Her ne kadar beton sınırlar içinde, çimento
kokusuyla yaşasa da toprağa hasret duyar insan.

BİZE ULAŞIN

Sadık yâri bellemiştir onu, ektiğini onda biçmiştir.
Şimdi niyeti göğü delmek olan binalar; asırlardır

KENT S ORUNL AR I VE
YER EL YÖNETI MLE R
AR AŞTI RM A M ER KE ZI

insanı başının üstünde taşıyan toprağın üzerini
tamamen kapatıp örterek onu unuttursa da,
toprakla insan arasındaki koptu kopacak olan
bağı bir arada tutmaya çalışan çabalar da vardır.
Merkezimizin kuruluşu o çabalardan biridir.
İnsanın eliyle sunulan kent, bugün odağını
paraya, taşıta ve binaya çevirmiş g.rünse de,
yeniden odağı insana çevirmek bizim elimizde…

yerleşimlerin gerçekleşmesi için çaba

@keyemarastirma

göstermektedir. Yerelde yönetime bütün

keyemarastirma

toplumsal katmanların katılımı konusu

“

merkezimizin önceliğidir. Bugün yaşadığımız
sorun elbette ki, sadece yapısal çevrede
gerçekleşenler değildir, kentlere güvenlik eksenli
olarak bakan zihinsel yapımız da sorunludur.
İstanbul gibi yüzyıllardır farklı kültürlerin beşiği
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olan kentlerimizde toplumun diğerleri

Rektörlük Binası, İSTANBUL

denilebilecek, dezavantajlı kesimleri de

0212-518 16 00 (1213 / 1132)

kapsayan, toplumsal bütünleşmenin sağlandığı

http://keyem.marmara.edu.tr

güzel yarınlar inşa etmek ve güvenlik değil
muhabbet odaklı bakmak bizim elimizdedir.

keyem@marmara.edu.tr

Asli vazifemiz olan dünyayı güzelleştirme
sorumluluğumuzu yerine getirmek adına
kültürel zenginliğimizi arttırma ve insani
ölçekte bir çevre bilincine ulaşma gayesi ile
yola çıktık.

“

Merkezimiz yaşamak istediğimiz bu insani

HAKKIMIZDA
Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama
Merkezi (KEYEM); 2004 yılında kurulmuştur. KEYEM,
yürüttüğü kenti ilgilendiren sosyal, siyasal, yönetsel,
mekansal ve ekonomik kapsamlı çalışmalarına paralel
olarak yereldeki yönetimi ilgilendiren eğitsel, yönetsel,
mali, hukuki ve sosyal projelere, şehir planlama
faaliyetlerine danışmanlık ve raporlama hizmetleri de
sunmaktadır. Farklı disiplinlerden gelen yönetici ve
araştırmacı kadrosu ile niceliksel ve niteliksel araştırma
tekniklerinde uzman bir ekibe sahiptir.
Ekibimizin özellikle İstanbul’un toplumsal sorunlarında son
dönemde gündemde olan uluslararası göç konusuna ve
merkezimizin gündemde tutmaya çalıştığı çocuk konusuna
da değinen, kenti insan odaklı, insana dost ve insani yönü
ağır basan karakterde algılayan ve bunu kentin planına ve
yönetimine yansıtmaya dönük çalışmaları bulunmaktadır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
KENT SORUNLARI VE YEREL YÖNETİMLER
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
AMACIMIZ
Demokratik, şeffaf, katılımcı yerel yönetimlerin
oluşumunun destekleyerek, kent sorunlarının
araştırılmasına katkı sağlamak.

FAALİYETLERİMİZ
Merkezin çalışma alanına giren
konularda bilimsel ve eğitsel
toplantılar düzenlemek.
Kent sorunları ve yerel yönetimler
konusunda araştırma, inceleme, uygulama ve
geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak,
Kent sorunları ve yerel yönetimler ile ilgili yayınları
temin edip, ön lisans, lisans ve lisansüstü
öğrencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon
merkezi ve ihtisas kitaplığı oluşturmak.
Yerel yönetimlere yönelik eğitim ve öğretim
faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge,
sertifika, ödül ve burs vermek.
Yerel yönetimlerin talepleri üzerine inceleme
ve araştırma yapmak, proje hazırlamak,
danışmanlık hizmeti vermek.
Kent sorunları ve yerel yönetimler ile ilgili kamu,
özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli
koordinasyonu sağlamak

YÖNETİM KURULU
Yrd. Doç.Dr. Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET (Müdür)
Yrd.Doç.Dr. Burak Hamza ERYİĞİT (Müdür Yrd)
Doç.Dr. Aynur ATMACA CAN
Doç.Dr. Muzaffer KOÇ
Yrd.Doç.Dr. İmam Bakır KANLI
Yrd.Doç.Dr. Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN
Öğr.Gör.Dr. Nurten İNCE

ARAŞTIRMA ALANLARIMIZ
1- Kent: Mahalle ölçeğinde kentin temel
sorunlarının tespiti ve bunların çözümüne
yönelik öneriler geliştirir. (@keyemkent)
2- Yönetişim: Yerelin kapasitesini geliştirecek her
türden katılım projelerine odaklanır ve yönetimi
verimli kılmaya uğraşır. (@keyemyonetisim)
3- Göç ve Uyum: Göçü bir süreç olarak ele alır ve
toplumsal uyum mekanizmalarını geliştirmek
üzere çalışmalar yapar. (@keyemgoc)
4- Çocuk: Kentte çocuğun durumunu irdeleyerek,
iyileştirici politikalar üzerine çalışır (@keyemcocuk)

