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Fakültemiz Dergisinin bu sayısının, 12 Şubat 2007 tarihinde aramızdan ayrılan 
Prof. Dr. Yavuz Sabuncu’ya armağan edilmesi, kaybettiğimiz diğer hocalarımız 
gibi, bizleri çok hüzünlendiriyor. 
1948 yılında İstanbul’da doğan sevgili arkadaşım, değerli hocamız Prof. 
Sabuncu, Sultanahmet İlkokulu’nu bitirdikten sonra İstanbul Erkek Lisesi’nin 
Edebiyat Şubesi’nden 1966 yılında mezun olmuş, aynı yıl Ankara’ya gelerek 
Fakültemizin Siyaset ve İdare Bölümü’ne kaydolmuştur.  
Fakültemizin Siyaset ve İdare Bölümü’nden 1970 yılında başarıyla mezun olan, 
daha sonra da yine Fakültemizin Siyasi İlimler doktora programına kaydolan 
Hocamız, 1970-1971 ders yılında Avusturya hükümetinin burslusu olarak Linz 
Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda misafir öğrenci olarak akademik 
çalışmalarını sürdürmüştür.  
Avusturya dönüşü, 1974 yılında askere gitmeden önce, kısa bir süre banka 
müfettiş muavinliği de yapan Hocamız,  1976 yılında Fakültemizin Anayasa 
Hukuku kürsüsünde asistan olmuştur.  
1979 yılında doktorasını tamamlayarak “Doktor” unvanı alan Hocamız, 1989 
yılında aynı bilim dalında “Üniversite Doçenti” unvanı almış, 1992 yılında ise 
profesörlüğe yükseltilmiştir.  
1984 ve 1986 yıllarında Avrupa Konseyi, 1989’da da Alman Akademik Değişim 
Kurumu’ndan (DAAD) aldığı burslarla Almanya’da kısa süreli bilimsel 
çalışmalar yapmış; 2000-2005 yılları arasında Fakültemizin Kamu Yönetimi 
Bölümü Başkanlığı görevini başarılı bir şekilde yürütmüştür.  
Fakültemizde yıllarca lisans ve lisansüstü düzeyde, Anayasa Hukukuna Giriş, 
Türkiye’nin Anayasal Düzeni, Çağdaş Devlet Düzenleri, Temel Haklar ve 
Özgürlükler, Türkiye’nin Güncel Siyasal Sorunları derslerini veren Hocamız, 
aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi’nde de 
Anayasa Hukuku dersini vermiştir. 
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Hocamız akademik çalışmalarının ve derslerinin yanı sıra, Üniversitemizin 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Müdürü olarak görev yapmış;  Fakültemiz 
Dergisinin Yayın Kurulu Başkanlığını yürütmüş ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı 
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Kendisi ayrıca, Türkiye Barolar 
Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunda da 
akademik çalışmalarını ve katkılarını sürdürmüştür.  
Bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştiren, öğrencileri tarafından çok sevilen 
Hocamız, Anayasa Hukuku alanında da kitapları ve makaleleri ile hep en önde 
olmuştur. Kendisi özellikle Anayasa Hukuku alanına yaptığı katkılar ve eserleri 
ile ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda önemli bir yer edinmiş; 
meslektaşlarının da hep takdirini kazanarak, hiç şüphesiz Anayasa Hukuku 
alanında ülkemizde her zaman için sözü ve görüşleri değerlendirilen, göz önüne 
alınan bir hukuk otoritesi olmuş; demokrasi ve özgürlükler konusunda hiç ödün 
vermeyen bir bilim adamı olarak tanınmıştır. 
Hocamızın önemli özelliklerinden birisi de Mülkiye’ye olan sevgisi ve 
tutkusudur. Mülkiye sevgisi hep öncelikleri arasında yer almış,  Mülkiye’nin 
her açıdan en iyi noktada olması için sürekli katkılarda bulunmuştur.  
Prof. Dr. Yavuz Sabuncu’nun genç yaşta, akademik hayatının en verimli 
çağında aramızdan ayrılmasıyla maalesef Mülkiye’den kolay kolay yeri 
doldurulamayacak bir yıldız daha kaymıştır. 
Prof. Dr. Yavuz Sabuncu hocam da, daha önce aramızdan ayrılan hocalarımız 
gibi, akademik çalışmaları, eserleri,  renkli ve unutulmaz kişiliği ile Mülkiye 
tarihinde çok ama çok derin bir iz bırakarak yerini almıştır. 
Kendisini her zaman sevgi, saygı ve takdirle anacağız. 
Çok arayacağız. 
Çok özleyeceğiz. 
 

 


