar›
Bu noktada yap›lmas› gereken fley, forex piyasas›n›n genel
özelliklerini ö¤rendikten sonra, ekonomik haberleri iyi
de¤erlendirebilmek ve fiyatlar›n gelece¤i hakk›nda do¤ru
tahminler yapabilmek için, teknik analiz, temel analiz ve
ço¤u zaman çok önemsiz gibi gözükse de asl›nda en önemli
analiz yöntemlerinden birisi olan psikolojik analiz e¤itimleri
alarak iyi bir ifllem stratejisi belirlemek.

Çünkü kazanç hedefleri do¤rultusunda, yat›r›m›n›z›n üzerinde
iyi bir risk analizi yaparak, oluflturdu¤unuz strateji d›fl›na
ç›kmadan forex piyasas›nda çal›flmak, riskinizi minimuma
indirebilir. Tüm dünyada bu ifli yapan arac› kurumlar mevcut.

1976 y›l›nda paran›n dalgalanmaya b›rak›lmas› bu piyasan›n
ortaya ç›k›fl›n› sa¤lad›.Bilinen tarihe göre, bundan yaklafl›k
150 y›l önce Amerika’n›n mali durumu bugünkü durumundan
çok uzakt›. Maliyetleri düflürmek amaçl› tüm flehre tren
yollar› döflenecekti. Bunun için de halka,
maliyetlere ortak olmas› karfl›l›¤›nda da
kardan pay verilece¤i söylendi. Halk bunu
kabul etti ve karfl›l›¤›nda da iyi karlar elde
etti. Bu durum halka arz›n da bafllang›c›
olmakla birlikte, insanlar›n zaman içerisinde
bu olay› pirinç dahil bütün mal ve hatta
hizmetlere bunu uygulamaya bafllamas›na
da sebep oldu.

Hatta, Dow Jones’u ekonomi ile yak›ndan
ilgilenmeyen kifliler dahi bilir. ABD’nin en
önemli endeksidir. Dow Jones’un ç›k›fl› da
Dow ile Jones adl› iki arkadafl›n, hisselerin
art›¤›n› talep arz mekanizmas› dahilinde
araflt›rmalar› sonucu olmufltur. fiimdi de
s›ra Türkiye’de. A¤ustos ay› itibariyle SPK
denetimi eline ald›. Art›k Türkiye’de çal›flan,
irili ufakl› yabanc› flirket temsilcilikleri, yaln›zca fiyat sa¤lay›c›
olarak Türkiye’de var olma hakk›na sahip. Art›k yaln›zca
Türkiye’deki arac› kurumlar ve bankalar›n yat›r›m kanatlar›
forex piyasas›nda ifllem yapt›rma yetkisine sahip olacak.
Bu ba¤lamda Türkiye aç›s›ndan düflünüldü¤ünde,
sermayenin yurt d›fl›na ç›kmamas› ve ülkenin kazanç
sa¤lamas› anlam›nda iyi bir ilerleme kaydedilmifl oldu.
Çünkü forexin dünyadaki günlük ifllem hacmi 4.2 trilyon
dolara yak›n. Bu demek oluyor ki di¤er tüm piyasalar›n
yaklafl›k 7 kat› üstünde bir hacim mevcut.

Ayn› zamanda yat›r›mc›lar›n, paralar›n›, yabanc› ülkede ve
yabanc› bir arac› kurumda bar›nd›rmas› yerine, yurt içinde
saklayacak olmasI ve bilinen, istenildi¤inde rahatl›kla yüz
yüze iletiflim kurulabilen flirketler ile çal›flmas› da güven
anlam›nda kaydedilmifl bir yol olacak. Zira forex piyasas›n›n
Türkiye’de çok yeni var olmas›, bu ifli yapacak olan flirketlerin
ve piyasada ifllem yapacak olan yat›r›mc›lar›n, gereken alt
yap›n›n sa¤lanmas› ve ayr›ca yeterli bilgi ve birikimin elde
edilmesi anlam›nda da biraz zamana ihtiyac› olabilir. SPK
yay›nlad›¤›, A¤ustos ay›n›n 3’ünde yürürlü¤e giren forex
tebli¤inde bu ifli Türkiye’de yapma hakk›na sahip olabilecek

flirketlerde bulunmas› gereken özellikler, forex kanad›nda
çal›flabilecek personeller i le forexin Türkiye’de
uygulanabilece¤i kald›raç sistemi ve içerik özellikleri
anlam›nda olmas› gereken her fleyi ayr›nt›l› olarak belirtti.
Tebli¤e göre: Piyasa yap›c›l›¤› faaliyetinde bulunacak arac›
kurumlar›n, al›m sat›m arac›l›¤› ve türev araçlar›n al›m
sat›m›na arac›l›k yetki belgesine sahip olmalar›, bu faaliyetler
için öngörülen asgari öz sermaye yükümlülü¤ünü yerine
getirmifl olmalar› gerekiyor.

Ayr›ca piyasa yap›c›l›¤› faaliyetinde bulanacak olan arac›
kurumlar›n, kald›raçl› al›m-sat›m ifllemlerinin denetim ve
kontrolünden sorumlu olmak üzere, üniversite mezunu ve
kurulun lisanslamaya iliflkin düzenlemeleri uyar›nca, türev
araçlar lisans belgesine sahip kald›raçl› al›m sat›m ifllemleri
ihtisas personelinin ba¤l› oldu¤u ve finans piyasalar›nda
en az 3 y›ll›k deneyime sahip bir birim yöneticisi ile üniversite

mezunu, kurulun lisanslamaya iliflkin
düzenlemeleri uyar›nca türev araçlar
müflteri temsilcisi lisans belgesine sahip,
yeterli say›da müflteri temsilcisi ile türev
araçlar muhasebe ve operasyon lisans
belgesine sahip, en az lise mezunu
muhasebe ve operasyon sorumlusunun
istihdam edilmesi gerekiyor.

Yine tebli¤e göre, söz konusu ifllemlerde
müflterilere uygulanacak kald›raç oran›
100:1’i geçemeyecek. Kurul gerekli
gördü¤ü hallerde bu oran› de¤ifltirme ve
varl›k baz›nda kald›raç oran› belirleme
yetkisine haiz olacak. Kald›raçl› al›m
sat›m ifllemlerine ba¤lamadan önce,
uygulanacak kald›raç oran› söz konusu

oran› geçmemek kayd›yla arac› kurumlarla müflteriler
aras›nda serbestçe belirlenecek. Kald›raçl› al›m sat›m
ifllemlerinde yaln›zca %100’üne kadar nakit olarak Türk
Liras› ve konvertibl döviz teminat olarak kabul edilecek.

Teminat oran›n›n hesaplanmas›, teminat takibi ve teminat
tamamlama yükümlülü¤ü ile pozisyonlar›n otomatik
kapanmas›na iliflkin esaslar ve teminat olarak yat›r›lan
nakdin baflka bir para birimine çevrilmesinde esas al›nacak
kurlar çerçeve sözleflmede belirlenecek.

Teminatlar rehnedilemeyecek, kullan›m amaçlar› d›fl›nda
tasarruf edilemeyecek ve üçüncü kiflilere devredilemeyecek.
Teminatlar›n saklanmas›na iliflkin esaslar Kurulca
belirlenecek. Nitekim SPK’n›n belirtti¤i niteliklere sahip olan
kurumlar›n arac›l›¤›yla Türkiye’de yeni bir yat›r›m arac›
olarak var olacak olan forex piyasas›n›n ülkedeki s›cak
para ak›fl›n› h›zlandIrmas› ve sermayenin Ülke içinde
dolaflmas› anlam›nda faydal› olaca¤› kesin. Ancak daha
önce de belirtti¤im gibi di¤er yat›r›m araçlar›na oranla daha
büyük risk tafl›yan bu piyasada ifllem yapmak için öncelikle
piyasan›n iyi analiz edilmesi ve iyi bir risk yönetimi yap›lmas›
gerekti¤i kan›s›nday›m. Kaynak: www.spk.gov.tr
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29.01.2012 - ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kurucu dekan›; ço¤ulcu parlamenter düzeni, hukuk devletini,
kifli hak ve özgürlüklerini savunan, özerk-demokratik üniversiteye inanan Prof. Dr. Tar›k Zafer Tunaya, ölümünün 21.nci
y›l›nda 29 Ocak Pazar Günü, ‹stanbul SBF Mezunlar Derne¤i taraf›ndan organize edilen program çerçevesinde an›ld›.

Tar›k Zafer TUNAYA hocam›z›n
ölümünün 21.nci y›ldönümüydü.

Tar›k Zafer Tunaya ve efli Melahat
Tunaya’n›n Afliyandaki mezarlar› bafl›nda
gerçekleflen törene, ‹stanbul SBF Mezunlar
Derne¤i Yönetim kurulu üyeleri, Tunaya'n›n
ö¤rencileri, fakültemiz ö¤renci temsilcileri
ve Tunaya dostlar› kat›ld›.

Sevgili Siyasall›lar,

Bugün biz Siyasall›lar için buruk bir gündü. Bugün okulumuzun kurucusunun ölümünün 21. y›ldönümüydü... So¤uk bir k›fl gününde
vefat etmiflti, Siyasal'› siyasal yapan Tar›k Zafer TUNAYA hocam›z...

Büyük u¤rafllar sonucu kurmay› baflard›¤›, gerekti¤inde müteahhitiyle, gerekti¤inde marangozuyla birlikte Çal›flarak binas›n›n yap›m›na
yard›m ettii, ö¤renciler için oray› okuldan çok yuva haline getirdi¤i ‹stanbul Siyasal'›n babas›yd› Tar›k Zafer TUNAYA... Onun içindir
belki de 21 y›l sonra bile mezar› bafl›nda yüre¤imizdeki s›z› ve gözümüzden dökülen yafllar... Onun içindir çocuklar›n›n her y›l 29
Ocak’ta mezar› bafl›nda toplanmas›, onun içindir anmak için herkesin onunla ilgili bir kaç kelime söylemeye çal›flmas›.

Bu y›l 29 Ocak 2012. Tam 21 y›l sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar Derne¤i olarak yine hocam›z›n mezar› bafl›ndayd›k. Her
y›l oldu¤u gibi...

Hocam›z› and›k, Dekan Yard›mc›m›z Bilal fiinik, hala hocam›z›n yazd›¤› kitaplar›n›n güncelli¤ini korudu¤unu ve hala en önemli baflvuru
kaynaklar›ndan oldu¤unu söyledi. Ben ise onun sadece üniversitede de¤il çarflamba toplantIlarIyla evinde de ö¤rencileriyle, sevenleriyle
beraber olduunu hat›rlad›m ve paylaflt›m arkadafllar›mla. ‹lk ö¤rencilerinden R›dvan Ak›n hocam›z onun sanatç› ruhundan bahsetti,
odas›na gelen ö¤rencilerine fleker ikram etti¤inden ona “fieker Hoca" ad›n› takm›flt› ö¤rencileri. As›m Ses, Tar›k Zafer Tunaya Hocam›z›n
ilk dönem ö¤rencileri olarak toplama ö¤rencileri okula beklerken; t›p, veterinerlik, arkeoloji, mühendislik gibi farkl› fakültelerden en
de¤erli ö¤rencilerinin geldi¤ini görünce flafl›rd›¤›n› ve bunlarla yap›lamayacak fley kalmayaca¤›n› söyledi¤ini anlatt›. Fakültenin inflaat›n›
ve heykelin yap›lmas›n› anlatt›. Hilal Özturan da hocam›z›n okulun inflaat›nda el arabas›yla kum tafl›d›¤›n› an›msatt›. fiaban Oruç,
Ahmet Arif'in Anadolu isimli fliirinden bir dize okudu, hocam›z ile ilgili hat›ralar›n› anlatt›ktan sonra Fatiha okuyarak bitirdi sözlerini.

Onun eski dostlar› vard› her anma gününe gelen. Okuduklar› okulun onun eseri oldu¤unu bilen fakülteden ö¤rencileri biyografisini
okudular. Çiçeklerle süsledi mezar›n› Serpil Akyol Erden.

Mezar› bafl›nda ona yeniden söz verdik "B›rakt›¤›n miras› gözümüz gibi koruyaca¤›z" diye. Bir anma gününden daha gözlerimizde
yafllar, yüre¤imizde onun yan›nda oldu¤umuzu bi lmenin ferahl›¤›yla ayr› ld›k hocam›z›n mezar› bafl›ndan.

YAZ - 2012
www.isbfmezder.org.tr

20



Ersan ‹LAL, Bak›r ÇA⁄LAR ve

Ersan ‹LAL hocam›z, Teflvikiye Camii'nde
ö¤le namazına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından, Feriköy Mezarlı¤ı'nda
topra¤a verildi.

YAZ - 2012
www.isbfmezder.org.tr

21

Vakur VERSAN Hocalar›m›z› Kaybettik

Vakur VERSAN hocam›z, Teflvikiye
Camii'nde ö¤le namazına müteakip
kılınan cenaze namazının ardından,
Çengelköy Mezarlı¤ı'nda topra¤a verildi.

Bakır ÇA⁄LAR hocam›z, Karacaahmet
fiakirin Camii'nde ikindi namazını
müteakip kal›nan cenaze namaz›n›n
ard›ndan, Karacaahmet Mezarl›¤›’nda
topra¤a verildi.

Okulumuz eski ö¤retim üyelerinden de¤erli hocamız Prof. Dr. Ersan ‹LAL, fakültemiz eski dekanlarından Prof. Dr.
Vakur VERSAN ve fakültemiz hocalarından Prof.Dr. Bakır ÇA⁄LAR vefat etti¤ini büyük bir üzüntü içinde ö¤rendik.

Hocalar›mıza Allah’tan rahmet ailelerine, ö¤rencilere, sevenlerine baflsa¤lıgı diliyoruz.



Aylin fiengün TAfiÇI Röportaj

Aylin fiengün TAfiÇI, Ankara'da do¤du. TRT
‹stanbul Radyosu Çocuk Korosu'yla müzik
yaflamına baflladı. Ardından Gökçen Koray
yönetimindeki TRT ‹stanbul Gençlik
Korosu'na soprano ses olarak katıldı.
1987'de ‹stanbul SBF Kamu Yönetimi
bölümünden mezun olan sanatçımız, aynı
dönemde ‹stanbul Belediye Konservatuarı
Yarı Zamanlı Türk Müzi¤i Bölümü'nde altı
yol e¤itim aldı. ‹stanbul Devlet Türk Müzi¤i
Toplulu¤u'nda sanat yönetmeni ve solist
olarak çalıflmalarını sürdürmektedir.

Bize k›saca kendinizi tan›t›r m›s›n›z?
1967 Ankara do¤umluyum. 1987’de Siyasal’dan mezun
oldum. Ama Siyasal’la tan›flmamdan çok çok önce
kan›ma giren müzik, bir türlü yakam› b›rakmad›. Henüz
10 yafl›ndayd›m TRT Çocuk Korosu’na girdi¤imde,
ard›ndan Gençlik Korosu ile yoluma devam ettim.
Sopranoyum ve Klasik Bat› Müzi¤i söylüyordum. Türk
Müzi¤i’ne de burun k›v›r›yordum aç›k söylemek gerekirse.
Siyasal’da okurken okul arkadafl›m Mehmet Güntekin
kan›ma girdi ve beni Üniversitenin Türk Müzi¤i Korosu
ile tan›flt›rd›. Koroyu Süheyla Altm›fldört yönetiyordu.
Oraya gitti¤im gün büyülenmifl gibi oldum ve Türk
Müzi¤i’nin benim ruhumu daha iyi ifade edece¤ine karar
verdim. ‹Ü Devlet Konservatuar›’n›n yar› zamanl› Türk
Müzi¤i bölümüne girdim ve Siyasal ile efl zamanl› olarak
müzik e¤itimimi tamamlad›m. Sonras›nda 7-8 y›l müzik
temelinde gazetecilik ve televizyonculuk dönemim oldu.
1990 y›l›nda gazetecili¤im s›ras›nda tan›flt›¤›m hocam
Tanburi Necdet Yaflar’›n talebiyle flu anda Sanat
Yönetmeni oldu¤um ‹stanbul Devlet Türk Müzi¤i
Toplulu¤u’nun sanatç› kadrosuna kat›ld›m. 2004 y›l›ndan
beri de toplulu¤un hem solisti, hem de Sanat Yönetmeni
s›fat›yla yöneticisiyim. Ancak Siyasal Bilgiler e¤itimim
de müzik gibi beni çok mutlu eden bir dönem oldu¤u
için müzik yaflant›m devam ederken 2000 y›l›nda
Yeditepe Üniversitesi’ne girerek akademik yolda ilerlemek
istedim. 2002’de MBA, ard›ndan doktora yapt›m. Tezimi
bu y›l tamamlad›m. Yani çiçe¤i burnunda bir doktorum.
Araya flu an ilki 13 ikincisi 8 yafl›nda olan k›z›m ve
o¤lumun dünyaya gelmesi ve biraz büyümeleri için
geçecek zaman girdi. Art›k hem mesle¤imi sürdürüyor

hem de bir özel Üniversitede Siyaset Bilimi konusunda
ders veriyorum. Çal›flt›¤›m topluluktaki ifllerimin yan›
s›ra müzi¤e bireysel çal›flmalar›mla da devam ediyorum.
Bugüne kadar iki solo albüm yapt›m. “Huzur” adl› ikinci
albümüm 2012 y›l›n›n Mart ay›nda piyasaya ç›kt›.

Müzikle hep iç içeymiflsiniz. Siyasal’da okurken
okulumuzla ilgili bir meslek düfllediniz mi?
Söyledi¤im gibi müzik hiç peflimi b›rakmad›. Ben de
onun. Ara s›ra kaymakam olmay› düflledi¤im zamanlar
olmad› de¤il. Ama bu fikre hiç yo¤unlaflmad›m. Zaten
o y›llarda kaymakam olma hakk›n› henüz kad›nlara
vermemifllerdi. Öte yandan yap›m gere¤i masa bafl›
ifllerle ilgilenmem söz konusu olamayaca¤› için bankac›l›k
ve benzeri alanlar› seçmeyi akl›mdan bile geçirmiyordum.
Gazetecilik ve özellikle muhabirlik benim için cazipti.
Nitekim bir süre yapt›m. Ama su yolunu bulur misali,
müzikte karar k›ld›m.

Neden ‹stanbul Siyasal'› seçtiniz?
Bu soruya idealim Siyasal’d›, diye cevap vermek isterdim
ama gerçek bu de¤il! itiraf etmek gerekirse lise y›llar›mda
konservatuara gitme arzuma ailem “Do¤ru dürüst bir
okulda oku” diyerek karfl› ç›k›nca T›p Fakültesi’ni
hedeflemifltim. ‹lk üç tercihim t›p fakülteleri olmufltu.
Sonra veterinerli¤i, ard›ndan Siyasal’›. Nedeni çok basit,
ismini be¤enmifltim. ‹lk bak›flta bilinçsizce at›lm›fl bir
ad›m olarak gözüküyor ama okulumu çok sevdim.
Derslere bafllad›ktan sonra konulara ilgim son derece
yo¤unlaflt› ve okulumda çok güzel günler geçirdim.
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Mesle¤inizde bu güne kadar hangi aflamalardan geçtiniz. Mesle¤inizin
zorluklar› nelerdir?
22 y›l önce sanatç› s›fat›yla girdi¤im ‹stanbul Devlet Türk Müzi¤i
Toplulu¤u’nun dokuz y›ld›r yöneticisiyim. S›fat›m Sanat Yönetmeni.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na ba¤l› topluluklar› sanatsal ve idari
anlamda yönetenler bu s›fat› tafl›yorlar. Hocam Tanburi Necdet
Yaflar’›n emeklili¤inden sonra bu görevi ayn› toplulukta flu an neyzen
olarak çal›flan de¤erli arkadafl›m Arif Erdebil sürdürmüfltü. O kendi
iste¤iyle görevi b›rakt›ktan sonra ben atand›m. Bu asl›nda zor bir
süreçti. Ayn› statüde çal›flt›¤›m arkadafllar›mla aramda idari anlamda
bir hiyerarfli do¤du ve sanc›l› bir süreç oldu. Öte yandan Bursa
Devlet Klasik Türk Müzi¤i Korosu’nu bir dönem yönetmifl olan ‹nci
Çay›rl›’dan sonra Bakanl›k içindeki ikinci kad›n flef olmufltum.
Kad›nlar›n yöneticilik s›fat› ald›klar› zaman yaflad›klar› bir tak›m
sorunlar› detayland›rmaya gerek yok.  Ama görevim süresince do¤ru
bir strateji uygulad›¤›m› düflünüyorum. Nitekim çal›flt›¤›m toplulu¤u
ald›¤›m noktadan çok farkl› bir yere tafl›m›fl oldu¤umu sanat
camias›ndaki hemen herkes söyler. Bu da gurur verici tabii.

Siyasal’da okudunuz ama müzikte profesyonellefltiniz. Sizce burada
bir tezat yok mu?
Siyasal her fleyden önce burada okuyan herkes gibi bana da farkl›
bir vizyon kazand›rd›. Hayata bak›fl aç›m›, düflünce ufkumu geniflletti
ve karar alma mekanizmam üzerinde önemli etkileri oldu. Okulda
elde etti¤im somut bilgileri belki mesle¤im itibar›yla kullanma flans›m
olmad› ama özellikle yöneticili¤im esnas›nda Siyasall› olman›n büyük
flans oldu¤unu s›k s›k düflünmüflümdür. Aksi takdirde sanat icra
etmenin yan› s›ra yöneticilik yapmak pek mümkün olmazd› san›r›m.

Aylin fiengün TAfiÇI Röportaj

Mesle¤iniz ile ilgili biraz bilgi veririmisiniz?
Birçok insan müzik ve meslek kavramlar›n› yan yana düflünmez. Onlar için müzik bir hobidir ama karfl›l›¤›nda para
kazanmaya bafllad›¤›n›zda müzik de meslek oluyor. Bu mesle¤in de¤iflik türleri var. Piyasada e¤lence müzi¤i yapanlar,
akademik yaklaflarak e¤itmen olanlar var. Bir de bizim gibi devletin sanatç›s› olarak müzik icra ederek mesle¤ini
yapanlar var. Müzi¤in do¤ru ve baflar›l› bir icra ile sunulabilmesi için son derece ciddi provalar gerekiyor. Bu da düzenli
çal›flma ile mümkün. Biz ‹stanbul DTMT olarak hafta içi günlük olarak konserlerimizin provas›n› yap›yor, ayda ortalama
3-4 konser vererek bu çal›flmalar›m›z› sanatseverlerle paylafl›yoruz. Amaç kültürel miras›m›z› bugüne tafl›rken müzi¤in
sahip oldu¤u estetik duygular› sevenlere aktarmak. Baflar›l› olmak için her fleyden önce güzel bir repertuar belirlemek,
repertuar›n notalar›n› do¤ru flekilde haz›rlay›p sanatç›lara vermek ve provalarda do¤ru icra ile ifade edilmesini sa¤lamak
gerek. ‹fl bununla kalm›yor. Konser verilecek salonlar› bulmak, izleyici düzenini sa¤lamak, daha çok insan›n müzi¤imize
yönelmesi için gerekli tan›t›m çal›flmalar›n› yapmak ve kay›t yoluyla daha genifl kitlelere ulaflmak ad›na albümler
haz›rlamak sürdürdü¤üm mesle¤in sorumluluklar› aras›nda. Bir de Bakanl›¤a ba¤l› bir kurum olan Güzel Sanatlar
Genel Müdürlü¤ü ile olan iliflkileri topluluk yöneticisi s›fat›yla sürdürmek yine mesle¤imin önemli konular› aras›nda.

Türkiye d›fl›nda çal›flmalar›n›z var m›d›r?
Yurt d›fl›nda da konserlerimiz oluyor. Son 1 ay içerisinde Uganda, Kosova, M›s›r ve Almanya'da konserler verdim.
Geçti¤imiz y›l Fransa, ‹skenderiye ve Cezayir'de konserlerim oldu.

Yeni mezun olacak arkadafllar›m›za önerileriniz nelerdir?
Okuldan ç›k›p hayata ad›m at›lan dönem herkes için yaflam›n en zor dönemlerinden biri. San›r›m birço¤unun içinde
ifl bulup bir yerlerden hayata bafllayabilmek için büyük bir sab›rs›zl›k ve heyecan var. Tavsiyem içlerindeki bu heyecana
kap›l›p bir an önce hayata bafllamak ad›na yanl›fl seçimler yapmamalar› olacak. Atacaklar› her ad›mda biraz durup,
düflünüp sonraki ad›ma öyle geçmeleri daha sa¤l›kl› yol almalar›n› sa¤layacakt›r. Hepsine bol flans ve baflar› diliyorum.

Ayr›ca flunu belirtmek isterim ki Siyasal camias›ndan olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Birlikte okudu¤um
birçok arkadafl›m bugün çok önemli görevler sürdürüyorlar, haberlerini al›yorum. Hepsinin baflar›s›ndan büyük k›vanç
duyuyorum. Bu baflar›lar›n bizden sonraki dönemlerde de sürdürüldü¤ünden ve sürdürülece¤inden de hiç flüphem
yok. Bu güzel röportaj için emek veren bütün dostlar›ma da ayr› ayr› teflekkür ediyor, baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum

Benim için
Siyasal Bilgiler
Fakültesi,
hayat› yeni bir
perspektiften
bakarak
yorumlamaya
bafllad›¤›m ilk
yerdir.
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02’ mezunu, Enver Hakan ZENG‹NCE ve Hicabi AYTEMUR kaymakaml›k s›nav›n› kazanm›flt›r,

96’ mezunu Ufuk MUMAY, HSBC Bank A.fi. Yönetim Servisleri ve Sat›n Alma birimine Mali ‹fller Birim Müdürü
olarak atanm›flt›r,

83’ mezunu, Sa¤l›k Bakanl›¤› Baflmüfettifli say›n Kibar ALTUNAL, Bilim - Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› 
Rehberlik ve Teftifl�Baflkanl›¤›’na atanm›flt›r,

89’ mezunu,�Maliye Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›�Seyit Ahmet BAfi,�yeni oluflturulan "Baflbakanl›k Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartlar› Kurulu" Baflkanl›¤›'na atanm›flt›r,

87’ mezunu Sezai UÇARMAK Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›, Müsteflar Yardımcılı¤ına atanm›flt›r,

85’ mezunu Mehmet GÜZEL Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›, Müsteflar Yardımcılı¤ına atanm›flt›r,

87’ mezunu Avni ERTAfi, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlü¤üne atanm›flt›r,

88’ mezunu Cenap AfiÇI, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılı¤ına atanm›flt›r,

89’ mezunu Abdullah SOYLU, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılı¤ına atanm›flt›r,

90’ mezunu Mehmet AKILLI, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılı¤ına atanm›flt›r,

92’ mezunu Kadir GÜNDO⁄DU, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılı¤ına atanm›flt›r,

02’ mezunu Ahmet BAfiER, ‹hsangazi / Kastamonu kaymakaml›¤›na atanm›flt›r,

04’ mezunu Rızvan ERO⁄LU, Seydiler / Kastamonu kaymakaml›¤›na atanm›flt›r,

06’ mezunu Ramazan PEKTAfi ÇELT‹K / Konya Kaymakamlı¤ına atanmıfltır,

87’ mezunu ‹smail ÖCAL, Mu¤la Valili¤i Bilgi ‹fllem fiube Müdürü olarak atanm›flt›r.

86’ mezunu Mehmet ‹SLAMO⁄LU, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’nda Müsteflar Yard›mc›l›¤›’na atanm›flt›r,

91’ mezunu Kemal C‹RiT, Baflbakanl›k Güvenlik ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’ne atanm›flt›r,

fiahin SAVAfi ve Ömer YÜREKL‹,  Sa¤l›k Bakanl›¤›’na atanm›flt›r,

Mehmet TUNTAS, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Baflmüfettiflli¤e atanm›flt›r,

Kaz›m fiAH‹N, Devlet Personel Baflkanl›¤› Sendika Dairesi baflkanl›¤›na atanm›flt›r,

96’ mezunu, TÜB‹TAK ‹fi Denetçisi, Osman DURU'nun babas› hakk›n rahmetine kavuflmufltur,

94’ mezunu, Ziraat Bankas› Trabzon Bölge Müdürü MURAT ÖZTÜRK'ün�babas› vefat etmifltir,

86’ mezunu, Kocasinan Kaymakam› Mustafa HOTMAN’›n babas› Hak'ka yürümüfltür,

92’ mezunu, Hava Binbaflı fiükür BA⁄DATLI Afganistan’da flehit olmufltur.

84’ mezunu, Müge BEZ‹RC‹ ÇEZ‹K’in babası Allah’ın rahmetine kavuflmufltur,

86’  mezunu, Sedat ÖZATALAR'ın babası vefat etmifltir,

88’ mezunu, Tahsin TÜRES‹N,�ani bir kalp krizi sonucu�vefat etmifltir,

88’ mezunu, Mehmet KARA’n›n kay›nvalidesi Hak’ka yürümüfltür,

89’ mezunu, Kubilay BÜYÜKYILMAZ’›n annesi vefat etmifltir,

86’mezunu, ‹sma‹l ALTUNDAL’›n muhterem validesi vefat etmifltir.

Okulumuz mezunu say›fltay denetçisi ‹brahim YÜCEL Hakk›n rahmetine kavuflmufltur,

Fakültemiz mezunlar›ndan, Mustafa CER‹T'in muhterem anneleri Gülendam CER‹T vefat etmifltir.

Merhumlara Allah’tan rahmet, geride kalanlara bafl sa¤l›¤› dileriz.

Tüm arkadafllar›m›za yeni görevlerinde baflar›lar dileriz.

ÜZÜLDÜKLER‹M‹Z

SEV‹ND‹KLER‹M‹Z
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DERNEĞİMİZDEN YENİ BİR PROJE
MEZUNLARDAN  ÖĞRENCİLERE
TECRÜBE PAYLAŞIMI

Açılışı Dernek Başkanımız Atilla Çölhan yaptı. Yapılan eğitimde satış ve pazarlama konusunda 20 yıllık tecrübeye sahip
olan Dernek YK üyemiz Serpil Akyol Erden   İletişim Kazaları ile NLP  konusuyla gerek profesyonel yaşantıda gerek özel
yaşantıda yaşanan çatışmaların kaynağını ve çözüm yollarını uygulamalı olarak ele aldı. 25 İÜ İşletme Kulübü üyesinin
katıldığı eğitimde içimizdeki çocuk, yetişkin, ebeveyn’den;  itaaatkar, saldırgan, kendini kabul ettiren insandan, NLP
methodlarıyla problem çözme ve görsel işitsel, dokunsal kişi özelliklerinden bahsedildi, bilgi ve tecrübeler paylaşıldı.
Eğitimde fonda Kazım Koyuncu’nun  “Dünyada bir yerdeyim”  parçası, eğitimden ayrılırken gençlerin  farkındalıklarımıza
bir damla daha eklendi  yorumunu yapmasına neden oldu.  Aynı ekip Eylül ayında NLP ile ikna teknikleri semineri için
konuşmacı, eğitmen Serpil Akyol Erden’den söz aldı.
Güz döneminde eğitici formasyonu almış olan dernek üyelerimiz  öğrenci SBF’lilerle bilgi ve tecrübelerini uygulamalı
eğitim seminerleriyle paylaşmaya devam edecek.

SBF bakış açısıyla profesyonel hayatta yer alan İSBF’li
yöneticilerin edindikleri tecrübeleri paylaşmak üzere geliştirilen
eğitim projesi kapsamında seminerler Dernek merkezimizde
bulunan özel eğitim salonunda hayata geçti. Bu proje
kapsamında Derneğimiz ilk olarak İÜ SBF İşletme Kulübü
üyelerini Dernek Merkezinde ağırladı



Mezunlar Günü’nde
bir kez daha okuldayd›k!

Derne¤imizin 1994 y›l›nda düzenledi¤i Ö¤renci flenli¤i
ile ilk ad›m›nı att›¤›ıokulda mezunlar›n buluflmas›ı
organizasyonu, 4 y›ld›r okulumuzun kurulufl tarihi olan
Kas›m ay›nda "Mezunlar Günü" adı ile hayat buluyor.

500'ü aflkın katılımın sa¤landı¤ı, yaklaflık 80 mezunumuza
diplomalarının sunuldu¤u buluflma, oldukça güzel anlar
yaflatt›. Güzel bahçemizde, lofl koridorlarımızda ve tabii
ki anfilerimizde anıları tazelemek, eski arkadafllarımızla
karflılaflmak ve ardından da eflsiz Haliç ve Bo¤az
manzaralı Turan Emeksiz'de, yani ÜNYEK'TE, yani
yemekhanemizde güzel bir ö¤le yeme¤i yemek mezunlar›
y›llar öncesine götürdü.

Baflkan›m›z Atilla Çölhan,
mezuniyette 20.nci y›l›n›
dolduranlara plaket verdi.

Bu yıl gelen arkadafllarımız
‹BB Engelliler Orkestrasının
yaflattı¤ı hofl anlara tanıklık
ettiler, Tunaya Anfisi’nde
eski hocalar›m›z›n ve baz›
mezun arkadafllar›m›z›n

keyifli sohbetine kat›ld›lar, okulda masa tenisi heyecanını
tekrar yafladılar. Futbol, basketbol, tenis oynadılar ve en
önemlisi eski dostları ile bir araya gelip üniversite yıllarını
yad ettiler.

Yıllar sonra okullarında olmak, sıralarında oturmak için
ülkenin her yerinden kalkıp gelen mezunlar okul sınırlarına
girdikten sonra okul yıllarına adeta geri döndüler. Sabah
10.00'da bafllayan mezunlar buluflmasına gelen tüm
mezunlar kapıda Belediye bandosuyla karflılandılar.
Daha sonra okul yıllarının tüm önemli toplan-tılarında bir
araya geldikleri okulu-muzun kurucusunun adının verildi¤i
Tarık Zafer Tunaya anfi-sinde toplandılar. Dekanımızın
konuflmasını, mezun arkadafllarının duygularını,
hocalarının eski günlere dair anılarını dinlemekten büyük
keyif alan mezunlar, ö¤le yeme¤inde Turan Emeksiz
yemekhanesinde biraraya gelmekten oldukça mutluydular.
Bu arada manzaralı yemekhanemizde bol bol foto¤raf
çektirmeyi de ihmal etmediler.

Yeme¤e girmeden önce çekilen
Siyasal Aile foto¤rafında yer
alabilmek için herkes adeta
birbiriyle yarıfltı.

Bu y›l da Kas›m ay›n›n ikinci
Cumartesi günü, yani 10 Kas›m
2012’de mezunlar tekrar bir
araya gelmek için sözlefltiler.

Güncel organizasyon tarihlerini, derne¤‹m‹z‹n web sayfas›,
www.isbfmezder.org.tr’den takip edebil irsiniz.
Bir sonraki mezun buluflmas›nda görüflmek dile¤iyle.
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Kamu Yönetimi, Uluslararası ‹liflkiler ve ‹flletme ana
dallarında mezunlar veren Fakültemiz bu yıla damgasını
mezuniyet töreniyle de vurdu. Siyasalın tarihindeki en
görkemli tören yaflandı desek abartmıfl olmayız.
Fakültemiz mezunu olan genç ve baflarılı dekanımız
Prof. Dr. Emrah CENG‹Z, töreni en ince ayrıntılarına
kadar planladı.

Dekanımızın öncülü¤ünde gerçeklefltirilen ve coflku içinde
geçen törene, Mezunlar Derne¤imiz temsilcilerinin yanı
sıra Siyasal Vakfı temsilcileri, konuflması ile törene renk
katan emekli hocamız Duygun Yarsuvat, ö¤rencilere
seslenen bir di¤er mezunumuz Kocaeli Valisi Ercan
Topaca, Rektör yardımcılarımız, YÖK temsilcisi ve bir
çok emekli ö¤retim üyemiz katıldı.

Törendeki ilk konuflmacı olan ‹SBFMEZDER Baflkan
Yardımcısı Bahadır Adiller'in konuflması hem yeni hem
eski mezunlara duygusal anlar yaflattı. Ancak Duygun
Yarsuvat hocamızın ö¤rencilerle kurdu¤u iletiflim ola¤an
üstüydü ve belki de kendisini hiç tanımayan yeni
mezunlarımızın bir anda yıldızı oluverdi. Mezunumuz ve
Genç Dekanımız Deka Ö¤rencilerin Dekanımız Emrah
Cengiz'e gösterdi¤i sevgi ve Emrah Hoca kürsüdeyken
coflkuları görülmeye de¤erdi.

Muhteflem Final
Gerek hayata atıldıkları bu günde mezunlarımızın, gerekse
ailelerinin, hocalarımızın ve tüm katılımcıların güzel bir
gün geçirmesi ve unutamayacakları bir mezuniyet
programı yaflamaları için gereken her fleyin yapılmaya
çalıflıldı¤ı günün sonunda bahçede hazırlanmıfl açık büfe
yemekler yenildi ve ‹stanbul üniversitesi konservatuarı
ö¤rencilerinin müzik ve dans gösterileri ile unutulmayacak
anlar yaflandı.

Törenin sonunda, çiçe¤i burnunda mezunların, Dekanları
ile birlikte minderlerin üzerinde müzik dinlerken, yüzlerinde
hem günün yorgunlu¤u, hemde baflarmıfl olmanın verdi¤i
mutluluk vardı.

Mezuniyet Konuflmas›
Sözlerime, bugün burada, bu mutlu günde toplanmamızı
sa¤layan sevgili mezunlarımızı, bugünden itibaren
emektardan emeklili¤e terfi eden velilerimizi ve baflta
Saygıde¤er Dekanımız olmak üzere tüm Hocalarımızı
ve fakültemiz çalıflanlarını selamlayarak bafllamak
istiyorum.

Umuyorum ki okulun her köflesinde ayrı  ayrı güzel anılar
biriktirmiflsinizdir, ben öyle yapmaya çalıflmıfltım. Hatta
4 yılın sonunda birikimimi yetersiz bulup 1 sene daha
gelmeye devam ettim. Benim anılarım arasında en
etkileyici olanlar ilahi bir tesadüf müdür bilemiyorum ilk
ders ve son sınavdaydı.

Sene 91, Tunaya'da ilk dersimiz, ‹ktisada Girifl. Bir nevi
tanıflma toplantısı. Burhan fienatalar hocamız söze,
kaçınızın evinde telefon var diye baflladı. Ço¤umuz
parmak kaldırdık. Bundan 5 sene öncesine kadar evlere
telefon bafllatmak için yıllarca sıra beklerdik dedi.

Benim babam memurdu. 78 yılında flark hizmetine
gitmeden önce telefona yazıldı,1987'de vefat etti ve
‹stanbul'a döndük. Telefon hala çıkmamıfltı. 1989'da ne
zaman yazıld¤ını hatırlamıyorum, dedemin yazıldı¤ı
telefon çıktı ve miras yoluyla bize intikal etti. O yıllar
telefon iflinin hızlandı¤ı yıllar olsa gerek,1-1,5 sene sonra
babamın telefonu da çıkıp miras yoluyla bize geçince
onu satmak mı yoksa Hukuk'ta okuyan ablamın avukat
olunca kullanması üzere saklamak mı konusuna
karar vermek üzere aile meclisi toplanmıfltı.

Neyse aile ifllerimle daha fazla vaktinizi almayayım.
Burhan Hoca sözlerine flöyle devam etti. Bundan 5 sene
sonra dedi, bu sınıfta bazılarınızın yanında telefon olacak.
Buradan yola çıkarak da bize teknolojik geliflmelerin
dünyaya yön verdi¤ine, günceli takip etmek gerekti¤ine,
sınırsız ihtiyaçlar, sınırlı kaynaklar vs. iktisada giriflini

2011 Mezunlar›m›z
çok heyecanl›yd›!
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2010-2011 e¤itim ve ö¤retim y›l›ı tamamland›ıve bu y›l ‹stanbul Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi 3 ana dalda mezunlar verdi.
Derne¤imizin de kat›l›m›yla düzenlenen 2011 mezuniyet töreni, 30 Haziran 2011'de rektörlük binas›n›n önünde kurulan platformda
yeni mezunlar›m›z ve ailelerinin kat›l›m› ile gerçeklefltirildi.

2012 Mezuniyet töreni
14 Haziran’da yap›lacakt›r.



Ben de anneme, anne hocamız 5 sene sonra cep telefonu
olacakmıfl bunu satalım dedim, sattık ve böylece
üniversitede gördü¤üm ilk dersin faydasını derhal gördüm.
Telefondan, daha do¤rusu telefon hattından aldı¤ımız
para ile 1 yıllık salam, sucuk vb flarküteri ihtiyacımızı
karflıladık.

Nitekim do¤ru karar vermifliz. Sene 1996, 5. yılım, son
bütünleme sınavım, muhtemelen Makro ‹ktisat gibi birfley.
Sınavın ortasında bürülüp bürülüp bir ses geldi, bir kız
arkadaflımızın telefonu, kız kızardı, hoca azarladı falan.
Ve ben de ilk dersi hatırlayıp gülümsedim.

Bu arada sınavda
telefonu çalan kızı
azarlayan da  yanlıfl
hatırlamıyorsam o
dönem Arafltırma
Görevlisi olan flimdiki
dekanımız Emrah
Cengiz idi.

‹lk dersin faydasını ben çabucak görmüfltüm. Emin olun
di¤er derslerin ve derslerden ziyade burada yaflad›kla-
rınızın, tanıklıklarınızın, bu fakültenin  koridorlarının, kan-
tininin, solcusunun, sa¤cısının, aldı¤ınız formasyonun
hepsinin hayatta karflılı¤ı var. Ezberledi¤iniz formüllerden,
tarihlerden bahsetmiyorum, formasyondan bahsediyorum.
Bilgiye ulaflmayı ö¤renmifl olmaktan.

Okudu¤unu anlayabilmekten ve daha önemlisi yorumla-
yabilmekten bahsediyorum. Kendinize güvenin, aldı¤ınız
her türlü bilgiyi yorumlamayı bilin yeter. Ben bir reklam-
 cıyım, bazen Siyasal’la ne alaka diye soruyorlar, cevap
vermeye çalıflmıyorum dahi. Sosyal bilimleri anlatmaya
nereden bafllayabilirim ki? Ya da Tunaya anfisinin foto¤-
rafını göstersem ne anlayabilir ki? Bugün, ülke yönetimin-
de geldikleri noktay› veya özel sektördeki baflarılarını
gördü¤üm o kadar çok mezunumuz var.10 yıl sonra,
2021 yılında karflımda oturan sizlerden de aynı baflarıları
hatta daha fazlasını çok daha kısa sürede göstermifl
arkadafllarımız olacak. Sizlerle de aynı flekilde gurur
duyaca¤ız.

Belki de gazetede senin bir demecini okuyup, bak bu
çocuk benim okul arkadaflım, 2011 mezunuydu galiba
diyece¤im. Bundan, adımın Bahadır oldu¤u kadar eminim.
‹nanın bunlar uzak de¤il. Belki büyük flirketleri,belki bu
fakülteyi,belki de ülkeyi yöneteceksiniz. Hayatta size
göre az da olsa daha tecrübeli bir arkadaflınız olarak -
ki buna bazıları daha yafllı diyor- son bir kaç rica ve
nasihatla noktalayaca¤ım.

O meflhur atasözümüzdeki gibi "ben sana mezun
olamazs›n demedim, kaymakam olamazs›n  demedim"
gibi sözleri, kendinize dedirtmeyin. ‹çeri¤i var olmayan
ama kendisi var olan fleyleri de siz demeyin.Yani yalan
söylemeyin.

Milletvekili olun, baflbakan olun, vali olun, ifl adamı, yöne-
tici olun, memur olun, iflçi olun ama aynı zamanda mutlu
olun. Baflarının, öncelikle hayatta mutlu olabilmek, kafanızı
yastı¤a koydu¤unuzda rahat etmek oldu¤unu unutmayın.
Ve okulumuzda giriflinde bizi karflılayan Mustafa Kemal
Atatürk'ün sözünde oldu¤u gibi: "Gerçekleri söylemekten
korkmay›n"

Hiçbir zaman. Bugün,yani okuldaki son gününüzde
anınızda oldu¤umuz gibi,yeni hayatınızda,baflarıya giden
yolda da Mezunlar Derne¤i olarak yanınızda olmaya
çalıflaca¤ız.Kariyer basamaklarınızı bir bir tırmanırken
yanınızda durmaya, size destek olmaya çalıflaca¤ız.

Sonrasında ise aynı deste¤i sizlerin yeni mezunlara
vermesini isteyece¤iz.Çünkü okulumuzun güçlenmesi,
baflarısının artması, ö¤renci ve e¤itim kalitesinin bugünden
de ileriye taflınması, bizlerin yani mezunların elinde ve
sorumlulu¤unda. Benim mezunu olmaktan gurur
duydu¤um bir okulum var.Sizinde olması için beraberce
çalıflalım. Bize ulaflmak için Google'a “‹stanbul Siyasal
Mezunlar Derne¤i” yazın yeter. Dernek iletiflim
masamızdaki formları doldurmayı da lütfen ihmal etmeyin.

Sevgili okul arkadafllarım, göstermifl oldu¤unuz baflarıdan
ve mezuniyetinizden dolayı hepinizi tek tek kutluyorum
ve bu baflarınızın hayat boyu sürmesini diliyorum.
Ve biliyorum imkans›z ama: en kötü gününüz böyle olsun.

Okul yönetiminden güzel bir haber ald›k, 2012 mezuniyet
töreni de yine üniversitemiz bahçesinde, yine ayn›
ihtiflamla kutlanacak!

Bu heyecan dolu etkinli¤e kat›lmak ve detayl› bilgi almak
için www.isbfmezder.org.tr internet sitemizi takip edin.

Okul Birincisi
Evren Çakır

‹flletme Okul ‹kincisi
Merve Sevinç Sakar

Uluslararası ‹liflkiler
Okul Üçüncüsü
Beril Çakır

Uluslararası ‹liflkiler
Bölümlerinde
dereceye giren
ö¤rencilerimiz
Kamu Yönetimi
Fatma Sezen
Sinem Taflçıo¤lugil
Erdal Bayraktar

Uluslararası ‹liflkiler
Merve Sevinç Sakar
Beril Çakır
Gamze Kaya

‹flletme
Evren Çakır
Tayfun Kaya
Yusuf Çetin
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Mezunlarımızdan Süreyya Ersoy ve Asım SES ortak fikir ve çabaları, Mezunlar Dern¤imizin katk›lar› ile
mezunlar›m›zdan SMMM ve YMM Meslek Mensuplar›n›n bir araya geldi¤i toplant› 5 May›s 2012 tarihinde yap›ld›.
Toplant›n›n yap›lmas›nda eme¤i geçen ve desteklerini esirgemeyip davete kat›lan tüm arkadafllar›m›za teflekkür
ederiz. Organizasyon komitesindeki As›m SES'in toplant›ya iliflkin görüfl ve tüm paylafl›mlar›na www.isbf.org.tr’den
ulaflabilirsiniz.

SBF MEZUNU YMM VE SMMM’LER
DERNEK MERKEZ‹’NDE TOPLANDI



Geçmifle Yolculuk
Eksi Günler - An›lar›m›z
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Bir sonraki sayı için kendiniz ile ilgili haberleri, geliflmeleri ve okul dönemi foto¤raflarınızı
iletisim@isbfmezder.org.tr adresine bekliyoruz.
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ARAÇ K‹RALAMANIN HESAPLI YOLU

F. Kerim Gökay Cad. 23/2 Güran 2 Apt. D:15 Hasanpafla Kad›köy - ‹stanbul
Tel: (0216) 418 44 11-12 Faks: (0216) 414 08 89

ARAÇ - F‹LO K‹RALAMA

email: info@dolunayturizm.com www.dolunayturizm.com www.dolunayfilo.com

89Tek Bahar Buluflması
Terkos Balaban / Trekking

Yak lafl ık  11  km yü rüyüflü  tamamlayan
89lular, köy balıkçısında nefis göl balıklarını
yedikten sonra köy kahvesinde çaylar ını
yudumlayıp, Alahatt in Erdo¤an için süpriz
do¤um günü kutlaması yaptılar.

Bu faal iyet i  Düzenleyen At i l la Çölhan ve
Ayfer Yı lmaz’a teflekkür eden 89lular,  bir
s o n r a k i  y a z  y a d a  s o n b a h a r  g e z i s i n i n
planlarını yapmaya baflladılar….

Abant kıfl gezisinden sonra 89TEK’ler bu sefer 1 Mayıs tarihinde bahar
buluflması için Terkos Gölüne bir trekking gezisi düzenlediler. Minik SBF’li
dogaseverlerinde katılımıyla otobüslerinde buluflan  89TEK’ler, yol boyunca
di¤er özel araçlarında katılımıyla kala-
balık bir flekilde Durusu gölüne
ulafltılar.Yerel rehberin hazırladı¤ı
doyasıya açıkbüfe kahvalti sonrası
yürüyüfle bafllandı.
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1990 y›l› nisan  ay›nda girdi¤im Sigorta Murakabe Kurulu’nda 1996 y›l›  mart ay›na kadar murak›p olarak çal›flt›m.
Murak›pl›ktan 1996 y›l› mart ay›nda ayr›ld›ktan sonra 1996-2005 y›llar› ars›nda kesintisiz 9 y›l C›ng›ll› Holding’te  s›rasIyla
teftifl kurulu baflkanl›¤›, Demir Sigorta genel müdürlü¤ü, Denizli Birlik Eenerji ile Kayseri ve Civar› Elektrik fiirketlerinde
yönetim kurulu üyeli¤i yapt›ktan sonra 2005 y›l›nda gruptan ayr›larak kendi enerji flirketlerimi kurdum. Halen Yeflil Enerji
A.fi. ile Merkez Enerji A.fi. flirketlerinin yönetim kurulu baflkanl›¤›n› yürütüyorum.

Neden ‹stanbul siyasal bilgiler fakültesini seçtiniz?
‹yi ki  seçmifliz. Ülkemizin yetifltirdi¤i en iyi hocalardan iyi
bir e¤itim ald›¤›m›z› düflünüyorum. Bizim dönemimizde
ald›¤›m›z puanla eflit a¤›rl›kl›   ö¤renci alan tüm okullara
rahatl›kla girebilmemize ra¤men Siyasal ve ‹stanbul’un
beraber oldu¤u ‹stanbul Siyasal Bilgiler Fakültesine  ilk tercih
olarak do¤rudan  okulumuza girdik. Bir insan›n  hayat›nda
alaca¤› yüksek ö¤retim deneyimi  yan›nda o okulun bulundu¤u
sosyo- kültürel yap› ve  geliflmifllik düzeyi de en az okulda
alaca¤› e¤itim kadar önemli oldu¤unu düflünüyorum.

Siyasal da okurken hedefledi¤iniz bir meslek var m›yd›?
Okulda okuyan ekseri ço¤unluk gibi kaymakam olmak
istemiflizdir ama bu konuda kendimi çok yormad›m.

Mesle¤inizde bugüne kadar hangi aflamalardan geçtiniz?
Mesle¤inizin zorluklar› nelerdir?
‹fl hayat›m›n 15 y›l›n› sigorta, finans  alan›nda çal›flarak
geçirdim ve sonra bir sabah kalkt›¤›mda enerjici olamaya
karar verdim ve 15 y›lIn tamam›n› bir çuvala koyup
Sarayburnu’ndan denize b›rakt›m ve ülkeme flu an 2 tane
enerji santrali kazand›rd›m. Bana göre ülkemizde kurulacak
her bir elektrik santralinin ülkemize olan ekonomik katk›s›
Arabistan’da aç›lan petrol kuyular›n›n o ülkeye olan
katk›s›ndan zenginli¤inden çok daha fazla ülkeme katk›
sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. Petrol bir gün bitecek ama bu
sular hep akacak ve bu de¤erler bu topraklarda yaflayan
bizim çocuklar›m›z›n olacakt›r.

‹stanbul Siyasal Bilgiler fakültesinin size katt›klar› ve mesleki
baflar›n›zdaki rolü nedir?
‹stanbul Siyasal’da evrensel ve iyi bir e¤itim ald›¤›m›z›
düflünüyorum ö¤rendiklerimi hayat›mda bugüne kadar hep
kulland›m. Bize hocalar›m›z›n di¤er okullarda ö¤retilmeyen
nevi flahs›na münhas›r farkl› fleyler ö¤rettiklerini ve iyi bir
düflünce diyalekti¤i kazand›rdIklar›n› düflünüyorum. Mesala
benim yapt›¤›m ifl birkaç mühendislik dal›na konu olmas›na
binaen ve ald¤›mIz e¤itimle ve sonraki ifl hayat›mla do¤rudan
bir ilgisi olmamas›na ra¤men yine de bir mühendislik

projesinde ki felsefeyi kavrayabiliyorsunuz. Allah o insanlardan
raz› olsun.
‹stanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni tek cümle ile tan›mlamak
zorunda kalsanIz ne derdiniz.?
Bizim Marafl yöresinde  baflar›l› inflalar için söylenen
‘De¤irmen tafl›ndan sa¤lam ç›kar ‘ diye bir deyim vard›r. Bu
okulu bitiren arkadafllar için de benim düflüncem de¤irmen
tafl›ndan sa¤lam ç›kacak özgüveni ve e¤itimi okuldan -
çevreden ald›klar›n› düflünüyorum.

Yeni mezun olacak arkadafllar›m›za önerileriniz nelerdir?
Yeni arkadafllar›n ifli bize göre hakikaten daha zor. Kesinlikle
giriflimci ve herkesten farkl› nevi flahs›na münhas›r bir
düflünce  yap›s›  içerisinde  olmalar›n›  öneririm.

Siyasal camias›na iletmek istedi¤iniz mesajlar›n›z var m›d›r?
Öncelikle arkadafllara refiki olan di¤er okullara  ve ö¤rencilere
göre gerçekten özel ve farkl› olduklar›n› ruhlar›nda
hissetmelerini özümsemelerini öneririm. Gerisi teferruat.

Okulunuzla i lgi l i  bir  an›n›z› paylafl›r m›s›n›z.?
Bak›r hocam, Allah rahmet eylesin. 1984 y›l› kas›m ay›
Adana’ya  ailemin yan›na gittim. Bak›r hoca anayasa
hukukundan ödev verdi.  fiu an hesap uzman› olan Hakk›
Koçak arkadafl›ma  benim içinde ödev yaz›p asistana
vermesini söyledim ve ben Adana’ya gittim. Hakk› benim
d›fl›mda baflka bir arkadafla da ödevi biraz de¤ifltirip benim
ad›ma ve kendi ad›na 3 ödevi hocaya teslim eder. ‹lk vize
notum  zaten  s›f›r ama ödev notum 100. Hakk›n›n ödev
notu ise  tabiyat›yla  s›f›r. Hakk› hocaya ç›k›yor ama nafile.
Hocan›n cevab› sen di¤er arkadafllar›ndan kopya çekmiflsin.

‹lave olarak söylemek istedi¤iniz bir fley var m›?
‹stanbul  Fatihin flehri. Osmanl›n›n kalbi. Ülkemizin herfleyi.
Siyasal bilgiler güzel bir okul. Bu okulda okumak bir ayr›cal›kt›r.
Bu okulda okuyan arkadafllara hayatlar›n›n en güzel karar›n›
vermifl flansl› çocuklar olduklar›n› hat›rlat›r herkese baflar›lar
dilerim.

Erdal KÜÇÜKKAVRUK
Röportaj
Erdal KÜÇÜKKAVRUK
Röportaj

17.01.1967 y›l›nda Osmaniye – Kadirlide do¤dum 1984 y›l›nda girdi¤im siyasal bilgiler fakültesinden 1988 y›l›nda mezun
oldum yabanc› dilimin Frans›zca olmas› ve  istanbul’da kurslarda ald›¤›m ‹ngilizcenin de yeterli olmamas› nedeniyle  yüksek
lisans ‹ngilizce  haz›rl›k e›itimini Çukurova Üniversitesi iktisat bölümünde tamamlad›m. Herkesin okul bafl›nda ald›¤› ‹ngilizce
haz›rl›k e¤itimini ben lisans e¤itiminden sonra ald›m.
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