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Saygıdeğer Mensuplarımız,

Yeni bir döneme girdik.
Türkiye’nin siyasi hayatında yeni bir sayfa açıldı. 
Ülkemiz 15 Temmuzda tarihin seyrini değiştiren bir eşikten geçti. Aka-
binde sınır ötesi harekat başladı. Sınırlarımızın hemen dibinde taşeron 
örgütlerin vekalet savaşları devletler savaşına dönüştü. FETÖ, PYD, 
PKK, … üzerinden dünya kamuoyunda Türkiye karşıtı algı oluşturuldu. 
Belli ki Irak ve Suriye’den sonra Türkiye’miz, Anadolu coğrafyası parçal-
anmak,  uluslararası güçlerin savaş alanı haline getirilmek istenilmekte. 
Şehit ve gazilerimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize 
acil şifa diliyoruz.
Uzun bir ara verdik. 
15 Temmuz yaşanmamış olsaydı, bültenimizin bu sayısını yine, her 
zamanki gibi, faaliyetlerimiz, yeni öğretim yılı ve Siyasal Vakfı olarak 
yapmayı planladıklarımız üzere hazırlayacaktık. Olmadı… Gündemimiz 
değişti. İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları ve öğrencileri, ülke 
yönetiminde politikalar üreten/üretecek, potansiyel kitle olması hase-
biyle, bültenimiz ülkemizin bu olağanüstü döneminde sıcaklığını muha-
faza eden hadiseleri de sayfalarına taşıdı.
Değişen gündemin yanında bir de o özel durumumuz var.  Arızi demey-
elim de biraz sıra dışı. Akıp giden zamana rağmen yaşları büyümeyen 
eskilerimiz ve gençlerimiz ‘’siyasallı’’ olunca zihin dünyamızın daimi 
işgalcileri olan siyasi çalkalanmalar aklımızı çeldi. Bu sayımızda yurt-
tan-dünyadan haberler de derledik. Çok yakın geçmişin haberlerini, 
sonuçları anı/yarını, etkileyen/etkileyecek olan hadiselerini siz değerli 
okuyucularımızla paylaştık.
Bülten sayfalarımızda, değerli mensuplarımızın eserlerinin tanıtımını da 
bulunuyor. Artık daha bir haberdar olacağız birbirimizden.
‘’Siyasallı’’ öğrencilerimizin Vakfımıza olan teveccühleri ve yayın-
ladığımız bültenleri dikkatle takip ediyor olmalarından dolayı, bu 
sayımızda onlara da yer ayırdık. Bizden sonra çalışmalarımızı devralacak 
gençlerimize rehber olma aşk ve gayreti Vakfımızın yönetim kadro-
sunun ve bülten hazırlık çalışmalarının belirleyici unsuru oldu.
Bir de onlara maddi manevi yardımcı olma gayretlerimiz var. 
Vakfetmek gönüllüktür. Hz. Adem’den günümüze asırlar boyunca 
taşınan, insanlığın ortak geleneğidir. Bu sağlam zincirin ufak bir halkası 
olma gayretindeyiz. Zamanımızdan, ilmimizden, malımızdan vakfed-
iyoruz. Yarınlara taşınıyoruz o zincirin halkalarında. Gayretlerimizi 
etrafımıza toplanan gençlerin zihinlerinde, gönüllerinde bıraktığımız 
izler olarak görmek bizi mutlu ediyor. 
Hepimiz öğrenci olduk…  
İstanbul’da öğrenci olmanın zorluklarını, burs mülakatlarında geçlerim-
izin çekingen ifadelerinde, mahcup bakışlarında gördük. Hallerini satır-
larımızla sizlere aktaramasak da, gözlerimizi yaşartan, kalbimizi acıtan 
maddi imkansızlıklarına çare olma gayretindeyiz. İmkanlar sınırlı… Ye-
tersiz kaldıklarımız var. Bayrağımızı devredeceğimiz neslimizin bu hal-
lerinden de sizleri haberdar etmiş olalım. 
Son söz.
Gelişmemize yardımcı olacak tavsiyelerinizi paylaşın bizlerle.
Yanlışlarımız var ise düzeltin bizi,… kırmadan dökmeden. 
Sürç ü lisan yapmışızdır. Af olunur umudunundayız. 
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Suriye rejiminin uyguladığı abluka ve yoğun  bom-
bardımanlara maruz kalan Halep’in doğu mahal-

lelerinde, bombalardan kurtulmayı başaran sivilleri 
açlık tehlikesi bekliyor.
Son saldırılarda özellikle gıda maddelerinin bulunduğu 
depoların vurulmasıyla birlikte, yaklaşık 4 aydır ablu-
ka altında tutulan 300 bin nüfuslu Halep’in doğu ma-
hallelerinde “açlıktan ölümlerin” yaşanabileceğinden 
endişe ediliyor.
Kızılay ile bölgede etkin olan yerel yardım kurumlarına 
ait gıda depolarının vurulmasının ardından, dükkanlar-
da rafların boşaldığı, çalışır durumda sadece iki veya 
üç ekmek fırınının kaldığı belirtiliyor. Bölgede ayrıca 
fırınlar ile ısınmada kullanılan benzin ve mazotta da 
benzer sıkıntıların yaşandığı ifade ediliyor.

Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fi-
del Castro’nun külleri, Santiago De Cuba şehrinde 

düzenlenen törenle defnedildi.
Doksan yaşında hayatını kaybeden Kübalı liderin 
küllerinin gömülmesi amacıyla yüz binlerce kişinin 
katılımıyla Santa Ifigenia Mezarlığı’nda tören düzen-
lendi.
Katılımcıların “Yaşasın Castro” sloganları attığı törenin 
başlangıcında Küba Ordusu, Castro’yu selamlamak 
için 21 top atışı yaptı.
Castro’nun külleri, Küba’ya özgürlüğünü kazandıran 
lider Jose Marti’nin yanına gömüldü.
Küba’nın efsanevi lideri ve İspanyol asıllı toprak sahibi 
bir babanın beş çocuğundan biri olan Fidel Castro, 13 
Ağustos 1926’da Mayari’de dünyaya gelmişti.

“Halepliler, ölümün 
kol gezdiği kentte, 
bombaların öldür-

mediği insanları 
açlığın öldürebi-

leceğini söyledi.”

Küba’nın efsanevi lideri 
ve İspanyol asıllı toprak 

sahibi bir babanın beş 
çocuğundan biri olan 

Fidel Castro, 13 Ağustos 
1926’da Mayari’de dün-

yaya gelmişti.

BOMBALARDAN KURTULAN HALEPLİLERİ 
BEKLEYEN TEHLİKE: AÇLIK

FIDEL CASTRO DEFNEDİLDİ

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, “Rusya ile iş birliğine gidilmesinin, DEAŞ’a 
karşı mücadelede ABD’ye yardımcı olacağına inanıyorum.” ifadesini kullandı.

ABD’de haftalık yayımlanan Time dergisi tarafından 2016’da “Yılın Kişisi” seçilen 
Trump, buradaki röportajında, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra siyaset, ekonomi 
ve göçmenlik alanlarında yapacağı icraatlara ilişkin bilgi verdi.
Rusya ile iş birliğine gidilmesinin, DEAŞ’a karşı mücadelede ABD’ye yardımcı olacağı-
na inandığını belirten Trump, “Rusya ile neden iyi geçinmeyelim? Birçok cana mal 
olan ve ciddi mali yükü beraberinde getiren DEAŞ ile mücadelede bize yardımcı ola-
bilirler, (Ruslar) etkili ve akıllılar.” değerlendirmesinde bulundu.
“ABD’de 8 Kasım’da düzenlenen 58. başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği” 
iddiasına inanmadığını kaydeden Trump, bunun gülünç bir konu haline geldiğini ifade 
etti.
Seçimlerdeki zaferinin ardından 10 Kasım’da ABD Başkanı Barack Obama’yı Beyaz 
Saray’da ziyaret ettiğini hatırlatan Trump, kendisiyle yapıcı bir görüşme gerçekleştird-
iğini bildirdi. Kabinesine atayacağı kişiler hakkında Obama’nın düşüncesini aldığını be-
lirten Trump, fikir ayrılıklarına rağmen aralarında “iyi bir kimya” oluştuğunu kaydetti.
Göçmenlik konusunda, ABD-Meksika sınırına duvar inşa etme planına değinen Trump, 
şöyle devam etti:
“O duvarı yapacağız. Güçlü hudutlarımız olacak. Fakat sınırlarımızdan insanlar da 
geçebilecek. Çünkü işçilere de ihtiyacımız var. Bu, hem onlar hem bizim için iyi. Ancak 
sınırlarımız çok güçlü olacak. Yasa dışı göçmenlerin içeriye girmesine izin vermeye-
ceğiz. Göçmenleri belli kıstaslara göre ülkeye alacağız.”
Başkanlık döneminde, daha az Amerikalı şirketin ABD’den yurt dışına taşınacağına 
inandığını vurgulayan Trump, “ABD’yi terk etmeyi açıklayan şirketlerin bir listesini 
istiyorum. Her biriyle 5 dakika konuşursam, ülkeyi terk etmezler.” ifadelerini kullandı.
Trump, 20 Ocak’ta başkanlık görevine başladıktan sonra değil, 8 Kasım’da başkan 
seçildiği günden itibaren icraatlarının eleştirilmesi gerektiğini savundu. Son bir ayda 
ABD borsasındaki güçlü yükselişe işaret eden Trump, ABD’nin iş ve ekonomi alan-
larında birçok zafer elde edeceğine inandığını kaydetti.

ABD 
Başkanlığı-

na seçilen 
Donald 
Trump, 

Rusya ile 
işbirliğine 
gidilmesi 
konusun-

da yeni bir 
açıklama 

yaptı.

TRUMP, RUSYA İLE İŞBİRLİĞİNDE ISRARLI

DÜNYA GÜNDEMİDÜNYA GÜNDEMİ
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Adana’nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yur-
dunda çıkan yangınla ilgili Meclis Araştırma 

Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi 
Gazete’de yayınlandı. 
Karara göre, Anayasa’nın 98., İçtüzük’ün 104 ve 105. 
maddeleri uyarınca açılacak Meclis araştırmasını 
yürütecek komisyon 15 üyeden oluşacak. Komi-
syonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve 
katip seçiminin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde 
başlayacak. Komisyon gerekli görülürse çalışmalarını 
Ankara dışında da sürdürecek.
Adana’nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda 
29 Kasım’da çıkan yangında, 10 öğrenci, yurt yetkilis-
inin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi 
hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Aralarında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau 
Aluf Gabiel Ashknazi’nin de yer aldığı dört sanığın 

yargılandığı davanın düşürülmesine, sanıklar hakkında 
yakalama kararının kaldırılmasına hükmedildi.

Oy birliğiyle verilen kararda, “İsrail devleti ile Türkiye Cum-
huriyeti arasındaki anlaşmanın 4. maddesinin 2. cümlesiyle 
‘Her halükarda bu anlaşma İsrail’in, İsrail adına hareket eden-
lerin ve İsrail vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti veya Türk 
gerçek veya tüzel kişileri tarafından konvoy hadisesi ile ilgili 
olarak, kendilerine yönelik doğrudan ya da dolaylı olarak 
Türkiye’de yapılmış ve yapılacak her türlü hukuki ya da cezai 
talebe ilişkin her türlü sorumluluktan tamamen muaf tutul-
malarını sağlayacaktır’ hükmü dikkate alındığında kovuştur-
maya engel şart getirildiği ve bu şartın gerçekleşmeyeceği 
anlaşıldığından mahkememizde görülmekte olan bu kamu 
davasının düşürülmesine” hükmedildiği belirtildi.

Adana’da kız yurdunda 
çıkan yangınla ilgili 
TBMM’de komisyon 

kurulmasına dair karar 
yürürlüğe girdi.

Gazze’ye İnsani yardım 
taşıyan Mavi Marmara 

gemisine İsrail askerler-
inin gerçekleştirdiği ve 10 

Türk vatandaşının hayatını 
kaybettiği saldırıya ilişkin 

davanın düşürülmesine 
karar verildi.

TBMM’DE ADANA’DAKİ YANGIN İÇİN KOMİSYON 
KURULDU

MAVİ MARMARA DAVASI DÜŞTÜ

TÜRKİYE GÜNDEMİ TÜRKİYE GÜNDEMİ

İSTANBUL’DA TERÖR SALDIRISI

Beşiktaş Vodafone Arena’da, Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan 
maçın bitiminde, taraftar stadı terk ettikten sonra bölgedeki çevik kuv-

vet polislerini hedef alan iki ayrı terör saldırısı düzenlendi.

İlk saldırı “Beleştepe” olarak isimlendirilen yerde, seyir halindeki bomba 
yüklü bir aracın patlaması şeklinde gerçekleşti. İkinci saldırı ise 45 saniye 
sonra Maçka Parkı’nda yine polislerin bulunduğu bölgede durdurulmak is-
tenen bir teröristin kendisini patlatması sonucu meydana geldi. Saldırıyı 
PKK’nın taşeron örgütü TAK üstlendi.

Saldırıda 37’si Polis 44 vatandaşımız şehit olmuştur. 130’dan fazla kişi de 
yaralanmıştır.

Adıyaman’dan Tokat’a, Balıkesir’den Mardin’e, Elazığ’dan Konya’ya birçok 
ilde ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara akın eden vatandaşlar, terörü 
lanetledi.

Teröre karşı tek yürek olan vatandaşlar, şehitler için dua etti. 

İstanbul’da 
Vodafon Arena 

Stadı’nın mis-
afir trübünler 

çıkışı önündeki 
çevik kuv-

vete yönelik 
hain saldırı 

gerçekleştirildi.
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Geleneksel İstanbul İftarımız, bu yıl ilk defa Üniversitemizin bahçesinde yoğun 
bir katılımla gerçekleştirildi. Mezunlarımız hem iftarı üniversite bahçesinde 

yaparak, hem de restorasyonu süren fakülte binamızı gezerek nostalji yaşadılar. İf-
tarımıza bakanlarımız, milletvekillerimiz, İ.Ü.Rektörümüz, dekanımız, kamu ve özel 
sektörümüzün değerli temsilcileri katıldılar.
Vakıf Başkanımız Sayın Ünsal SÖZBİR’ in selamlama konuşması yaptığı iftar pro-
gramımızdan sonra, Vakıf binamızın bahçesine geçilerek, çay ve diğer ikramlar 
eşliğinde sohbet ve muhabbete devam edildi.

Siyasal Vakfı Antalya Grubu İftarı, 17 haz-
iran cuma günü Kepez Kent Ormanı Varlı 

Restaurant’ ta gerçekleştirildi. 

Siyasal Vakfı Kocaeli Grubu İftarı, 19 haz-
iran pazar günü Sekapark Otel’ de 

gerçekleştirildi.

Siyasal Vakfı Ankara İftarı, 18 haziran 
cumartesi günü, Estergon kalesi’ nde 

gerçekleştirildi.

Siyasal Vakfı Kayseri İftarı, 17 haziran cuma 
günü Konak Restaurant’ ta gerçekleştiril-

di.

Siyasal Vakfı Konya Grubu iftarından karel-
er, 11.06.2016

GELENEKSEL İSTANBUL İFTARIMIZ

ANTALYA İFTARIMIZ

KOCAELİ İFTARIMIZ

ANKARA İFTARIMIZ

KAYSERİ İFTARIMIZ

KONYA İFTARIMIZ

İFTARLARIMIZ

VAKIFTAN HABERLER VAKIFTAN HABERLER
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Siyasal Bilgiler Fakültesi Hazırlık Sınıfı ve 1.Sınıflar Tanışma Kahvaltımız, yoğun 
bir katılımla 1 Ekim cumartesi günü gerçekleştirildi. Genç arkadaşlarımız, Vak-

fımıza büyük teveccüh gösterdiler. Karşılıklı sohbet ve tanışma havasında geçen to-
plantımızda, bizler genç arkadaşlarımızı, onlar da Vakfımızı tanıma fırsatı yakaladılar.

Siyasal Vakfı Güney Marmara iftarı. 
11.06.2016

Siyasal Vakfı Tekirdağ iftarımız 1987 me-
zunu vali Sayın Mehmet CEYLAN’ ın 

da katılımıyla, 27 haziran pazartesi günü 
gerçekleştirildi.

Siyasal Vakfı ev sahipliğinde 6 Ekim Perşem-
be günü gerçekleştirildi. Yeni başlayan 

genç arkadaşlar hem üst sınıftaki arkadaşları 
ile hem de Vakfımızla tanışma fırsatını buldu-
lar. 

Siyasal Vakfı ev sahipliğinde 14 Ekim Cuma 
günü gerçekleştirildi. Yeni başlayan genç 

arkadaşlar hem üst sınıftaki arkadaşları ile 
hem de Vakfımızla tanışma fırsatını buldular. 

YENİ ÖĞRENCİLERİMİZ İLE
TANIŞMA KAHVALTISI

GÜNEY MARMARA
İFTARIMIZ

TEKİRDAĞ İFTARIMIZ

İŞLETME KULÜBÜ 
TANIŞMA KAHVALTISI

GELİŞİM KULÜBÜ
TANIŞMA KAHVALTISIÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN STAND AÇTIK

SBF Gülhane Yerleşkesi’ nde ve dersliklerde 19 Eylülde standımızı açtık. Siyas-
al’a yeni başlayan öğrencilere Vakfımız’ı tanıttık ve kendilerine yardımcı olma-

ya çalıştık. Yapılan tanıtım çalışmalarında, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür 
ederiz.

VAKIFTAN HABERLER VAKIFTAN HABERLER
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Siyasal Vakfı ev sahipliğinde  17 Ekim 
pazartesi gerçekleştirildi. Yeni başlayan 

genç arkadaşlar hem üst sınıftaki ark-
adaşları ile hem de Vakfımızla tanışma fır-
satını buldular. Toplantıda kulüp faaliyetleri 
de konuşuldu.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakült-
esi mezunları Siyasal Vakfi Güney Marmara 

Grubu grubu olarak bu ANAR Genel Müdürü 
İbrahim USLU ve Bursa valisi İzzettin KÜÇÜK’ü 
ağırladık.

‘’Çalışma Hayatında Değişim ve Bireysel Ka-
riyer Yönetimi’’ seminerimiz, 15 Ekim Cumar-
tesi günü gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak; 
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Eğitim Başkanı 
Dr. Mahmut DEMİRKAN katıldılar.

ETİK KULÜBÜ
TANIŞMA KAHVALTISI

GÜNEY MARMARA
GRUBU BULUŞMASI

“ÇALIŞMA HAYATINDA DEĞİŞİM 
VE BİREYSEL KARİYER YÖNETİ-
Mİ” SEMİNERİ

2016-2017 İSTİŞARE TOPLANTILARI
2016-2017 yılı istişare toplantılarının ilki, 24 Eylül cumartesi günü mezunlarımızdan 
bir grupla kahvaltılı olarak gerçekleştirildi. Vakfımız ve Fakültemiz ile ilgili şimdiye 
kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılabilecek olanlar hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

2016-2017 yılı istişare toplantılarının ikincisi, 15 Ekim’de bir grup mezunumuzla 
kahvaltılı olarak gerçekleştirildi. Mezunlarımızla çeşitli konularda karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

2016-2017 yılı istişare toplantılarının üçüncüsü, 19 Kasım’da bir grup mezunumuz-
la kahvaltılı olarak gerçekleştirildi. Mezunlarımızla çeşitli konularda karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

Ünsal SÖZBİR ile
Güncel Ekonomi Okumaları

Taha ÖZDEMİR ile
Temel İlmi Okumalar 

GELECEĞİN İLE TANIŞ SEMİNERLER DİZİSİ

VAKIFTAN HABERLER VAKIFTAN HABERLER
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Geleceğin ile Tanış “İdari Hakimlik” seminerimiz, 19 Kasım Cumartesi günü 
gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak; 1989 mezunumuz, İstanbul Bölge İdare 

Mahkemesi 4.İdare Dava Dairesi Başkanı Ahmet Erkal Kocadağ katıldılar. Ko-
cadağ, İdari hâkimlerin kariyer fırsatları başta olmak üzere, çalışma düzenleri, idare 
mahkemelerinin işleyişine ve görev dağılımına değinmiştir. Mesleki tecrübelerini 
bizlerle paylaşarak mesleğe girişteki yazılı sınava nasıl hazırlanılması gerektiği, 
sınavın içeriği, mülakat, mesleğe kabul ve adaylık süreci ile meslekte yüksek lisans 
ve doktoranın mesleki yetkinlik kazanılmasında önemli olduğundan bahsetti.

İDARİ HAKİMLİK SEMİNERİ

VAKIFTAN HABERLER VAKIFTAN HABERLER

Geleceğin ile Tanış “ Kaymakamlık “ seminerimiz, 5 Kasım Cumartesi günü 
gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak; 1987 mezunumuz, Bayrampaşa Kaymakamı 

Sn. Osman Aslan Canbaba katıldılar.
Vakıf faaliyetlerinin gençlerin gelişiminde önemli etkisi olduğuna vurgu yapan Can-
baba, Bayrampaşa ilçesi ve kaymakamlığı üzerinden uygulamalı olarak kaymakam-
lık mesleğini tanıtıp öğrencilik hatıralarından bahsetti.
Konuşmasının sonunda öğrencilerin birbirinden ilginç ve güncel sorularını da ce-
vaplayan Canbaba, öğrencilerin yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu ve bir-
likte projeler yürütebileceğimizi ifade etti.

KAYMAKAMLIK SEMİNERİ

Geleceğin ile Tanış “Akademide Kariyer” seminerimiz, 12 Kasım Cumartesi günü 
gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak; 1992 mezunumuz Sakarya Üniversitesi Si-

yasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Hamza Al katıldılar.

Akademik araştırmaların gençlerin gelişiminde önemli etkisi olduğuna vurgu yapan 
Al, hayatında yer etmiş, kendisine yol gösterici olmuş önemli noktalara değindi. Aile 
bağlarının öneminin yadsınamayacak bir gerçek olduğunu, bu bağların gelenekçi 
kültürel toplum yapımızda düşünce dünyamıza şekil verdiğini ve bu doğrultuda 
öğrencilikten akademik hayatına kadar süregelen kazanımlarını bizimle paylaştı.

Konuşmasının sonunda akademik kariyer düşünenlerin, sorularını içtenlikle cevap-
layarak, bu yolda yetkinlik sağlanması gereken noktalara değindi. Akademinin zorlu 
bir süreç olduğunu ancak severek yapılabileceğini, yabancı dilin ve yurt dışı tecrübe-
sinin çok önemli olduğunu, çeşitli okumalar yaparak entellektüel bilgi birikimimiz 
üzerine düşünmemiz gerektiğini, bunun farklı dimağlarda bakış açısı kazandırdığını 
ve her durumda şartlara uyum sağlamamız gerektiğinden bahsetti.

Öğrencilerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu ve akademik kariyer düşünen 
öğrencilerimizle bilgi paylaşımında her zaman yardımcı olabileceğini ifade etti.

Programın sonunda Sn. Al’ a hatıra plaketi sunulup, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

AKADEMİDE KARİYER SEMİNERİ
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Mehmet Baylar koordinatörlüğünde, 
08-29 Ekim arasında düzenlenen 

4 haftalık seminer gerçekleştirilmiştir. 
Eğitimini başarı ile tamamlayan ark-
adaşlarımıza, sertifikaları eğitimin koor-
dinatörü Mehmet Baylar tarafından tak-
dim edildi.

Ankara Şubemiz tarafından düzen-
lenen ‘Yeni Türkiye Konuşmaları’ 

Konferanslarının dördüncüsü; 26 Ekim 
Çarşamba günü ‘Yeni Anayasa Yeni 
Sistem’başlıklı konferans, 1987 mezu-
numuz, eski İçişleri Bakanımız Sayın 
Efkan Ala’nın katılımı ile gerçekleştiril-
di. 

Siyasal Mezunları Kocaeli Grubu, 21 Ekim 
Cuma günü, Türk Dünyası Belediyeler 

Birliği Genel Sekreteri Yrd.Doç.Dr Fahri 
SOLAK ile “Bağımsızlıklarının 25. Yılında 
Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile ilişkil-
eri” üzerine bir konferans gerçekleştirildi.

GÜZEL VE ETKİLEYİCİ
KONUŞMA SEMİNERİ

YENİ ANAYASA 
YENİ SİSTEM 
KONFERANSI

KOCAELİ GRUBU 
KONFERANSI

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı 
Sn. Ali Fidan’a hayırlı olsun zi-
yaretinde bulunduk.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkan-
lığı’ndan ayrılan Erhan Coşkun’un 
veda yemeğinde buluştuk. 

Milli Savunma Bakan Yardımcısı 
Şuay Alpay’ı ziyaret ettik.

Kültür ve Turizm Bakan Yardım-
cımız Doç.Dr.Hüseyin Yayman beyi 
ziyaret ettik.

Maliye Bakan Yardımcımız Dr. 
Cengiz Yavilioğlu beyi ziyaret 
ettik.

VAKFIMIZDAN
ZİYARETLER

VAKIFTAN HABERLER VAKIFTAN HABERLER
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BİR MİLLETİN
ASIL GÜCÜ
İMANLI VE İNANÇLI

GENÇLİĞİDİR!

“

�of.  . Necmettii  bakai

15-16 Temmuz 2016 tarihinde Türk siyasi tarihine kara bir leke 
olarak düşen; milli iradeye, demokrasiye, kazanılmış haklara 
karşı yapılan darbe teşebbüsünü lanetliyor, her zaman olduğu 
gibi milli iradeden yana tavır alıyoruz.

 Ahlaksızca yapılan bu darbe girişimine, canı pahasına karşı durup 
şehitlik mertebesine ulaşanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz.

  Bu güzel ülkede benzer durumların bir daha yaşanmamasını 
temenni ediyoruz. Bu alçak darbe girişimine karşı kahramanca 
direnen milletimizi, milli iradeden yana tavır alan asker ve polisi-
mizi yürekten kutluyoruz.

 Devletimizin darbe teşebbüsünde bulunan hainlere, bunun be-
delini en kısa sürede ve en ağır şekilde ödeteceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla. Siyasal Vakfı
Yönetim Kurulu16.07.2016
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15 TEMMUZ
DARBE
GİRİŞİMİNİN
İşyerlerinde ve Çalışma Ortamında Oluşturduğu 
Sosyo-Psikolojik Etkilere İlişkin Kısa Bir 
Değerlendirme

“Her toplantıda veya birileriyle 
bir araya geldiğinizde olanlardan 

ve “onlardan”  bahsetmeden 
olmuyor. Meğer onlar hakkında 
bilmediğimiz ne kadar çok şey 

varmış. “Birader ‘Reis’ uyarırken 
neredeydiniz” diyesi geliyor in-

sanın.

Yaz aylarının sıcak günlerinden birini tamam-
lamış, ailenizle ve dostlarınızla akşam çayı 
içiyor, sohbet ederek günün yorgunluğunu 

gidermeye çalışıyorsunuz. Bu arada bir elinizde ku-
manda televizyon kanallarını gezerken garip, olağan 
dışı görüntülerle karşılaşıyorsunuz; bir grup asker, 
“Boğaziçi Köprüsü”nü tek taraflı olarak kapatmış, 
trafik akışına izin vermiyor. Son aylarda yaşanan 
terör olaylarından biridir diye daha çok meraklanıp 
haber kanallarına yöneliyorsunuz. Oralarda da önce-
leri kimsenin anlam veremediği askeri hareketliliği 
“canlı” olarak izliyorsunuz. Tedirgin oluyor, sağa sola 
telefon etmeye, pencerelere yönelip dışarılarda nel-
er oluyor diye durumu anlamaya, olan biteni öğren-
meye çalışırken, televizyonlardan darbe söylemleri 
gelmeye başlıyor. Birlikte olduğunuz insanların yüz 
ifadeleri değişiyor. Kanalları gezmeye devam ediyor-
sunuz, ancak zaman ilerledikçe görüntüler de değişi-
yor. Kendi ülkenizde, tıpkı Filistin’in bombalanması 
ya da Irak’ın işgalinde Amerikan uçaklarının gece 
yarısı şehirlere yağdırdığı bomba görüntülerine ben-
zer korkunç sahnelerle karşılaşıyorsunuz. Şok oluyor, 
inanamıyorsunuz, durduğunuz yerde çakılıp kalıyor-
sunuz: Yıl 2016, Temmuz’un 15’i, günlerden Cuma... 

Ne yazık ki; Ülkenize, özgürlüğünüze, meclisinize, 
sizi korumak ve kollamak durumunda olan güvenlik 
güçlerinize ve güvenliğinize kastediliyor, saldırı oluy-
or... İlk şoku atlatıp durumun farkına varan insanlar 
inanç ve değerlerine sahip çıkmak adına sokaklara 
dökülüyorlar. Evde kalanlar ise; tedirginlikleri ko-
rkuya dönüşmüş bir halde, elleri cep telefonlarında 
gözleri televizyonlarda, “sanki bir yerden bir haber 
gelecek de onlar da sokaklara akacak ve topyekun 
bir mücadeleye katılacaklarmış” gibi, “teyakkuz 
halinde” olup biteni canlı olarak izliyorlar.
 
  Ve bir süre sonra o çağrı geliyor; adeta ölüme 
gider gibi abdestini alıp, evde bıraktığı yakınlarıyla 
helalleşen erkekler, kadınlar, gençler, Liderin tali-
matıyla kışlaların önüne, köprülere, hava alanlarına, 
meydanlara ve kritik noktalara akın ediyorlar. Ul-
aşabildikleri askerleri ikna etmeye çalışıyor, tankları 
durdurmak için üstlerine çıkıyor, önlerine yatıyor, 
kurşunlara siper oluyorlar. Zaman ilerliyor, sokaklar, 
emniyet binaları ve milletin meclisi bombalanıyor. 
Bu arada insanların helikopterlerden açılan ateşlerle 
acımasızca tarandığı, tank altında ezildiği veya köprü 
üzerinde ateş altında kalarak şehit edildiği haberleri 
geliyor. Bir kısım vatandaş sokaklarda ölürken, bir 

Dr. Mahmut 
DEMİRKAN

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

kısmı da onların nasıl öldürüldükler-
ini canlı olarak izliyor, üzerlerinde 
uçan savaş uçaklarının çıkarttığı ve 
sanki bir yerler bombalanıyor gibi 
arkalarında bıraktığı “sonic boom” 
sesleri korkunun ve dehşetin boyu-
tunu arttırıyor. 

  Ancak gece boyunca minarelerden 
duyulan salâlar ve darbe girişimine 
karşı koyan emniyet güçlerinden 
gelen iyi haberler insanları daha da 
yüreklendiriyor. Vatan ve değerleri 
uğruna şehit olmak için dünyada 
eşi ve benzerine rastlanmayacak bir 
ruh ve inançla daha çok direniyor-
lar. Ve ertesi gün daha öğlen vakti 
gelmeden bu inançlı insanlar, Al-
lah’ın yardımıyla bu sinsice ve kah-
pece planlanan darbe kalkışmasını 
püskürtmeyi başarıyorlar. Tehlike 
geçinceye kadar da Liderleri’nin 

çağrılarıyla gündüz işlerinde, gece 
meydanlarda günlerce sahip olduk-
ları değerleri savunmaya ve koruma-
ya çalışıyorlar.
O gece hiç bitmeyen dakikaların 
üzerinden 3 aydan daha uzun bir 
süre geçti. Çok büyük bir “travma” 
yaşadık, söylenecek ve yazılacak 
o kadar çok şey var ki. Şimdilerde 
bu travmayı üzerimizden atmaya 
çalışıyoruz. Ancak insanlarda, o an-
ları hatırlatan en ufak bir uyarıyla 
irkilme, kabus görme, moral bozuk-
luğu, korku, endişe, kuşku, güçsü-
zlük, umutsuzluk, çabuk sinirlenme, 
kızgınlık, kendini veya başkalarını 
değişmiş hissetme, yabancılaşma 
gibi belirtiler hala devam ediyor. O 
gece yaşananları ve o geceyi bize 
yaşatanları, bizleri arkadan vuran 
hainleri asla unutmayacağız.
Şimdi bu halet-i ruhiye içerisinde 

ilişkilerinizi, çevrenizi, işinizi, işyer-
inizi ve birlikte çalıştığınız insanları 
şöyle bir düşünün. Tanıdığınız in-
sanların bazıları o gece yaşananların 
planlayıcıları ile birlikteymiş, uzun 
süredir onlara “lojistik destek” veri-
yorlarmış. Onlar adına para, bilgi ve 
kaynak toplayıp, kurmak istedikleri 
gizli planlarına, oluşturdukları “hiz-
met” organizasyonlarıyla “malzeme” 
taşıyorlarmış. Hatta bunların ba-
zılarıyla çok uzun süreler aynı işyer-
inde çalışmıştınız. Onlarla ortak pro-
jeler yapmış, paranızı, bilgilerinizi, 
değerlerinizi ve dahi sırlarınızı pay-
laşmıştınız. 

Bu insanları arkadaş, dost, kardeş, 
yoldaş, ülküdaş bilmiştiniz. İşyer-
indeki arkadaşlığınızı daha da ileri 
götürüp, birkaçıyla komşu bile ol-
muştunuz. 
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Ancak bunlar öyle hain, alçak ve 
şerefsiz insanlarmış ki nasıl olduk-
larını hiç tanımamış, bilmemişsiniz. 
Öyle insanlarmış ki uzun süreler bir-
likte çalıştınız ama gerçek niyetler-
ini, ne yapmak, nereye ulaşmak iste-
diklerini ortaya koymamışlar, hep 
kendilerini saklamışlar, amaçları-
na ulaşmak için her yolu mubah 
görmüşler, olmadık yerlere “sız-
mışlar”, sizi, değerlerinizi ve in-
ançlarınızı kullanmışlar…

İşyerindesiniz, şok üstüne şok 
yaşıyorsunuz, zira onlardan biri 
olarak aklınıza gelmeyecek biri-
si gözaltına alınmış ve tutuklan-
mış. “Nasıl olur” diyorsunuz, “daha 
birkaç hafta önce onunla X işi üze-
rinde analizler yapmış, bu işin nasıl 

daha iyi olması gerektiğine ilişkin 
dakikalarca konuşmuştuk. Hat-
ta bana Y projesinde de büyük bir 
şevkle çalışmak istediğini anlatmıştı 
ve ben de ona bu fırsatı vermek için 
yardımcı olacağımı söylemiştim” di-
yorsunuz ve daha önceleri birlikte 
yaptığınız tüm işleri, davranışlarını, 
konuşmalarını adeta bir film şeridi 
gibi zihninizden geçirmeye başlıyor-
sunuz. İnanamıyorsunuz, üzülüyor-
sunuz, kahroluyorsunuz. Rutin işleri 
tamamlamaktan öte kendinizi uzun 
süre işe veremiyorsunuz, otur-
duğunuz yerden kalkıyor, odanızda 
amaçsız bir şekilde geziniyorsunuz…

“Bu bir çeşit travma hali, bu ha-
let-i ruhiye günlerdir devam ediyor, 
edeceğe de benziyor” diyorsunuz 

içinizden. Kalkıyor, bir kez daha 
odanın içinde tur atıyor, bir sigara 
içmek için sigara alanına yöneliyor-
sunuz; “daha tehlike geçmedi”... 
Artık işyerinde insanlara eskisi gibi 
bakamıyorsunuz.
Bir ara vicdan yapıyorsunuz; “bu 
insanlar neye ve kime ‘hizmet’ et-
tiklerini anlamışlar mıdır? Kaç kişinin 
hakkına, hukukuna girmişlerdir? Kaç 
kişinin günahını almışlar, ya bunu 
nasıl ödeyecekler?” diyorsunuz. “Yok, 
yok, bunları onların adına hiç düşüne-
mem, çünkü onlar duygularımızı da 
öldürdüler; güven, sorumluluk, inanç, 
samimiyet, sadakat hepsi gitti. Ahlaki 
değerler zarar gördü”…
Peki, bu değerler işyerlerinde, çalış-
ma ortamlarında nasıl yeniden ihdas 
edilecek? İnsanlar birbirinin yüzüne 

YORUM

nasıl bakacaklar, ya da hala bakıyor-
lar?

Ya işten çıkartılanlardan birisi 
mahrem bilgilerinizi, şirket sırlarınızı 
çaldıysa! Birden, daha bir iki yıl 
önce basına sızdırdıkları o iğrenç 
“tape”ler aklıma geldi. Peki, hala 
içeride kendisini saklayanlar var 
mıdır? Ya varsa ve bir gün bir sab-
otaj yapma ihtimali olursa? Korku-
lar, endişeler, istifhamlar; daha teh-
like geçmedi… 
Her toplantıda veya birileriyle bir 
araya geldiğinizde olanlardan ve 
“onlardan”  bahsetmeden olmuyor. 
Meğer onlar hakkında bilmediğimiz 
ne kadar çok şey varmış. “Birader 
‘Reis’ uyarırken neredeydiniz” diyesi 
geliyor insanın.

İşyerlerinde doğru-yanlış dedikod-
ular aldı başını gidiyor. Ortalık du-
rumdan vazife çıkarmak isteyen 
“fırsatçılar”la doldu. Bu tip insanlar 
birileri hakkında olmadık şeyler uy-
duruyor, birbirleri hakkında “ihbar-
lar”da bulunuyorlar. Bu ortamda da 
olmadık kişiler itibar görüyor, saf in-
sanlara ise şüphe ile bakılıyor.
“Damgalanma korkusu” birçok in-
sanı adeta “yalaka” yapmış vazi-
yette. İnsanların bir kısmı da işten 
atılma korkusuyla “ikincil bir trav-
ma” yaşıyor.
Öte yandan, toplum psikolojisi cid-
di bir şekilde bozulduğu için sosyal 
hayatta yaşanan sıkıntılar işyerlerine 
de taşınıyor. Örneğin, basit olaylara 
bile daha gergin ve farklı bakış açıları 
ile yaklaşılabiliyor. Bu durum; kend-
ini işe verememe, dikkat dağınıklığı, 
konsantrasyon bozukluğu gibi ned-
enlerle iş sağlığı ve güvenliğine il-
işkin riskleri de arttırıyor. 
Velhasıl-ı kelam zaman kaybediliyor, 
emekler boşa gidiyor, kaynaklar et-
kin ve verimli kullanılamıyor… 
Peki, bu durum böyle mi devam 
edecek? Tabii ki hayır. 
Maruz kalınan darbe girişimi ve 

sonrasında, hemen herkesin ortak 
bir duruş ve mücadele sergilemesi, 
Sn. Cumhurbaşkanı’nın çağrılarıy-
la günlerce tutulan demokrasi 
nöbetleri, bu toplumsal travma-
tik durumun yıkıcı ruhsal etkileri 
karşısında bütünleştirici ve güven 
verici bir ortam oluşturmuş, kısa 
vadede önleyici, uzun vadede ise 
iyileştirici ve onarıcı bir etki yarat-
mıştı. Çünkü yıpratılmaya çalışılan 
birey ve toplumun bu dönemde en 
çok gereksinim duyduğu şey de 
buydu. 
Şimdilerde aynı duruşu işyerler-
indeki liderlerden de beklemek 
gerekiyor. Zira kısaca bahsettiğimiz 
travmatik hal, aradan belli bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen küçük bir 
kıvılcımla tekrar parlayacak bir alev 
gibi hala devam ediyor, bu da işyer-
lerine ve çalışma hayatına olumsuz 
olarak yansıyor. Çünkü insanlar hala 
tam anlamıyla kendilerini işe verem-
iyor, bedenleriyle işyerlerinde olsal-
ar da “zihnen” işe gelmiyorlar.
Bilindiği gibi insanların temel 
fizyolojik ihtiyaçlardan sonra 
“güvenlik” ve daha sonra da sırasıy-

la “sevgi ve saygı” ihtiyaçları gelir. 
Söz konusu ihtiyaçların anılan sırayla 
tatmin edilmeleri insanları daha çok 
motive eder, kendilerini işe verme-
lerine ve normalleşme sürecine katıl-
malarına yardımcı olur. Bu bakımdan 
yöneticilerin kesin ve anlaşılır bir dil, 
yapıcı ve ayrımdan uzak, güven veren 
bir yaklaşımla çalışanlarına; “kimse 
söz konusu olaylara katılmadığı veya 
destek vermediği müddetçe işin-
den olmayacak. Biz de bu süreçten 
geçtik ve geçiyoruz, duygularınızı 
anlıyorum, ancak hayat da devam 
ediyor, tedirgin olacak bir durum kal-
mamıştır, söylentilerden uzak durun, 
kendinizi işinize verin ve normal 
yaşantınıza devam edin” türünden 
birlik ve beraberlik mesajları verme-
ler oluşan olumsuz psikolojinin olum-
lu yönde ilerlemesine hizmet edecek, 
söz konusu ihtiyaçların tatmin edil-
melerine yardımcı olacaktır. Hatta 
aynı duruşun tepe yönetimlerinden 
orta kademe yönetime kadar devam 
etmesi de gerekmektedir.
Öte yandan yaşanılan zor durumun 
olumsuz etkilerini azaltmak ve ek-
mek tekneleri olan işyerlerine destek 
olmak adına, elbette çalışanların 
da yapmaları gereken şeyler vardır: 
Asılsız söylem ve dedikodulardan 
uzak durmak, işe odaklanmak, çalış-
maya katılmak, gönül ve fikri gücünü 
işe vermek, negatif duyguları yöneti-
cileriyle ve iş arkadaşlarıyla konuşar-
ak ve dertleşerek paylaşmak gibi.
Özetle, yaşanan olayların olumsuz et-
kilerinin minimuma indirilmesi ve en 
kısa sürede toparlanılması için işyer-
lerinde de bütünleştirici ve güven 
verici bir ortama ihtiyaç vardır. Bu 
ortamın yaratılmasında liderlerin ve 
çalışanların birlikte hareket etmeler-
iyle oluşacak sinerji, bu günlerde il-
eriye umutla bakabilmenin bir gereği 
olarak daha da önem kazanmaktadır. 
Zira bu dönemde işin ve işyerinin 
varlığı büyük ölçüde bu birlikteliğin 
devamına bağlı olarak karşımıza çık-
maktadır.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Bilindiği gibi insan-
ların temel fizyolo-

jik ihtiyaçlardan 
sonra “güvenlik” 
ve daha sonra da 

sırasıyla “sevgi ve 
saygı” ihtiyaçları 

gelir. 

“
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ÜCRETLİ
ÇALIŞANLAR
İÇİN
01.01.2017 İTİBARIYLA ZORUNLU OLACAK OTOMATİK 
KATILIM SİSTEMİ NEDİR?

“Çalışanların işverenleri aracılığıy-
la otomatik olarak bir emeklilik 

planına dahil edilmesi ve ilgili 
kişilere istediklerinde belirli şartlar 

ile plandan çıkma imkanı verilm-
esi esasına dayanmaktadır.

Başlıkta da belirttiğimiz üzere, bu güne kadar duy-
duğumuz ve uygulana gelen Bireysel Emeklilik 
Sistemi (BES)’den farklı olarak zorunlu bir uygula-

ma olacak “Otomatik Katılım Sistemi” yeni yıl itibarıyla 
uygulanmaya başlanacak.
Söz konusu yasal düzenlemenin amacı “kamu sosy-
al güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin 
emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilm-
esi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah 
düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kay-
nak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkın-
maya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma 
dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bi-
reysel emeklilik sistemi…” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Ülkemizde geçmiş yıllarda uygulanan “Tasarrufu Teşvik 
Fonu” uygulamasına benzer bir uygulama olan otoma-
tik katılım sistemi, 01.01.2017 itibarıyla devlet memuru 
veya ücretli çalışan özel sektör çalışanlarının tamamını 
kapsamına almakta, dolayısıyla ilgilendirmektedir.  
İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygu-
lama olan otomatik katılım, 4632 sayılı Bireysel Eme-
klilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda değişiklik 
yapan 6740 sayılı Kanun ile 25.08.2016 tarih ve 29812 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.01.2017 
tarihinde yürürlüğe girecektir.
Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir 
emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere iste-
diklerinde belirli şartlar ile plandan çıkma imkanı veril-
mesi esasına dayanmaktadır.

Otomatik katılım sistemine,
-Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı 
Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 nci maddesi kap-
samında,
-45 yaşını doldurmamış,
-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve ( c) bentlerine göre,
çalışanlar dahil olur. 
Bu tanımlamaya göre mavi kartlı dediğimiz kişiler ile 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler kanun kap-
samına dahildir. 
Kapsama alınacak işyerleri Bakanlar Kurulu Kararı’nca 
belirlenecektir.
İşverenin Yükümlülükleri:
1.Emeklilik şirketinin seçimi
5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamındaki her 
işveren, çalışanları adına, bir emeklilik şirketi ile sö-
zleşme yapmakla yükümlüdür. Şirket seçiminde, hizmet 
kalitesi, kesinti ve diğer hususlar göz önünde bulundur-
arak tercihte bulunulmalıdır.
2.Fonların Seçimi
İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faiz-

Mustafa 
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OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ

siz fon tercihini alır, tercihte bulunma-
yan çalışanları için söz konusu tercihi 
yapar. 
3.Katkı payının ödenmesi
İşveren, katkı payını çalışanın ücretin-
den kesip emeklilik şirketine aktar-
makla yükümlüdür. Çalışan katkı payı, 
çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci 
maddesi çerçevesinde belirlenen 
prime esas kazancının yüzde üçüne 
karşılık gelen tutardır. Yasa gereği, 
bu oranı iki katına kadar artırmaya, 
yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı 
payına maktu limit getirmeye Bakan-
lar Kurulu yetkilidir. Maaş ödemelerini 
Maliye Bakanlığınca işletilen Kamu 
Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi 
kullanarak yapan Kamu Kurumları aynı 
sistemi kullanarak katkı payı ödeme-
lerini gerçekleştirebilecektir.
4.Devir İmkanı
İşveren operasyonel gereklilikleri 
dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı 
payının kesilmesi hariç diğer yüküm-
lülüklerinin icrasını emeklilik şirketine 
bırakabilir.
İşverene Yaptırımlar:
-İşverenin bu yükümlülüklere uy-
maması halinde, her bir ihlal için Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yüz Türk Lirası idari para cezası uygu-

lanır.
-İşveren katkı payını emeklilik şirketine 
eksik, geç aktarması veya aktarmaması 
durumunda, çalışanın birikiminde 
oluşan parasal kaybından sorumludur.
Devlet Katkısı: 
Çalışanlara
1. Katkı payının %25’i oranında devlet 
katkısı,
2. 2 aylık cayma süresinin sonunda sis-
temde kalmayı tercih etmeleri halinde 
1000 TL ilave devlet katkısı,
3. Emeklilik döneminde birikimini yıllık 
gelir sigortası olarak almayı tercih 
eden çalışanlara ise ilave %5 devlet 
katkısı
sağlanır.
Emeklilik Hakkı: 
Sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 
yaşını tamamlayan çalışanlar emeklilik 
hakkı kazanır. Emeklilik hakkını kul-
lanarak sistemden ayrılan çalışanlar, 
aşağıdaki teşviklerden tamamen fay-
dalanır:
1. Düzenli olarak hesabına ödenen %25 
oranındaki devlet katkısı
2. 1.000 TL tutarındaki sisteme giriş 
esnasında verilen devlet katkısı
Çalışan birikimini 3 yöntemle alabilir:
1. Toplu Para
2. Programlanmış Geri Ödeme: Ken-

di belirleyeceği tutarda emekli maaşı 
şeklinde alır ve parasının tamamı son-
lanıncaya kadar devam eder.
3. Yıllık Gelir Sigortası: Ömür boyu 
emekli maaşı şeklinde alır.
• Bu tercihi kullanan çalışanın ek olarak 
verilen birikiminin %5 kadar daha dev-
let katkısı teşvikinden faydalanabilir.
Sonuç: 
Bu düzenleme ile ilgili Bakanlar Ku-
rulu Kararı çıktıktan sonra kimlerin 
ücretinden ne kadarlık bir katkı payı 
kesintisi (%1-5 arası bir oran olacaktır) 
yapılacağını da öğrenmiş olacağız. 
6740 sayılı Kanun ile 4632 sayılı Bi-
reysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanununa eklenen madde ile 
sigortacılık alanına “Otomatik Katılım 
Sistemi” adı altında bir tasarruf şek-
li daha eklenmiş bulunmaktadır. Söz 
konusu uygulama belli şartlarda zo-
runluluk içermektedir. 
Ocak 2017 yılı başından itibaren yeni 
bir tasarruf modeli ile karşılaşacak 
ücretli çalışanların bu sistemde ne 
kadar kalacağı, zorunlu süreyi doldur-
duktan sonra ayrılıp ayrılmayacağını 
ve diğer yansımalarını zamanla göre-
ceğiz.  
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DERSAADET’TE
TALİPLİĞİN
SAMİMİYETİ
ÜZERİNE

“Bazı kavramlar vardır ki bunlar 
farketmekte ulaşmakta hisset-

mekte adeta birer anahtar 
niteliğinde görev görür. 

 İstanbul  tarihin, kültürün, ilmin, imparatorların, 
sultanların, şairlerin, sanatkarların ve daha 
nicelerinin şehridir. Böyle bir şehirde yaşam-

ak, sokaklarında dolaşmak, manzaralarına münazır 
olmak; bu şehri ve şehrin tüm maddi güzellikleri-
yle birlikte bunlardan etrafına yayılan türlü mane-
vi hazzı duyumsamak; efsanelerin, olağanüstü 
hikayelerin mümkün olanla-olağanla kesiştiği, bu-
luştuğu bir yerde nefes almaktır. Bizler ise bu şehrin 
yurdun dört bir yanından gelmiş veya başından 
beri burada olan öğrencileriyiz, talebeleriyiz. İstan-
bul zor farklı bir dünya ve fakat bu farklılık içindeki 
zenginliğin aynı zamanda bir yansımasıdır. Bu seb-
eple kendini sevdirmek için sana istediğini vermek 
için naz eder seni zorlar. Neden mi ? Binlerce yılın 
birikimi arasından senin gerçekten ne istediğini 
anlamanı bekler kendini keşfetmeni... Ve kendisine 
de bu süreçte bir şeyler katmanı ister . Bu açıdan 
İstanbul’un maddi manevi münhasır olduğu değer-
lerin farkına vardıkça bütünleşiriz onunla. Bir yarı-
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DERSAADET’TE TALİPLİĞİN SAMİMİYETİ ÜZERİNE

ma, yarım olduğunu eksik kaldığını 
eğer diğer yarısıyla buluşturup tam 
eyleyebilirsek anlatabiliriz, anlay-
abiliriz ve hissedebiliriz. İstanbul 
işte böylesine her ‘’talibin’’ kendini 
tamamlayabileceği bir şehir.. 
 Talebelik, talip olmayı 
gerektirir talip olmak ise zannım-
ca samimi olmayı... Bilgiye ulaşımın 
geçmişe nazaran bu kadar kolay-
laştığı günümüzde bu bilgilerin 
samimiyetsizliğini de kabul etmek 
gerekir . Flash belleklere hapsedilmiş 
amaçsız durağan bilgiler ; vize –final 
sınavlarına hazırlanırken çalıştığımız 
‘’fotokopi’’ bilgilerdir bunlar. Evet 
birçoğumuz öyle yada böyle bu 
düzenin içerisinde bir öğrenciyiz 
; ancak bu düzeni kırabildiğimiz 
ölçüde ise birer talibiz! Bu samimiyet 
bir Sezai Karakoç şiirinde tezahür 

edebilir yahut bir Ahmet Hamdi ro-
manında kendini bulabilir belki de 
Reşat nuri sahnesinde bir oyunda 
filizlenir.. Bireysel faaliyetlerde ola-
bileceği gibi bir vakıfta istişare me-
clisinde yahut sosyal bir projede 
var olmak gibi daha çok toplumsal 
alanda da olabilir. Yeterki görmeyi 
isteyelim ulaşmayı içten arzu edelim. 
İstanbul’un bize ayni olarak sunmuş 
olduğu bu hareket alnında , durağan 
ve kuru bilgiyi canlandırma şansını 
yakalayabilir ; bu şehirde talebe 
olmanın gerçek kimliğinin farkına 
varıp; talibi olduğumuz ufukların 
samimiyetini duyumsayabiliriz.

   Bazı kavramlar vardır ki bunlar 
farketmekte ulaşmakta hissetmekte 
adeta birer anahtar niteliğinde görev 
görür. Samimiyet kavramı işte böyle 

bir anahtardır talipliğin kapılarını 
açan. Samimiyet üzerindeki ısrarımın 
kaynağı zemin ve zaman hususun-
da şehrin dört bir yanında maddi ve 
manevi izleri bulunan şahsiyetler-
in bu izleri bırakabilmesindeki ye-
gane unsur olduğuna olan inancım-
dır ayrıca. Adına şiirler yazılmış 
övgüler dizilmiş bir şehirde talebelik 
yaptığımızı unutmamak gerekir. Me-
hmet Akif’ in sokaklarında gezdiği , 
Necip Fazıl’ın vapuruna bindiği mi-
marların mimarı Koca Sinan’ın eşsiz 
eserlerinin bulunduğu bir mekanın, 
sadece farklı bir zaman diliminde 
bulunduğumuzu farketmeliyiz . Bu 
farkediş bize samimi olduğumuz yol-
da talibi olunan ilmin kapılarını ardı-
na kadar açacaktır .
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MİLLETİMİZİN
İMTİHANI:
15 TEMMUZ

“Tarihte yetiştirdiği kahramanlar-
la aleme insanlığı, vatanseverliği 
öğreten bu aziz topraklar, 15 Tem-
muz’da da Ömer Halisdemir’lere, 
Abdullah Tayyip’lere, Zeynep 
Sağır’lara ve daha nicesine sahne 
olarak tüm dünyaya bir kez daha 
kahramanlık dersi verdi.

 İnsanın yaratılış gayesi, varoluş sebeplerinden 
birisi yeryüzünde imtihan olmaktır. İnsana ver-
ilen her türlü nimet, mal, mülk, makam, mevki 

birer imtihan vesilesidir. Ve nasıl ki insanların birey 
olarak imtihanları söz konusuysa milletlerin, dev-
letlerin de imtihanı vardır. Millet olarak biz de tarihin 
hemen hemen her döneminde zorlu imtihanlardan 
geçtik. Varlığımıza, inancımıza, mukaddesatımıza, 
huzurumuza, değerlerimize, irademize kast edil-
di. Vicdanı körelmiş, insafını kaybetmiş güçler, 
bizi tarih sahnesinden silmek amacıyla Çanakkale 
‘de, Sakarya’da olduğu gibi, 15 Temmuz’da da var 
güçleriyle üzerimize geldi. Bu insanlıktan nasibini 
almamış zavallılar karşısında elimizde güçlü silahl-
arımız, tanklarımız yoktu. Fakat yüreklerimiz iman 
doluydu. Gönüllerimiz birbirine sımsıkı bağlıydı. 
Aynı secdede yaratıcıya kul olmakla, aynı kıblede 
istikameti bulmakla, birbirimize verdiğimiz değer-
le, muhabbetimizle, birlik ve beraberlik ruhuyla 
bütün zorlukların üstesinden geldik. Ezan, bay-
rak, demokrasi ve mukaddesat uğrunda genciyle, 
yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, Türküyle, Kürdüyle 
her yöreden ve her renkten insanımızla birlikte 
aynı safta mücadele ettik. Yüzlerce insanımızı şe-
hit vererek bu toprakları hep birlikte bir kez daha 
vatan kıldık. Çünkü vatan sıradan bir toprak değil, 
uğruna can verilen ve üzerinde medeniyet inşa 
edilen bir topraktır. Ve millet olarak biz, geçmişte 
de bugünde de bu toprakların bedelini ziyadesiyle 
ödedik.

   17-25 Aralık’ ta hakim tokmağıyla (yargı darbe-
siyle) milletin iradesine el koymaya çalışan hainler, 
başarılı olamayınca Asker içersindeki hücrelerini 
uyandırarak ülkemizi ateş çemberinin içersine çek-
meye çalıştı. Mezhep, meşrep, ırk, renk, coğrafya 
ayrımı gözetmeksizin kardeşliğimizi, birlik ve bera-
berliğimizi, huzurumuzu hedef aldı. Nice insanımız, 
geleceğimiz için şehadet şerbetini yudumladı. 
Büyük acılar yaşadık. Fakat sesi sesine, gönlü gön-
lüne karışmış bir millet olarak bu imtihanı gerek 
sosyal gerek siyasal gerekse ekonomik açıdan 
başarıyla tamamladık, tamamlıyoruz. Milletimiz 15 
Temmuz gecesinde canıyla verdiği mücadelenin 
ardından, homo economicus olarak tarif edilen, 
kişisel çıkarının peşinde koşan, modern insanın 
asla yapamayacağı şekilde ekonomisine de, par-
asına da sahip çıktı/çıkıyor. Milletimiz, toplumunun 
menfaatini kendi menfaatinin üstünde tuttu/tu-
tuyor. Dünya, bu milletin acı, şiddet ve korku ile 

İlyas 
YAMAK

MİLLETİMİZİN İMTİHANI: 15 TEMMUZ

asla yıldırılamayacağını bir kez daha 
anladı. Çünkü bu zorlu süreç bizi 
birbirimize daha fazla kenetledi, 
kardeşlik bağlarımızı daha da pe-
kiştirdi.

   Tarihte yetiştirdiği kahramanlarla 
aleme insanlığı, vatanseverliği öğre-
ten bu aziz topraklar, 15 Temmuz’da 
da Ömer Halisdemir’lere, Abdul-
lah Tayyip’lere, Zeynep Sağır’lara 
ve daha nicesine sahne olarak tüm 
dünyaya bir kez daha kahramanlık 
dersi verdi. Konu vatansa; yokluğun, 

yoksulluğun, sevdanın, gençliğin, ev-
ladın, ailenin teferruat olduğunu bir 
kez daha öğretti.

   Ve tüm bunlar gösterdik ki, gözü 
dönmüş ihanet şebekelerine karşı, 
“sen”, “ben” anlayışını bir kenara 
bırakıp “biz” anlayışıyla tekvücut 
olursak şer odakları asla galip gele-
meyecektir. Her türlü fitne, hile, tu-
zak ve oyuna karşı nöbette olursak 
karanlık mihraklar emellerine ul-
aşamayacaktır. Bizler Çanakkale’de 
,Sakarya’da, Dumlupınar’da, 15 Tem-

muz’da yakaladığımız kardeşlik ru-
hunu ve bilincini sürdürürsek hiçbir 
imtihan bize zor gelmeyecektir. Ve 
her imtihan bir kahramanlık destanı-
na dönüşecektir.
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BİZ ASLINDA NEYİZ?

OSMANLI FİLİSTİNİ’NDE 
ALMAN KOLONİLERİ

Yazar:
Hüseyin TUNÇ

Yazar:
Kevser TOPKAR

 Piyasadaki sayısız kişisel gelişim kitaplarından biri 
değil bu. Hatta o kitapların içerdiği birçok kavramı, 
insanları dolap beygirine çevirdiği için reddeden ve 
red gerekçelerini de izah eden bölümler bulacaksınız. 
Yetinebilmeyi, utanabilmeyi, doğal kalabilmeyi teşvik 
gayreti var. Batı kültür ve medeniyetinin kutsadığı 
bazı terimlerin insanı değersizleştirdiğinden yakınma-
lar var.

 Referans gösterilen kaynakların her birinin tümden 
benimsendiği ve tavsiye edildiği düşünülmemeli. Ba-
zılarından, sadece ilgili konuya uygun düştüğü için 
güzel ve etkileyici ifadeler alınmıştır.

 Kitaptaki her alt başlık detaylı bir çalışmanın konusu 
olabilecek nitelikte. Burada, mümkün olduğunca çok 
sayıda konuyu gözönüne alabilme amacı güdülmüştür.

 Filistin coğrafyası tarih boyunca bütün semavî din 
müntesiplerinin cazibe merkezi iken zamanla ye-
ryüzünde güç kazanmış milletlerin ve siyasi güç 
odaklarının da nüfuz kurmak istedikleri bir mekân ol-
muştur. Tabii olarak da tarih boyunca çeşitli güçlerin 
rekabet alanı olmuştur. Bugüne kadar Filistin hakkın-
da pek çok şey yazılmış olmasına rağmen, bölgede 
Alman faktörü ve kolonizasyon faaliyeti her nedense 
ele alınmamıştır. Oysa gerek Almanlar ve gerekse bazı 
Musevi yazarlar bu konuyu incelemişlerdir. Türkçede 
ise konuyu akıcı bir dille olaylar ve belgeler arasın-
da kaybolmadan ilk defa ele alan elinizdeki bu eser 
olmuştur. Bu eserde, II. Abdülhamid’in kanuni yoldan 
engelleyemediği Yahudi göçüne karşı, Filistin toprak-
larına Almanların yerleşmesine göz yumarak ortaya 
koyduğu denge siyaseti incelenmiştir.

MİLLİ GÖRÜŞTEN
MUHAFAZAKAR DEMOKRASİYE

ETKİN YÖNETİM

Yazar:
Nureddin NEBATİ

Yazar:
Mahmut DEMİRKAN

 Milli Görüş geleneğinin içinden çıkan AK Parti’nin 
varlık koşullarını yaratan zemini ve partinin bu ge-
lenekten farklılaşan ve benzer kalan yönlerini analiz 
etmek, onu belirleyen kavramlar dünyası, politik at-
mosfer ve tarih üzerine derinlikli bir çalışmayı gerekli 
kılmaktadır. Yenilikçi kanadın Milli Görüş’ten kopması 
ve AK Parti’nin kurulmasıyla sonuçlanan dönüşüm 
sürecinin anlaşılması; ancak hareketin tarihi, içinden 
çıktığı gelenek ve bu geleneğin dayandığı kod ve 
semboller, modernlikle kurduğu ilişkinin analiz edil-
mesiyle mümkündür. Bu kitapta Milli Görüşçü par-
tiler olan Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet 
partilerinin siyasi çizgileri ve geçirdikleri dönüşüm ve 
AK Parti’nin doğuşuna giden süreç içinde bulunulan 
bağlamla birlikte değerlendirilmektedir.  

 Yönetsel Yetkinlikler ve Etkin Yönetim, Mahmut 
Demirkan’ın kendi yönetim deneyim ve tecrübeler-
inin ürünüdür. Yazar, yönetim fonksiyonunun anahtar 
konu ve kavramlarını, yönetim süreçlerinde yaşan-
makta olan temel sorunları ve çözüm önerilerini, te-
orik çerçeveden de uzaklaşmadan kısa ve özlü bir 
biçimde açıklamaya çalışıyor.

 Bu bakımdan kitap, yönetim yetkisini kullanmak du-
rumunda olan her seviyedeki yöneticiye ve özellikle 
de yönetici adaylarına uygulamada başvurabilecekleri 
bir rehber ve el kitabı niteliği taşıyor.
 

KİTAP TANITIMLARI KİTAP TANITIMLARI
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

1988 mezunu İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami ALTINOK, 
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır.

1989 mezunu Maliye Bakanlığı Müsteşarı Seyit Ahmet BAŞ, 
TBMM tarafından Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir.

1990 mezunu Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali KUMBU-
ZOĞLU, TBMM Genel Sekreteri olarak,

1992 mezunu Artvin Valisi Muhterem İNCE, İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarlığına,

1992 mezunu Düzce Valisi Ali FİDAN Milli Savunma Bakanlığı 
Müsteşarlığı’na,

1993 mezunu Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü 
Müdürü Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN, Milli Savunma Üniversite’si 
Rektör Yardımcılığına,

1996 mezunu Başbakan Başmüşaviri Mustafa Kemal İŞLER, 
TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcılığına,

2006 mezunu Başbakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü 
Bünyamin KORKMAZ, TRT Genel Sekreterliği’ne atanmıştır.

ATAMALAR  

ATANAN MEZUNLARIMIZI TEBRİK EDER, 
GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ.

1985 mezunu Şırnak Valisi Ali İhsan SU’ nun babası,

1985 mezunu Aslan YAMAN’ın annesi,

1987 mezunu Abbas Fevzi KIZILOK’ un annesi, 

1987 mezunu Avni ERTAŞ ‘ın annesi,

1988 mezunu Mustafa TAŞKIN ‘ın annesi ve babası,

1988 mezunu, Danıştay İkinci Dairesi Kıdemli Tetkik Hakimi 
Ali ALPAT’ ın annesi,

1988 mezunu Mülkiye Başmüfettişi Bahadır KARAKAYA’ nın 
babası,

1988 mezunu Menderes YILDIZ’ın eşi,

1989 mezunu Sağlık Bakanlığı İç Denetçi Aslan ÖZDEMİR’in 
babası,

1990 mezunu Mezder YK üyesi Hikmet UZUNARSLAN,

1992 mezunu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı Murat ÇEKMEN,

1992 mezunu Ender BOĞAZLIYAN’ ın ablası,

1993 mezunu Kültür Bakan yardımcısı Hüseyin YAYMAN’ın 
babası,

2014 Mezunu, Furkan BAYER‘in babası ,
vefat etti.

VEFAT EDENLERE ALLAH’TAN RAHMET,
AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

TAZİYE

ÜYELERİMİZDEN HABERLER ÜYELERİMİZDEN HABERLER
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TERÖR
SALDIRISINI
LANETLİYORUZ

 10 Aralık 2016 günü akşam saatlerinde İstanbul Beşiktaş’ta mey-
dana gelen menfur terör saldırısında maalesef çok sayıda güvenlik 
görevlimiz ve sivil vatandaşımız şehit olmuş, yine çok sayıda güvenlik 
görevlisi ve sivil vatandaşımız da yaralanmıştır.

 Siyasal Vakfı olarak, başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere 
tüm terör faaliyetlerini de en ağır şekilde kınamış ve milli iradeden 
yana olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmıştık.

 10 Aralık 2016 günü meydana gelen bu hain saldırıda şehit olanlara 
Allah’tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar, şehit ve yaralı yakınlarına 
sabırlar diliyoruz.

 Kaynağı hangi terör örgütü olursa olsun güzel ülkemizin birlik ve be-
raberliğine yönelik bu hain terör saldırısını da en ağır şekilde kınıyor, 
devletimizin devam eden terörle mücadelesi sonucunda benzer ey-
lemlerin son bulmasını temenni ediyoruz.

Saygılarımızla.

Siyasal Vakfı
Yönetim Kurulu

12.12.2016



Aralık 2016 Bülteniwww.siyasalvakfi.org.tr

F. Kerim Gökay Cad. Güran 2 Apt. No: 23/2
K: 3 D: 15  Hasanpaşa - Kadıköy / İstanbul

Tel : 0216 418 44 11 - 12
Fax : 0216 414 05 89
Mobil : 0532 247 33 40

E-Mail:  info@dolunay�lo.com
www.dolunay�lo.com

Araç Kiralamanın Hesaplı Yolu

DOLUNAY FiLO


