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Evet takvimler 2011 yılını gösterirken…. 
Erken yaşta yitirdiğimiz sevgili dostumuz İlter Ertuğrul’la birlikte 1290 sayfalık  

Bilsay Kuruç’a Armağan’ı çıkarmıştık… 



Armağan’a yazdığımız  Editörler’den başlıklı yazımıza dönüp bakınca 21. Yüzyıl 

İçin Planlama Grubu’nu da kurduk diye not ETMEDİĞİMİZİ fark ediyorum 

şimdi… 

 

O yazıdan kimi satırları paylaşmalıyız ki, 2011’in ne kadar verimli bir yıl olduğunu 

kayıtlara geçirelim… 

 

Haydi buyurunuz efendim…. 



Editörlerden… 

Serdar Şahinkaya – N. İlter Ertuğrul… 

***** 

«Bilsay Kuruç… 

Öğrencileri onu daha çok İngiliz asilzadelerine benzetirler; ama, o kelimenin tam 

anlamıyla bir İstanbul beyefendisidir, bir Cumhuriyet beyefendisi. Aradaki fark 

nettir: Cumhuriyet beyefendisindeki zarafet, İngiliz asilzadesinde soğuk bir nezaket 

halini alır; üşür ve kendinizi yabancı hissedersiniz. Oysa Bilsay Kuruç sıcaktır, 

içtendir ve yakındır, size kendinizi güvende hissettirir. Derste de, jüride de, çalışırken 

de, konuşurken de… En büyük sorunlar küçülür, İskender düğümlerini kesmek için 

kılıca gerek kalmaz. 

Her biri efsaneleşmiş başarılar, ondan dinlerken herkesin yapabileceği, sıradan 

şeylerdir. Sanki, o tesadüfen oradan geçerken bir el atıvermiştir. Bir ömür insanın 

aklından çıkmayacak vefasızlıklarda, vefasızın yerine âdeta o utanır, ona mazeretler 

bulur. 

İş, böyle bir insana armağan hazırlamak olunca, her şey hem çok kolay, hem çok 

zordur.» 



«Biri, Bilsay Kuruç’un lisans, diğeri lisansüstü eğitiminde öğrencisi, sonraki yıllarda dostu 

olmuş iki editör –işin doğrusu- böyle bir armağanı hem Bilsay Kuruç’a yakışan kalitede, 

hem de Bilsay Kuruç’a söz verilen tarihte yetiştirmek gibi iki heyüla sorun içinde 

zorlandılar. 

Ortaya devasa bir yapıt çıkmış olmasına karşın, eksik ve hatalar, bu iki editörün 

sorumluluğundadır. Çünkü, her iki editör de “En Sevdiğim Yıl” denebilecek yoğunlukta 

bir yılı bu armağanla tamamladılar. 

 

Serdar, armağanla aynı yıl içinde Mülkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni olarak 269, 

270, 271, 272. sayıları çıkarmasının; o arada Mülkiyeliler Birliği için çok sayıda görsel ve 

afiş hazırlamasının yanısıra; Mülkiyeliler Birliği’nce yayınlanan Metin Atuf Kansu ile K. 

Işık Kansu’nun birlikte hazırladıkları “Cumhuriyet Eğitim Devriminin Mülkiyeli Mimarı 

Nafi Atuf Kansu: Yaşamı ve Yazıları” başlıklı yapıt ile Bülent Varlık’ın hazırladığı Prof. 

Emin Erişirgil’in bir anlamda hatıratı olan “Bildiklerim” eserinin editörlüğünü yaptı.  

Ama, bu yoğunluğun semeresini haftalarca en çok satan kitaplar -daha havalı Frenkçesiyle 

‘best-seller’- listesinde kalan Mutfaktan Sofraya: Muhabbetiniz Bol Olsun (İmge, Ekim 

2011) kitabıyla gördü.» 



«İlter, aynı süre içinde en başta iki buçuk yılı aşkın süredir Bilsay Kuruç’un asistanlığını 

yaptığı “şahikası” “Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi – Büyük Devletler ve Türkiye”ye 

son halinin verilmesi ve Dizin’inin hazırlanması dâhil (ki, bu kitabın görsellerini haftalarca 

çalışarak Serdar çıkardı, birkaç kez Mülkiye’de fotoğraf seçme oturumları yapıldı, seçilen 

fotoğrafları Serdar tekrar ayıkladı, basılacak kaliteye getirdi, diskete alınıp İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınevi’ne gönderildi vs); ODTÜ Yayıncılık’tan çıkacak ormancılık camiasının 

duayeni Yücel Çağlar’ın “Türkiye’de Ormancılık Tarihi”nin editörlüğü, İmge’den bu 

armağanla aynı günlerde çıkan Mümtaz Soysal’la birlikte yazdıkları “Anayasaya Giriş - 

Mümtaz Soysal’ın ve Kitabının Yargılanması”; son halini almak üzere olan ve yine İmge’den 

çıkmasını planlanan yine Mümtaz Soysal’la “100 Soruda Anayasa’nın Anlamı”, Mayıs 

2011’de düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanacak “21. Yüzyılda 

Planlamayı Düşünmek”in editörlüğü, o arada Cumhuriyet Tarihi El Kitabı’nın 3. Baskısı 

gibi yayınlara emek verdi. Hatta, “terzi, kendi söküğünü dikemez” misali, bu işler yüzünden 

iki yıldır son halini veremediği (yine ODTÜ Yayıncılık’tan çıkacak) “Devletçiliğin Ayak İzleri” 

bir süre daha tezgâh altına atıldı. 

 

Ama, tıpkı Serdar gibi o da emeklerinin semeresini gördü. “Cumhuriyet Tarihi El Kitabı” 

Japoncaya çevrildi ve 2011’de Japonya’da yayımlandı. Tetkiki gerekir ama, Cumhuriyet Tarihi 

literatüründe -belki de- Enver Ziya Karal’dan sonra, bir Türk yazarın kitabı ilk kez 

Japonca’ya çevriliyordu».  



«Bu sıkışıklık içinde “anca bu kadar bir armağan çıkarabildik” dersek; hem ayıp olur, hem 

ukalalık olur. Çünkü biz de biliyoruz ki, Türkiye’de epeydir böyle devasa bir Armağan 

çıkarılmadı. Ama, bu bizden çok, Bilsay Kuruç’a sunulacak bir armağana mutlaka katkıda 

bulunmak isteyen dostlarından, öğrencilerinden ve meslektaşlarından kaynaklanıyordu. 

Ancak, katkı büyüyünce, “ince iş” de büyüdü. Yayıncılık teknolojisinin bugün geldiği 

noktada bile, “daha iyi nasıl yapabiliriz” diye düşünülüp denenen her şey; makale 

adlarının büyük harflerle yazılıp yazılmamasından yazar adlarının italik yapılıp 

yapılmamasından tutunuz da; sayfalar arttıkça, onu azaltıp sayfa sayısından kazanmak için 

paragraf aralarının kaldırılması, satırbaşlarının daraltılması, tüm metinlerde uyumun 

sağlanması vs vs vs gibi her şey, hem çok zaman aldı, hem de zamanında yetiştirme endişesi 

nedeniyle stresi artırdı. Gerçi, bunlar -her okur tarafından fark edilmeyebilecek- “teknik 

sorunlar”dı ama, siz bilmeseniz bile biz biliyorduk. Bu noktada dayanağımız, Cumhuriyet 

Beyefendisi Bilsay Kuruç ve onun zarafeti oldu.» 

  





Armağan Takdim Töreninden İki Kare  







 

 

Mayıs 2011’de Başlarken… 
 

 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

 Mülkiyeliler Birliği 

 Mülkiye Gençlik Kulübü 

 Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye 

 SBF- Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) 

 Süreç içerisinde TMMOB Bileşenleri 

 



Çekirdek Kadromuz 



Kurultaylar…. 













Seminerler… 











Güz Seminerleri… 













Bahar Seminerleri… 











Konferanslar….. 
ve  

um:ag, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı 





Konferanslar…. 

 
(Buraya dikkat isteriz efendim. 

Konferanslarımız esas olarak ciddi birer 

 panel niteliğindedir. 

Ve genellikle de ‘gündemi’ takip etmez,  

gündemi belirler…) 



2018 Bahar Konferansları 

«Açılış» 

















Güz Konferansları... 



























Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu – 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu 

İşbirliği 



2019 Bahar Konferansları... 

















Kadıköy Belediyesi ile… 





İzmir Büyükşehir Belediyesi ile… 





2019 Güz Konferansları... 

















2020 Bahar Konferansları... 









Covid - 19 Pandemisi… 



2020 Güz Konferansları... 
Ve zoom… 

Ve  de youtube sayfamız… 

 
https://www.youtube.com/c/21Y%C3%BCzy%C4%B1l%C4%B0%C3%A7inPlanlama/  

https://www.youtube.com/c/21Y%C3%BCzy%C4%B1l%C4%B0%C3%A7inPlanlama/
https://www.youtube.com/c/21Y%C3%BCzy%C4%B1l%C4%B0%C3%A7inPlanlama/
























2021 Kış Konferansları… 











Ve  

Hevesli İnsan Bilim Akademisi Derneğinin Gençleri İle… 









2021 Bahar Konferansları… 



















Ve Sonuç Olarak (I)… 

    

Kurultay 

  

Bahar 

Seminerleri 

Güz  

Seminerleri 

Anma 

Etkinliği 

Bahar 

Konferansları 

Güz  

Konferansları 

Kış 

 Konferansları 

  

Çalıştay 

  

Panel 

  

TOPLAM 

2011 1                 1 

2012 1                 1 

2013 1                 1 

2014 2                 2 

2015   4 4             8 

2016   2               2 

2017     1 1           2 

2018     1   8 10   1   20 

2019     1   7 6   1 1 16 

2020         2 11       13 

2021         8   8     16 

TOPLAM 5 6 7 1 25 27 8 2 1 82 



 

• 5 Kurultay 

• 6 Bahar Semineri 

• 7 Güz Semineri 

• 1 Anma Etkinliği 

• 25 Bahar Konferansı 

• 27 Güz Konferansı 

• 8 Kış Konferansı 

• 2 Çalıştay 

• 1 Panel 

 

 

• Ve… 272 farklı konuşmacı…. 

 

 

 

82 toplantı 

Ve Sonuç Olarak (II)… 



 

Takipçilerimiz ya da toplantılarımızın kolektif ruhu 

 

•Youtube ……………………1950 

•Facebook …………………....248 

•Instagram …………………...175 

•Twitter ……………………....475 

 

 

Ve Sonuç Olarak (III)… 

« Tempora mutantur e nos mutamur in ilis » 



Haklı olarak bir soru soruyoruz… 

 

Türkiye’de kaç üniversite son on yılda 82 

bilimsel toplantı düzenleyip  

272 farklı konuşmacıyı konuk etmiştir? 



http://21inciyuzyilicinplanlama.org/ 
 

Meraklılar için… 

 

• 10 yıllık tüm faaliyetlerimizi, 

 

• Faaliyetlerin foto ve videolarını, 

 

• Ve de tüm sunumları aşağıdaki web bağlantımızdan 

izleyebilirsiniz… 

http://21inciyuzyilicinplanlama.org/
http://21inciyuzyilicinplanlama.org/
http://21inciyuzyilicinplanlama.org/


Sabrınız  için  teşekkürler… 


