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Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

Üsküdar’da Sıfır Atık
Röportaj
Üsküdar Belediyesi uyguladığı bir çok projeyle
çoğu belediyeden ayrıştı. Özellikle çevreye karşı duyarlı çalışmalar ve projeler ulusal düzeyde ilgiyle izlendi ve takip edildi.
Biz de Siyasal Bülteni olarak
bu sayımızın olarak sözkonu
projelerin mimarı ve uygulayıcısı olan Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Salih Uzun
Beyi Röportaj konuğu yaptık.

Marmara Siyasal Futbol
Takımı Rektörlük Kupası
Şampiyonu Oldu
Marmara Üniversitesi Rektörlük Kupası futbol branşında 2016-2017 sezonunun
şampiyonu fakültemiz futbol
takımı oldu.

4’de

3’de

Siyasal Bilgiler Fakültesi 5. Mezunlarını Verdi

Üniversitemizden
Türkistan’a
Ziyaret
26-27 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler
Kongresi’ne katılmak üzere Türkistan
şehrine giden Rektörümüz Prof. Dr.
M. Emin Arat burada bazı temaslarda
bulundu.
3’de

2012 yılında kurulan fakültemiz
bu sene 5. dönem mezunlarını
büyük bir coşku ve yoğun bir katılım
ile kutlanan mezuniyet töreni ile verdi.
2’de

i

es
Söyl

Doğu Kaan

2016 – 2017 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi, Fakülte Birincisi

Bu sayımızda, 2016 – 2017 yılında Siyasal
Bilgiler Fakültesini birinci olarak bitiren
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
bölümü mezunu Doğu Kaan’ı konuk edeceğiz.
6’da

ÜNIVERSITEMIZDEN

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Engelleri Aşan
Kadınlar

Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birim
Koordinatörlüğü
tarafından düzenlenen “Engelleri Aşan
Kadınlar” paneli FenEdebiyat Fakültesi
Konferans Salonunda
gerçekleştirildi.
05 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen
panelde konuşmacılar, verdikleri mücadele sonucunda
hayata katılım süreçlerini paylaştılar
Renkli Kampüs Kurucusu Suna Özpar
ise kişisel eğitimle
iş hayatına hazırlanmanın yanı sıra
kişinin kendi içinde
oluşan engelleri aşarak
dünyayı ve kendini
değiştirebilmesinin
mümkün olabileceğini belirtti.
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5. Mezunlarını Verdi

2012 yılında kurulan fakültemiz bu sene
5. dönem mezunlarını büyük bir coşku ve yoğun bir katılım ile kutlanan mezuniyet töreni
ile verdi.
Siyasal Bilgiler Fakültemiz 2017 yılında 36’sı Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden ve 86’sı
da İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden olmak üzere toplam 122 öğrencisini mezun etti. 2018 yılında fakültemizde eğitim öğretime
devam eden diğer üç bölümün vereceği mezunlar ile
fakültemizin vereceği mezunların sayısı her yıl daha
da artacak.
Fakültemiz mezuniyet töreni fakültemizin yer aldığı
Anadoluhisarı Kampüsü’nde İşletme Fakültesi mezuniyet töreni ile birlikte gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Rektör Yardımcısı ve Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Bozlağan, İşletme
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Cömert, Marmara
Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı
Adem Ceylan, İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara

Doç. Dr. İdris Sarısoy

ZAMAN NASIL GEÇIYOR?
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar
Derneği Başkanı Hikmet Kabuk katılarak birer konuşma yaptılar.
Bölüm birincilerine takdim edilen plaketlerden sonra Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Emin Arat fakülte birincisi İngilizce Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Doğu Kaan’a
plaket takdim etti. Fakülte birincisi Doğu Kaan yaptığı konuşmasının ardından Marmara Üniversitesi
Müzik Grubu kısa bir konser verdi. Konseri takiben
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Cömert
Siyasal Bilgiler ve İşletme Fakültesi öğrencilerine
mezuniyet andını okuttuktan sonra mezunlarımızın
kep atmaları ile tören son buldu. Böylece fakültemiz
ülkemizin çeşitli alanlarında hizmet edecek pek çok
genci başlayacakları yeni hayatlarına büyük bir coşkuyla uğurladı.

Nereden bakarsak bakalım zaman
hızlı geçiyor. Geriye dönüp baktığımızda “Onca yıl yaşadım mı?” diye
sormadan geçemiyor insan. Ancak
gençler için hep gelecek olduğundan,
onlar ya 30’unda ya da 40’ında varıyorlar bunların farkına…
Bir dönemi daha geride bıraktık ve
Siyasal Bülteninin 10. sayısıyla huzurunuza geliyoruz. Bu sayıda bir birinden farklı haberlerden oluşan bir
bülten hazırladık.

ALBARAKA’DAN KLASİK TÜRK İSLAM SANATINA BÜYÜK DESTEK

Albaraka, klasik Türk İslam sanatlarını yaşatmak ve sanatçıları desteklemek için Albaraka Sanat
Akademisi ve Galerisini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkez’de sanatseverlerle
buluşturdu. 03.02.2017 tarihindeki Sanat Galerisinin açılına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı
da katıldı.
Galeride sergilenecek eserler 2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlenen “Uluslararası Albaraka Hat
Yarışmasıyla” oluşan “Albaraka Hat Koleksiyonu ve Ebru Sanatı Koleksiyonu”ndan oluşuyor.
Bakan Avcı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Albaraka’nın bu alandaki desteklerini büyük bir memnuniyetle karşıladığını, sanata hizmet eden sanatçılara da şükranlarını sunduğunu belirtti.
Albaraka Genel Müdürü Melikşah Utku ise “Amacımız sanat eserlerin sanatseverler ile buluşturulmasıdır.
Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı kurslar da vermek istiyor ve yeni sanatçıları yetiştirtmeyi hedefliyoruz. Bugün burada yer alan eserler İslam Konferansı Teşkilatı ve Birleşik Arap Emirliklerinin düzenlendiği
dünyanın en meşhur ve yangın katılımının bulunduğu dördüncüsünün ödül alan eserlerdir. En büyük
hayalimiz, sanatlarımızı hakkıyla gelecek nesillere miras bırakabilmektir.” şeklinde konuştu.
Sanat Atölyeleri ve Galeriler olmak üzere iki bölümden oluşan Kültür Merkezi, önemli sanat eserlerini
sanatseverlerle buluşturacak. Albaraka Akademi ismi altında yer alan sınıflarda hafta içi ve hafta sonu her
yaştan her kesime hitap eden klasik Türk İslam sanatları (hüsn-i hat, tezhip ve ebru sanatı ile ney) kurslarında ücretsiz dersler verilecek ve bu alanda çalışan sanatçılara yer ayrılacak.

ESKAR’dan “Osmanlı Kadın Hareketi”
Konferansı
Üniversitemiz Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin
(ESKAR) düzenlediği “Osmanlı Kadın Hareketi”
konulu konferans, 18 Nisan 2017’de Fen Edebiyat
Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferans öncesi konuşma yapan ESKAR Müdürü Prof.
Dr. Gülay Akgül Yılmaz, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin olduğu dönemlerde ve mekanlarda hak mücadelesinin
olduğunu, tarihsel süreçte eşitsizliklerin kadından yana tezahürünün kadın hareketlerini yaratmış olduğunu, bu sürecin
ülkemizde Osmanlı’nın son döneminde başlamış olduğunu
belirtti. Prof. Yılmaz ayrıca, üniversitemiz ve toplumumuzda
toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi yani kadın erkek ayırımı
yapmaksızın, tüm bireylerin her alanda eşit haklara sahip olması ve hukuk zemininde sahip oldukları hakları kullanabilmelerini olanaklı kılacak zihniyetin oluşmasının öneminden
bahsetti. Yılmaz, ESKAR’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği
etkinliklerin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmeyi hedeflediğini, sorunları ortaya koyarak üzerinde düşünülmesini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Bu soruya hepimizin cevabı
çok farklı olur. Örneğin içinde
zamanın da bulunduğu bir durumu
anlatan ifadede “gençler gelecekleriyle/hayalleriyle, ihtiyarlar geçmişleriyle övünürler.” Sözü hepimize çok şey
anlatıyor aslında. Bazıları için hayal,
bazıları için geçmiş oluyor.

Programa konuşmak üzere davet edilen Prof. Dr. Serpil Çakır, kadın hareketinin dünyadaki gelişimini ve baş aktörlerini özetleyerek başladı. Ülkemizdeki kadın hareketinin üç
önemli dönem halinde ele alındığını belirten Çakır, esas
olarak ilk dönem üzerinde yoğunlaştı. 1870’lerde başlayan
Osmanlı kadın hareketinin, Halide Edip, Fatma Aliye,
Nuriye Ulviye gibi önemli isimlerinden ve söylemlerinden
söz ederek konuşmasını sürdürdü. Şüküfezar, Demet, Mehasin, Süs, Kadınlar Dünyası ve Kadınlık Hayatı gibi kadın
dergileri ve gazeteleri ile II. Meşrutiyet’ten itibaren kurulan
kadın örgütleri üzerinden sürdürülen mücadeleler neticesinde kadınların yükseköğrenim görme hakkını elde ettikleri,
seçme ve seçilme hakkını pek çok ülkeden önce elde etmiş
olduklarını belirtti.

İzmaritsiz Kampüs

Her geçen gün çevremizde yaygınlaşan ve tüketimi artan tütün ürünleri
yaşam alanlarında da ciddi tehditler
oluşturmaktadır. “Dumansız Hava
Sahası” uygulamasıyla belli bir başarı
elde edilmiş olsa da son zamanlarda
bu konuda önemli ihlallerin olduğu
görülüyor.
Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrenci
kulübü GİSK’in başlatmış olduğu
“İzmaritsiz Kampüs” projesi Haydarpaşa Kampüsünde başlatıldı.
Gençler arasında sigara kullanımının yaygın olduğu yönündeki bilimsel çalışmaları esas alan GİSK öğrencileri, Haydarpaşa Yerleşkesinde Yrd.
Doç.Dr. Nuran Akyurt’un danışmanlığında, sigara içme noktalarında sigara kullanan gençlere sigaranın
insan sağlığına olan zararlı etkileri
ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Daha sonra Genç Tema Kulübü’nün
destekleri ile GİSK öğrencileri yerleşkede bulunan sigara izmaritlerini
toplayarak çevre temizliğine destek
oldular.
Umarız bir gün hiçbir izmaritin olmadığı kampüsü görebiliriz (Siyasal
Bülteni).

Yaşamadığımız dönemde eksikliğini görmediğimiz, ancak gelecekte
en çok eksikliğini hissedeceğiz çevre
kirliliği belki de bu sayımızın en çok
yeralan konusuydu. Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün
Projelerini, özel olarak da geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili çalışmaların
ayrıntılı olarak anlatıldığı geniş bir
röportaj yaptık Sayın Salih Uzun’la.
Salih beyin anlattıklarından anlıyoruz ki, aslında çok zor, maliyetli gibi
görünen işlerin çok uygun maliyetlerle gerçekleştirilebilir. En önemli
konu yapılacak işin nasıl en iyi şekilde yapılacağının planlanması ve işin
muhataplarına anlatılması.
Bu sayımızdaki söyleşi konuğumuz
ise 2016 – 2017 Siyasal Bilgiler Fakültesi birincisi Doğu Kaan’dı. Kendisinden bu başarıya nasıl ulaştığını,
başarıya ulaşırken neler yaşadığını
anlattı bize. Kendisinden öğrendiğimiz şey ise başarıda hedefin çok
önemli bir rol oynadığı. Ancak hedefin tek başına bir şey ifade etmediğini hepimiz biliyoruz. Hedefimizi,
gereklerini yerine getirmek suretiyle
desteklemek gerekiyor.
Bülten içeriğinin hazırlanmasına
yardımcı olan Uluslararası İlişkiler
Bölümünden Araştırma Görevlisi Ali
Murat Kurşun’a teşekkür ediyorum.
Görüş, öneri ve eleştirilerinize hep
açığız ve bekliyoruz.
Yeni sayıda görüşmek dileğiyle.
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Marmara Siyasal Futbol Takımı
Rektörlük Kupası Şampiyonu Oldu
Marmara Üniversitesi Rektörlük Kupası futbol branşında 2016-2017 sezonunun şampiyonu fakültemiz futbol takımı oldu.
Fakülte tarihimizin ilk kupasının geldiği
turnuvada branşta verilen diğer ödüller olan
en değerli oyuncu ve gol kralı ödülleri de
fakültemize geldi. Teknik Direktörlüğünü
Araştırma Görevlisi Ümit Yazmacı’nın üstlendiği Siyasal Futbol takımı turnuvanın
grup aşamasında Diş Hekimliği Fakültesi,
Mühendislik fakültesi ve İletişim fakültesi
ile birlikte D grubunda yer aldı. Turnuvanın
ilk maçında Diş Hekimliği Fakültesi ile 2-2
berabere kalan takımımız, diğer iki maçında
İletişim Fakültesi’ni 7-0, Mühendislik Fakültesini de 4-1 yenerek 7 puanla grubunu
lider tamamladı ve tarihinde ilk kez gruplardan çıkma
başarısını göstererek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Hukuk Fakültesi ile eşleşen takımımız
bu maçtan 3-0 galip gelerek kupa yürüyüşünü sürdürdü ve yarı finale yükseldi. Turnuvanın yarı final aşamasında üç yıldır yarı finale çıkma başarısı gösteren Bankacılık Yüksek Okulu ile eşleşen Siyasal Futbol Takımı

Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü’nün artık geleneksel hale getirdiği
Panellerinden 2. Olan
“Bahar Paneli” gerçekleştirildi.

bu zorlu maçı da 3-1 kazandı ve finale çıktı. Finalde,
yarı final aşamasında İktisat fakültesini penaltılarla eleyerek tur atlayan ve Takı Tasarım ve Teknoloji MYO
ile eşleşen Siyasal Futbol takımı, maç boyunca kontrolü
elinde tutarak üstün bir futbol ortaya koyduğu mücadeleden Öğünç Şimşek’in üç golü ile sahadan galip bir
şekilde ayrıldı ve fakülte tarihinin ilk kupasını aldı.

Üniversitemizden
Türkistan’a Ziyaret

Anadolu Hisarında
Kültür ve Sanat
Festivali

26-27 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne
katılmak üzere Türkistan şehrine giden Rektörümüz Prof. Dr. M. Emin Arat burada
bazı temaslarda bulundu.

25.04.2017’de gerçekleşen ziyarete İlahiyat Fakültemizin Dekanı Prof. Dr.
Köse, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet
Günal da eşil etti. Ziyarette Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Vekili
Prof. Dr. Mehmet Kutalmış ve Rektör
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren,
25 Nisan Salı günü Kazak mezunlarıyla
Türkistan şehrinde bir araya geldi. Heyet
ayrıca Güney Kazakistan Bölge Valisi
Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev’i ziyaret
etti.
Yapılan ziyaret çerçevesinde heyet,

“Türkiye’de Kentleşme Politikaları”
Tartışıldı

Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin Annesi Karasaş (Ayşe) Ananın Türbesi ve Sayram’da Hoca Ahmet
Yesevi Hazretlerinin Babası İbrahim
Ata’nın Türbesini ziyaret etti. Rektörümüz Prof. Dr. M. Emin Arat, Marmara
Üniversitesi’nin proje ve faaliyetleri hakkında Güney Kazakistan Bölge Valisi
Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev’e bilgi
verdi. Güney Kazakistan Bölge Valisi
Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Türkiye
ve Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerin
geliştirilmesinde ziyarettin önemli olduğunu ve ziyaretten son derece mutluluk
duyduğunu dile getirerek teşekkür etti.

Artık her yıl mayıs aylarında neredeyse tüm
üniversitelerde geleneksel
hale gelen Kültür ve Sanat
Günleri bu yıl Ulusal ve
Uluslararası Katılımla Fakültemiz Kampüsünde de
gerçekleştirildi.
Programda Konferans, seminer, panel, spor turnuvaları, çeşitli gösteriler ve konserler icra edildi. Program
çerçevesinde fakülte kampüsünde kurulan stantlarda da
tanıtımlar vardı. Buradaki
Kültür ve Sanat Günleri’nin
onur konuğu Diyarbakır’dı.
Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Büyükşehir Belediyesi ve
Dicle Üniversitesi’nin katıldığı etkinlikte Diyarbakır
standını ziyaret edenlere
Diyarbakır’ın yöresel tatlarından kadayıf, cevizli
sucuk, örgü peyniri, çörek,
ikram edilirken kentin tanıtımına yönelik hazırlanan,
broşür ve hediyeler dağıtıldı.

“Türkiye’de Kentleşme
Politikaları” konusuyla
16 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen panelin konuşmacısı
Prof. Dr. Ruşen Keleş’ti. Keleş, öncelikle kentleşme politikalarını kavramsal boyutta ele alarak literatürde kullanılan terimlerin genel bir değerlendirmesini yaptı. Kavramsal düzlemden
yola çıktıktan sonra uygulamaların analitik bir değerlendirmesini yapan Prof. Keleş, Türkiye’de demokrasi pratiğinin yerelde
nasıl uygulandığını kentleşme politikaları çerçevesinde değerlendirdi. Hem öğrenci hem de akademik düzeyde yoğun
katılımla gerçekleştirilen panelin ardından Fakülte Toplantı
salonunda ayrıntılı değerlendirmeler de yapıldı.

“Kampüste Çocuk Olmak 4” Etkinliği
Kapsamında Sevgi Evlerinde Yaşayan
Çocuklar Kampüsümüzde Misafir Oldu

“Kampüste Çocuk Olmak” etkinliği Marmara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı olan tüm bölümlerinde yer
alan gönüllü öğrencilerin katılımıyla, 4. defa Bahar Şenliği
edasında gerçekleştirildi.
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri olarak
son 3 yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kampüste Çocuk Olmak etkinliğinin bu sene dördüncüsü düzenlendi. Organizasyon, Beykoz Cumhuriyet Köyü’nde yer alan Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’na bağlı olan Galip Öztürk Sevgi Evleri ve
Çocuk Yuvası ile birlikte yapıldı. Bu yıl etkinliğimize 58’i çocuk
ve 250’si gönüllü olmak üzere yaklaşık 300 kişi katıldı. Her çocuğa etkinlik süresince yakın ilgi gösterildi ve onların mutlu bir
gün geçirmesi sağlandı.
Gün boyunca çocuklara Kraft Kağıt Boyamaları, Parmak Boyası, Origami, Palyaço Gösterileri, Folklor Oyunları, İp Atlama,
Halat Çekme Oyunları, Futbol/Basketbol ve Voleybol sahalarını
kullanarak oyun oynama gibi birçok etkinlik imkanı sunuldu.
Aynı zamanda etkinlik süresince Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle bahçeye kurulan ses sistemiyle çocuklar zaman zaman
şarkılar söyledi. Ayrıca okuldaki etkinlik esnasında çocukların
sevebileceği türden renkli/sağlıklı bir açık büfe yemek alanı oluşturuldu ve öğlen yemeklerini burada yemeleri sağlandı. Programın okul ayağı sona erdikten sonra, yine gönüllüleri ile birlikte
katılım gösterecekleri, lojistik desteğini Beykoz Belediyesi’nin
sağladığı, bir vapur turu düzenlendi. Büyük Boğaz Turunda
programa katılan çocuklara ve gönüllülere balık ekmek ve içecek
ikramı yapıldı. Boğaz turunun ardından çocuklara eski Osmanlı
geleneklerimizde yer alan “Diş Kirası” geleneğine uygun olarak, kendilerini mutlu etmesi adına kitap, küçük kese kağıtları
içerisinde yer alan şekerleme, çikolata ve kurabiye ikramları ile
kaldıkları Sevgi Evi’ne uğurlandı.
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Üsküda Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü, Salih Uzun

ÜSKÜDAR’DA SIFIR ATIK
Üsküdar Belediyesi uyguladığı bir çok projeyle çoğu belediyeden ayrıştı. Özellikle çevreye karşı duyarlı çalışmalar ve projeler ulusal düzeyde ilgiyle izlendi ve takip
edildi. Biz de Siyasal Bülteni olarak bu sayımızın olarak sözkonu projelerin mimarı ve uygulayıcısı olan Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Salih Uzun Beyi
Röportaj konuğu yaptık.
Öncelikle bize vakit ayırıp
röportajı kabul ettiğiniz için
Siyasal Bülteni adına size teşekkür ederiz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Salih Uzun
kimdir?
1970 yılında Afyon Bolvadin’de
doğdum. Ortaöğretimini 1987
yılında Bolvadin Meslek Lisesi
tamamladım. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden
de1992 yılında mezun oldum.
Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde
başladığım İdari ve Sosyal İşler
Müdür Yardımcılığı görevine
2005 yılına kadar devam ettim.
Daha sonra Fatih belediyesinde Satın Alma Müdürü, İdari
ve Mali Hizmetler Müdürü ve
Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptım.
Üsküdar Belediyesinde 2010
yılında Destek Hizmetleri Müdürü olarak başladığım görevimi
bugün Temizlik İşleri Müdürü
olarak devam ettirmekteyim.
Bunların dışında Yeni Nesil Yerel Yönetimler Süper Hizmet
Sistemi Projesi, Türkiye’nin
Süper Hizmet Sistemi Projesi
çalışmaların yanında, Yurtiçi ve
Yurtdışında çeşitli faaliyetlerde
bulundum.
Evli ve dört çocuk babasıyım.
Daha önceki tecrübelerinizden
de gördüğümüz gibi çalışmalarınızda temel işlerin yanında
yenilikçi projeler üretmeye çalışıyorsunuz. Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
bünyesinde yürüttüğünüz bu
tür projelerden ve temel motivasyonlarınızdan genel olarak
bahsedebilir misiniz?
Kurum adına iş yaparken özel
sektördeki mantıkla, vatandaş
odaklı ve çözüm odaklı olarak
çalışıyoruz. Bir sorunla karşılaştığımız zaman mazeret değil,
çözüm üretme anlayışıyla yaklaştığımız için farklı sorunlar
ortaya çıktığında, kendimizi vatandaşlarımızın yerine koyarak
“Biz nasıl bir çözüm üretilmesini
istiyorsak öyle davranmalıyız.”
diye düşünüyoruz. Çok da fazla
yaptığımız bir şey yok.
Ahşap atıklarının yakıt olarak
değerlendirilmesi için ahşap
atıkları işleme prosesini kurduk.
Toplanan ambalaj atıklarını değerlendirmek için geri dönüşüm

ayırma ve balyalama prosesi
kurma üzerinde çalışmalarımız
mevcuttur. Arsa temizliğinde,
Üsküdar ilçe sınırları içerisinde
çevre kirliliği oluşturan, sahipli
veya sahibinin ilgilenmediği arsalar, vakıf arsaları, kamuya ait
arsalar Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlendi. Yaklaşık 250.000 m2 alana sahip, boş
arsalardan görüntü kirliliği oluşturan ve aykırı gözüken moloz,
ağaç dalları, çöp gibi 1000 kamyon evsel atık topladık. Arsalarda biçilmesi gereken otlar, zararlı
bitkiler biçilerek temizlendi ve
tamamı kaldırıldı. Sahipli arsaların temizliği arsa sahiplerinin
bilgisi dâhilinde, sahipsiz arsaların temizliği (vakıf, hazine,
kamu) ilgili kurumun bilgisi
dâhilinde yapıldı. Yapılan bu çalışma ile hem görüntü kirliğinin
önüne geçtik hem de arsaların
içindeki tehlikeli başıboş hayvanların saklanmasını önledik.
Kötü görüntüye son vermek için
yenilikçi çözümler geliştirdik.
“Temiz çevre temiz Üsküdar”
amacı ile özellikle reklam panolarına, elektrik direklerine,
duvarlara yapıştırılan afişleri temizlemek için kendi tasarımımız
olan afişsavarı ürettik. Afişsavar
motoru ile Üsküdar’daki bütün
afişleri temizleyerek Üsküdar’ı
afişsiz ilçe haline getiren ilk Belediye olduğumuz için gurur duyuyoruz. Vatandaşa ya da kamuya ait alanlardaki bahçe, ev, garaj,
okul binalarının bahçelerinin dış
duvarları vb. yerlerde duvarlarını boyayarak temiz ve güzel bir
görünüme kavuşturduk. Bu çalışmayla, hem görüntü kirliliğini

ortadan kaldırdık hem de görsel
güzelliği artırdık.
Akıllı konteynırlarımızı hayata
geçirdik. Vatandaşlarımız, konteynırların kapağını açmada zorluk yaşamaması, daha sağlıklı,
daha güzel bir görüntü elde etmek amacıyla evsel atıkları atarken dokunmatik olarak kapağı
açılan ve kendiliğinden kapanan
konteynırları hizmete sunduk.
Doğa dostu süpürgeci, moloz taşıma, evsel atık toplama,
temizlik araçlarının şoförleri
dahil olmak üzere 913 personelimizin tamamına ‘İletişim ve
Motivasyon’ eğitimi verdik. Bu
eğitimlerde, temizlik personellerinin görev yaptıkları yerlerde
vatandaşla daha sağlıklı iletişim
kurmalarını hedefledik. Belediyemizin sokaktaki yüzü olan
çalışanlarımızın, bizleri daha iyi
temsil etmesini arzuladık. Eğitimlerin
tamamlanmasından
sonra personelimiz görev yaptıkları noktalarda karşılaştıkları vatandaş ve esnafa selam vermeye
başlamıştır. Selamlaşmayı başlatan ilk belediye olmaktan gurur
duymaktayız.
Müdürlüğünüz faaliyetlerinde
diğer belediyelerden farklı olarak
özellikle atıkların geri dönüşümü konusunun ana gündemlerden biri olduğu gözüküyor.
Bunun arkasında yatan temel
sebepler ve motivasyonlar nelerdir? Üsküdar’ı bu konuda farklı
yapanlar nedir?
Öncelikle, iyi bir ekiple iyi bir
şekilde çalışıyoruz. Bize bu konuda geniş bir alan açan, fırsat
veren Üsküdar Belediye Başka-

nımıza da teşekkür ediyoruz.
Çevreyle, geri dönüşümle, yaptığımız tüm işlerle ilgili projelere
destek olup bize sahip çıkmaktadır. Ayrıca, Çevre mühendislerimiz, sahada aktif olarak görev
yapan doğa dostu personellerimiz, bölge motorize ekiplerimiz
ve diğer ekiplerimiz olmak üzere
böyle büyük bir ekiple çalışıyor
olmak başarımızın arkasındaki
en büyük sebeptir.
Haftada 2 gün olmak üzere (Salı
ve Cuma) sadece geri dönüştürülebilecek atıkların toplanması
projesi şimdiye kadar sağlıklı
bir şekilde yürüyebildi mi? Bu
projenin vatandaşlarda geri dönüştürebilecek atıkları ayrı biriktirme bilinci oluşturduğunu
düşünüyor musunuz? Bu proje
geçmişe oranla geri dönüşüm
faaliyetlerine ne kadar ivme kazandırdı?
Dünyadaki ve ülkemizdeki
geri dönüştürülebilen atıkların
toplanma yöntemi incelenerek ülkemiz için en uygun geri
dönüşüm toplama modeli ola-

rak, kaynağında ayrıştırmayı
da içine alan ve haftanın belirli
günlerinde katı atıkların toplanmadan sadece geri dönüştürülebilen atıkları toplama metodu
benimsenmiştir. Bu metot ile
vatandaşın katılımı aktif olarak
sağlanmıştır. İlk başta Üsküdar
ilçesi iki farklı bölgeye ayrıldı. Hiçbir poşet dağıtılmadan
ve ekstra hiçbir geri dönüşüm
konteynırı konmadan, emek
ve enerji sarfiyatı olmadan, Salı
günü bir bölgede, Cuma günü
bir bölgede, bilgilendirme ve duyurular yapılarak vatandaşların,
bir hafta boyunca biriktirdikleri
geri dönüştürülebilen atıkları
kendi mahallelerinin ambalaj
atıklarının toplanma gününde
konteynırları bırakması sağlandı. Buna göre, haftada sadece bir
gün olmak üzere, 1. Bölgede Salı
günü, 2. Bölgede Cuma günü
geri dönüştürülebilen atıklar
toplanmaya başlandı. Bu günlerde, katı atıklar toplanmadı.
Çünkü temizlik araçları bu günlerde sadece geri dönüşebilen
atıkları toplamak için planlandı.
Vatandaşlardan belirtilen günlerde, katı atık çıkarmamalarını,
sadece geri dönüşebilen kağıt,
karton, plastik gibi atıklarını
saat 18:30’dan sonra çıkarmaları
istendi. 45 günlük çalışma sonucunda geri dönüştürülebilen
atıkların miktarında %110’ luk
bir artış elde edildi. 1. Bölgede ve 2. Bölgede hem Salı hem
Cuma günleri geri dönüştürülebilen atıklar daha fazla çıkmaya
başlandı. Bu başarıdan dolayı 1.
Bölgede de 2. Bölgede de hem
Salı günü hem Cuma günü
toplanma modeline kendiliğinden geçilmiş oldu. Vatandaşlar
konu ile ilgili olarak Temizlik
İşleri Müdürlüğü personelleri
tarafından tek tek kapıları çalınarak birebir bilgilendirildi.
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Ulaşılamayan daire sahiplerinin
kapılarına bilgilendirici broşürler
asıldı. Bilgilendirmeler sonucunda vatandaş tarafından bu toplama modelinin benimsenmesi
ve sahip çıkılması ile elde edilen
başarı sonucunda 01 Mart 2016
tarihinde başlatılan bu örnek
toplama modelinde her iki bölge birleştirilerek 15 Nisan 2016
tarihinden itibaren iki gün olarak geri dönüştürülebilen atıklar
toplanmaya başlandı. Kaynağında ayrıştırma modeli, Türkiye
şartlarında ekonomik olarak işçi
maliyeti, poşet maliyeti gibi hiçbir maliyet getirmeden kaynağında ayrıştırma başarısına ulaşmış bir proje olarak öne çıkmaya
başladı.
Geri dönüşüm farkındalığı
çok erken yaşlarda başlamaktadır. Siz bu farkındalığı artırmak için anaokulu ya da
ilköğretim öğrencilerine yönelik bilinç artırıcı kampanyalar
yürütüyor musunuz? Varsa
bunlar nelerdir?

kampanyası ile hem öğrencilerimizi hem de okullarımızı geri
dönüşüm konusunda aktif bir
kampanyanın içine dahil etmiş
olduk. Bir sene boyunca devam
edecek olan bu kampanya da,
okullardan aldığımız geri dönüşüm miktarıyla orantılı olarak
okulların temizlik malzemesi
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca
bu kampanyamızın bir de sosyal sorumluluk kapsamı var. Bu
kapsamda isteyen okullarımız
temizlik malzemesi yerine tekerlekli sandalye, işitme cihazı ya da
görme engelli bastonu almayı
tercih ederek, engelli bir öğrencimiz için de hayat olmaktadırlar.
Biz de bu kapsamda hem okullarımızın temizlik malzemesi
ihtiyaçlarının karşılanması hem
de engelli öğrencilerimiz için bir
hayat olmaktan mutluluk duymaktayız.
Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak “Temiz
Çevre Temiz Üsküdar” konulu resim yarışması düzenledik.

Üsküdar Belediyesi olarak öğrencilerimizle beraber daha güzel, daha yaşanılabilir bir çevre ve
geri dönüşüm bilincini oluşturmak amacıyla ülkemizin geleceği
Üsküdar’ımızın sevgili öğrencilerinin görüşlerine ihtiyaç duyduk.
“Atıklarımızı Geri Dönüştürelim” anketi ile değerlendirme,
geri dönüşüm hizmetimizin
kalitesini artırmada önemli katkılar sağladık. Gelecek nesillere
daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Üsküdar bırakmak için
kolları sıvayan Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
172 eğitim kurumunda toplam
90.000 öğrenci ile “Atıklarımızı
Geri Dönüştürelim” anketi düzenledi. “Atıklarımızı Geri Dönüştürelim” anketi ile Üsküdar’a
daha iyi hizmet verebilmek için
okul müdürleri ve çevre kulübü
öğretmenlerinin desteğiyle Üsküdar’ımızın geleceği olan öğrencilerimizin geri dönüşüm konusundaki görüşlerini de alarak
hem çocuklarımızın bilinçlerini
artırmış olduk hem de bizlerde
bu konuda hizmet kalitemizi artırmak için yol haritasını çizmiş
olduk. Anket sonuçlarının bir
kısmı aşağıdaki gibidir.
Ayrıca, yine okullarda başlatmış
olduğumuz “Atık’ta Hayat Var!”

Yarışma konusu, ilk ve orta
öğretimdeki öğrencilerin çevre
bilincini geliştirmek, nasıl bir
Üsküdar’da ve nasıl bir çevrede
yaşamak istediklerini öğrenmek
amacıyla hayallerindeki “Temiz
Çevre Temiz Üsküdar’ı” resme
yansıtmalarını sağlayarak, aynı
zamanda resim sanatına olan
ilgilerini artırmayı hedefledik.
Yarışmaya 52 okuldan 311 tane
hepsi birbirinden güzel eser katıldı. 35 okuldan 100 eser sergilenmeye değer görüldü. Jüri
üyelerimiz resimleri seçerken
çok zorlandı. Sonunda seçilen
ilk 3 esere para ödülü verildi.
Ayrıca ilk 10 öğrencilerimize
de resime duydukları ilgiyi pekiştirmek için şövale, tuval ve
boya takımlarından oluşan bir
set verildi. Emek vererek resim
yarışmasına katılan tüm öğrencilere başarılarının devamı için
sertifika verildi.
“Atıklarınız çöp olmasın enerjiye dönüşsün” kampanyası
ile çöpün ekonomiye kazandırılması noktasında ciddi bir
ilerleme kaydetmiş gözüküyor
Üsküdar Belediyesi. Bu proje
çerçevesinde hedefleriniz nelerdir? Üsküdar ilçesinde bu
proje ile yıllık tasarruf edilebilecek yakıt miktarını ne olarak

öngörüyorsunuz ve şu anda bu
potansiyeline ne kadarı kullanılabiliyor?
Toplama hizmeti, lisanslı işletme tarafından yapıldığında,
yeterince geri dönüştürülebilen
atık toplanmıyor ve geri dönüştürülebilen atıkların da büyük
bir kısmı ise çöpe gidiyordu. Bu
nedenle evsel katı atık hacmi
şişiyor, iş hacmi artıyor, milli
servet çöpe giderek enerji sarfiyatına sebep oluyor ve çevrenin
kirlenmesine neden oluyordu.
Lisanslı TAT işletmeleri ile toplama yapıldığında, toplam geri
dönüşüm tonajı yaklaşık olarak
aylık 550-600 ton iken Belediye
tarafından Salı ve Cuma günleri
toplama yapıldığında bir ay sonunda geri dönüşüm tonajı iki
katına çıkarak 1200 tona yaklaştırıldı. Yapılan bilgilendirmeler
sonucunda ambalaj atıkları tonajı düzenli olarak artmaya devam
etmektedir. Şu an 1.400 – 1.500
tonlara ulaşılmış durumdadır.
Lisanslı işletmenin hiçbir maliyet harcamadığı ve tüm toplama
işçiliğini de belediye olarak yapıldığından dolayı ekstra maliyet
harcanmadan elde edilmiş olan
bu malzemeler, ambalaj atıklarını işleyen kuruluşlara verilerek
Üsküdar Belediyesi’ne yakıt
kazandırılmaktadır. 2016 senesinde aylık 70 ton yakıt kazancı
olurken 2017 senesinde aylık yakıt kazancı 100 tonu bulmaktadır. Bu sayede evsel katı atık toplayan araçların yakıtının %100’ü
bu şekilde karşılanmaktadır.
Yıllık olarak 1.200 ton yakıt
geri dönüştürülebilen atıklardan
sağlanarak önemli bir maliyet
kalemi olan yakıttan tasarruf etmekteyiz. Bu proje çerçevesindeki hedeflerimiz, birim maliyete
düşen vatandaş memnuniyetini
sürekli olarak yükseltmek, sıkıntı
ve şikâyetlerin azaltmak, hizmet
kalitemizi artırmak, zamanında
ve hızlı olarak çözüm üretmek.
Ayrıca, çöpün içine karışan ambalaj atıklarının da sisteme dahil
edilerek ekonomiye ve çevreye
daha fazla katkı sağlamaktır.
Özellikle geri dönüşüm ve
enerji konularında Üniversitelerle işbirliği yürütüyor musunuz? Yürütüyorsanız bu işbirliğinin ortaya koyduğu projeler
var mı? Bu işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önerileriniz
nelerdir?
Boğaziçi Üniversitesi ile Katı
Atık Kirlenmesi Araştırma ve
Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) tarafından çevre
teknolojilerinin paylaşılması ve
sürdürülebilir çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı
ile ülkemizde düzenlenen Ulusal Katı Yönetimi Kongresinin
(UKAY) 8. si olan UKAY 2016
için Üsküdar Belediyesi’nin
Evsel Atık ve Geri Dönüşüme

Farklı Bakış Açısı konulu makale çalışması yapıldı. İstanbul
Teknik Üniversitesi ve 20’den
fazla kamu kurumu ve özel firmaların desteği ile düzenlenen
10. Uluslararası Temiz Enerji
Sempozyumu için “Üsküdar
Belediyesi’nin Geri Dönüşümde
Enerji Ayak İzi” temalı makale
çalışması yapıldı. Hazırlanan
makaleler daha sonra sunum haline getirilerek iki ayrı sempozyumda sunuldu. Üniversiteler ile
yapılacak olan her türlü projeye
açığız. Bu konuda üniversitelerimize elimizden gelen desteği
sağlamaktayız.
Yeraltı çöp konteynırları konusunda diğer belediyelere nazaran daha geride gözüküyor
Üsküdar. Yeraltı çöp konteynırları istenilen sayıya ulaştı
mı? Bu konteynırlara yönelik
geri dönüşler alıyor musunuz?
Şu an Üsküdar da 250 adet yeraltı çöp konteynırı bulunmaktadır. Kendi atölyemizde ürettiğimiz ikili, üçlü ve dörtlü olmak
üzere 30 adet yeraltı konteynırını daha yerleştirdik. Kendi atölyemizde ürettiğimiz bu yeraltı
konteynırlarının diğer yeraltı
konteynırlarından farkı, yerüstünde bulunan normal konteynırlar için hidrolik yağ ile çalışan
bir sistem üreterek yerin altına
taşınması. İsteğimiz, hem cadde
ve sokaklarda görüntü kirliliği ve
koku kirliliği yaratan bu konteynırları yerin altına yerleştirmek
hem de yerüstüne konteynır
koyarak daha da daralan kaldırımlarımızda vatandaşlarımızın
yürüyebileceği alan açmak.
Bu yıl pek çok belediye kış aylarında sokak hayvanlarının
korunması için sokaklara kedi
evleri yerleştirdi. Bu uygulamanın her yıl gerçekleştirilebilmesi ve evlerin temizlenerek
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yeniden kullanılması konusunda çalışmalar yapıldı mı?
Diğer belediyeler gibi bizim de
bu konuda çalışmalarımız var.
Kedi evleri düzenli olarak ekiplerimiz tarafından temizlenmektedir.
Gelecek dönemde Üsküdar’da
çevre temizliği konusunda neler hedefliyorsunuz?
Gelecek dönemde demeyelim de
ilerleyen yıllarda Üsküdar için
sıfır atık projemiz bulunmaktadır. Ayrıca Salı ve Cuma günleri
geri dönüştürülebilen atıkların
toplanması, geri kalan Pazartesi,
Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günlerinde evsel katı atıkların toplanması ve Pazar günü ise
çöpsüz gün ilan edilmesi. Pazar
gününde ne geri dönüştürülebilen ambalaj atıkları ne de evsel
katı atıklar toplanmayacak.
Çalışmalarınızda
Marmara
Üniversitesi’ni paydaş olarak
görüyor musunuz? Ne tür ortak çalışmalar geliştirilebilir?
Çalışmalarımızda bu konuda
bize yardımcı olabilecek Marmara Üniversitesi’nide diğer
paydaşlarımız gibi paydaş görmekteyiz.
Konuya ilişkin eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır?
Çevre hepimizin. Doğal kaynaklarımızın yok olması bizi
etkileyeceği gibi gelecek nesillerimizi de etkileyecek. Aslında bir
hammadde kaynağı olan atıklarımızın çöplerin içine karışmasını engelleyerek çevremize, ülke
ekonomisine katkı sağlanması ve
doğal kaynaklarımızın tükenmesinin önüne geçilmesi her vatandaşımızın asli görevi olmalıdır.
Bizim için faydalı bir görüşme
oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çalışmanızda başarılar
diliyoruz.
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SÖYLEŞİ

Yıl: 5 - Sayı: 10

(2016 – 2017 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi, Fakülte Birincisi)
Doğu Kaan

KEŞKE ÖĞRENCİLİK HİÇ BİTMESEYDİ…
Geçen yıl Siyasal Bülteni Bahar Sayısında başlattığımız uygulama ile bundan sonraki Bahar sayılarında da Fakülte Birincisi
öğrencimizi söyleşi konuğu yapacağız. Kendisinin bu başarıya nasıl ulaştığını, diğer öğrencilere neler tavsiye edeceğini,
başarının nasıl elde edildiğini kendilerinden dinleyeceğiz.
Bu sayımızda, 2016 – 2017 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini birinci olarak bitiren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) bölümü mezunu Doğu Kaan’ı konuk edeceğiz. Bizimle söyleşiyi kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz.
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni birinci olarak
tamamladın. Öncelikle tebrik
ediyoruz.
Bu okula ilk geldiğindeki amacın
ve hedeflerin neydi? Bunların ne
kadarına ulaştın?
Öncelikle teşekkür ederim. Benim
için açıkçası biraz sürpriz oldu. İlk
üç içerisine gireceğimi tahmin ediyordum ama birincilik beklemiyordum. Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce) bölümüne ilk
geldiğim zaman kendime fakülteyi ilk üç içerisinde bitirme hedefi
koymuştum. Fakat bunun çok zor
olduğunu düşünüp ümidi kestiğim zamanlar bile oldu. Ailemi ve
sevdiklerimi gururlandırmak hep
aklımın bir köşesinde vardı. Benim
üzerimde emeği olan çok insan var.
Onları biraz olsun mutlu etmek
istedim. Ayrıca, kendime yeni bir
yabancı dil öğrenme hedefi de koymuştum. İspanyolca’ya başlama fırsatı buldum. Yabancı dil konusunda belli bir aşama kaydettim. Geriye
dönüp baktığımda ise hedeflerimin
çoğunu gerçekleştirdiğimi görüyorum ve bu mutluluk verici.
Öğrencilik dönemini nasıl geçirdin? Geriye dönüp baktığında
yapmak isteyip de yapamadıkların oldu mu?
Öğrencilik dönemimi normal geçirdiğimi söyleyebilirim. Okulun ilk
senesinde açıkçası çok zorlandım.
Bölümün İngilizce olması sebebiyle
derslere alışmakta, gerekli okumaları yapmakta sıkıntı yaşadım. Özellikle birinci sınıfın güz dönemi sona
erdiğinde bölüme daha iyi alışmaya
başladım. Düşündüğümde geriye
dönüp yapmak isteyip de yapamadığım bir şey yok. Belki birkaç seyahate daha çıkabilirdim. Türkiye’yi
gezmeyi ve tanımayı daha çok istiyorum. Gezebileceğimiz en güzel
yıllar aslında öğrencilik yılları. Belki
bunu biraz daha yapabilirdim.
Öğrencilik döneminde en çok
hangi şeyler seni mutlu etti? Hiç
bitmesini istemediğin şeyler oldu
mu?
Biraz klasik olabilir fakat bunun
kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum; öğrencilik yıllarımın
bitmemesini isterdim. Gerçek hayatın daha çetrefilli ve zor olduğunu düşündüğümden ötürü tabii ki.
Beni öğrencilik dönemimde mutlu
eden birçok şey oldu. Onlar arasından seçmek bir hayli zor. İstanbul’u
tanımak beni çok mutlu etti mesela. Üniversite hayatımdan önce
İstanbul’u gezmemiştim. İstanbul’u
gezmek, yaşamak apayrı bir deneyimdi. Bunun dışında bölümüm-

deki arkadaşlarımı da tanımak çok
güzeldi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen insanlar bir aradaydı.
Farklı yaşam tarzlarında, farklı düşüncelerdeki insanları tanıma fırsatı
bulmak da önemliydi benim için.
Öğrencilik döneminde herhangi
bir öğrenci kulübünde aktif üye
miydin? Eğer üyeliğin varsa kulüp faaliyetlerinin derslerine ne
ölçüde etki ettiğinden bahsedebilir misin?
Hayır, bir öğrenci kulübüne üye
değildim, fakat öğrenci kulüplerinin düzenlediği etkinliklerin çoğuna katılmaya gayret ettim. Öğrenci
kulübü olarak sayılır mı bilemeyeceğim fakat Siyasal Bilgiler Fakültesi futbol takımında oynuyordum.
Özellikle bu bana çok şey kattı.
Daha önce gruptan dahi çıkamazken bu sene namağlup şampiyon
olduk Rektörlük Kupası’nda. Fakültemizin her sınıfından ve bölümünden insanla tanışma fırsatı yakaladım. Son sınıf olduğumuz için
artık bayrağı kardeşlerimize devrettik. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
aslında Kamu Yönetimi okuyan
arkadaşlarla bağ kurmak daha zordu, çünkü ortak derslerim olmuyor.
Futbol ve diğer spor dalları bir bakıma bizim Uluslararası İlişkiler ve
Kamu Yönetimi bölümleri arasında
köprü görevini üstleniyor. Bu birlikteliğin arttırılarak devam etmesini temenni ediyorum.
Fakültenin sana sağladığı yabancı
dil olanaklarından (hazırlık sınıfı
da dahil) ve uluslararası değişim

programlarından (Erasmus) yararlandın mı? Bu olanakları tatmin edici buluyor musun?
Ben hazırlık sınıfı okumadım.
Doğrudan atlayıp bölüme geçtim
o yüzden hazırlık sınıfı hakkında
yorum yapamayacağım ama seçmeli ders olarak üç yıl boyunca İspanyolca dersi aldım, bunun bana
çok şey kattığını söyleyebilirim.
Ayrıca şunu belirtmek isterim ki
ilk seneden sonra İspanyolca dersi
devam etmiyordu ve biz dersi alan
arkadaşlar olarak dilekçe yazıp önümüzdeki seneler de devam etmesi
için çok çaba sarf ettik. Erasmus
sınavına girip kazandım, fakat özel
sebeplerden ötürü gitmeme tercihimi kullandım. Genel olarak olanakları değerlendirdiğimde olumlu
fakat yetersiz buluyorum. Özellikle
İngilizce lisanının yanına başka
bir dil eklemek, en azından temeli
oturtmak için daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini düşünüyorum. Programların yoğunluğu ve
çeşitliliğinin arttırılması gerekiyor.
Uluslararası İlişkiler bölümü okuduğumuz için yabancı dili bizim
için olmazsa olmaz olarak görüyorum.
Okul dışındaki faaliyetlerin nelerdi? Bunların seni ne ölçüde
beslediğinden ve okuldaki derslerle katkısından söz eder misin?
Okul dışında aktif bir insan olmaya çalıştım hep. Derslerin beni kısıtlamasına ya da bütün zamanımı
onlara ayırmak istemedim hiçbir
zaman. Arkadaşlarımla gezip eğlen-

meyi de ihmal etmedim. Bunlar da
arkadaşlarımla sağlam bağlar kurmamı sağladı. Bunun dışında futbol oynamayı, sporları takip etmeyi
çok seviyorum. İnsanı rahatlattığını
düşünüyorum. Belli bir süreliğine
de olsa stres ve sıkıntılardan uzaklaşıyorum. Az önce bahsettiğim faaliyetler de derslere daha iyi konsantre
olmama olanak sağlıyordu.
Fakülteni hocalar, dersler ve olanaklar olarak değerlendirecek
olursan, neler söylemek istersin?
Fakültemizdeki hocalarımızı Türkiye için önemli değerler olarak görüyorum. Hepsi çok iyi eğitimli ve
alanlarında önemli insanlar. Fakültemizin önemli artılarındandır. Bunun dışında %100 İngilizce eğitim
verilmesini de önemsiyorum. İster
istemez dört yıl boyunca alınan
eğitim herkesi belli bir seviyeye getiriyor. Derslerimizin birçoğundan
keyif aldım, güzel derslerimiz olduğunu söyleyebilirim ama birkaç değişiklik de gerekli olabilir. Bunların
dışında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin
daha geniş alana ihtiyacı olduğunu
düşünüyorum. Yeni bir amfi faydalı
olabilir.
Artık mezun oldun. Bundan sonraki kariyer planında neler var?
Önceliklerin neler? Hangi işi yaparsan daha çok mutlu olursun?
Açıkçası kariyer planlamamı tam
olarak kararlaştırmadım. Bunun
için önce okulumu bitirmeyi bekledim. Yüksek Lisans yapmayı
düşünüyorum, özellikle ekonomi
alanında. Geriye dönüp baktığım-

da pişman olmak istemediğim için
acele bir karar almak istemedim. Bu
yüzden de biraz daha düşünüp kendi adıma en doğru kararı vermek
istiyorum.
Son olarak SBF birincisi mezun
olarak aynı fakültede okuyan
öğrencilere ne tavsiye etmek istersin?
Ben aslında birinci olarak bir durumu kanıtladığımı inanıyorum:
Fakültede başarılı olmak için sadece
derslere odaklanmak gerektiği algısını yıktığımı düşünüyorum. Üniversite hayatınız boyunca istediğiniz
birçok şeyi yapabilirsiniz. Bunların
hiçbiri sizin derslerinizde başarılı olmanızı engellemez, planlı ve programlı çalışıldığı sürece. Ek olarak,
derslere gelip katılmanın önemli
olduğunu belirtmek isterim. Anlaşılmayan yerleri korkmadan sormak
ise her zaman bir artıdır. Fakültedeki öğretim üyeleri zaten cana yakın,
samimi insanlar. Her türlü sorunuza cevap vereceklerinden şüpheniz
olmasın.
Üçüncü sınıfa gelindiğinde kariyer
planlaması yapmaya başlayabilirler.
Kendilerine istedikleri alan nedir,
bunlara nasıl ulaşılırım gibi sorular
sormanın önemli olduğunu söylemeliyim. Ayrıca, bölümle ilgili
köşe yazıları, haberleri takip etmek
de faydalı olacaktır, özellikle kompozisyon yazarken. Son olarak,
İngilizce konusunda kendilerini
yetersiz hissediyorlarsa bunu aşmak
için çaba sarf etmelerini öneriyorum. Erasmus olabilir, Work and
Travel gibi programlar olabilir ya
da İngilizcelerini geliştirecek her
türlü faaliyete katılmaları kendilerine kesinlikle fayda sağlayacaktır.
Erasmus’a giden birçok arkadaşımdan biliyorum. Erasmus programı
kişiye hem özgüven hem de dil geliştirme fırsatı sağlıyor. Fakültenin
bu imkanlarının kullanılması isabet
olacaktır.
Eklemek istediğin başka bir şey
var mı?
Dört yıl boyunca Anadolu Hisarı
kampüsünde çok güzel zamanlar
geçirdim, çok güzel arkadaşlıklar
edindim. Hayatımın en güzel zamanlarını İstanbul’da, bulunduğumuz kampüste geçirdim. Şimdi ise
benim için yeni bir başlangıç vakti.
Üzerimde emeği olan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği olmadan bu başarıyı
yakalayamazdım.
Biz de Siyasal Bülteni olarak sana
bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.
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Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejisi

Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu (MÜSAT) tarafından SBF
konferans salonunda gerçekleştirilen Panel, Doç. Dr. Erbay Arıkboğa başkanlığında Doç.
Dr.Emel Parlar DAL, Yrd.Doç.Dr. Muzaffer Şenel, Yrd. Doç Dr. Vügar İmanbeyli ve Anadolu
Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya panelist olarak katıldı.

Konferansa katılan AA Genel Müd. Yrd. Mustafa Özkaya,Türkiye’nin Fırat Kalkanı
Operasyonu’nu ve terör koridorlarına karşı aldığı önlemleri sunum üzerinden detaylı bir
şekilde ele almıştır. AA’nın verilerine göre, küresel güçlerce denge oluşturmak amacıyla
desteklenen kuzey Suriye oluşumları, Türkiye’nin bu oluşumlara bakış açısı Fırat Kalkanı
Harekatı üzerinden haritalar ile anlatıldı. Özkaya’ya göre Türkiye Fırat Kalkanı ile yakın
geleceğinde önemli değişimlere kapı araladı ve bölgenin kaderinde Türkiye’siz bir modelin
olmayacağının sinyallerini verdi. Ayrıca Türkiye’nin PYD-PKK koridoruna karşı ÖSO ile
yapmış olduğu birlikteliğin Türkiye’nin DEAŞ’a karşı verdiği mücadele ile daha da anlaşılır
hale geldiği belirtildi.
Doç. Dr. Emel Parlar Dal, ABD’nin Ortadoğu politikasının ana hatlarını Esed ve Rusya
birlikteliğinin bölgede ortaya çıkardığı güç tehdidinin dengelenmesi ve bertaraf edilmesi
olarak ortaya çıktığını dile getirdi. Bu sebeple ABD bölgede ilk önce ÖSO’yu eğit donat
ile rejime karşı kuvvetlendirdi ancak bu planı sonlandırarak PYD ile ilişkileri geliştirip Kürt
gruplara destek sunmaya başladı. Bunun nedeni olarak Kuzey Suriye’de Kürtleri Rusya ve
rejime bırakmamak olarak yorumlanabileceğini ve DEAŞ karşıtı koalisyonlarla ABD’nin
Suriye stratejisinin artık Esed ile mücadeleden çok, DEAŞ ile mücadeleye doğru evirildiğini
dile getirdi.
Yrd. Doç. Dr. Vügar İmanbeyli ise Rusya’nın Suriye’de asla vazgeçilemez bir güç olduğunu
vurguladı. Rusya’nın, Kırım ve Gürcistan’daki emellerini rahat bir şekilde gerçekleştirmiş
olması ona Suriye’de psikolojik bir üstünlük yarattığı vurgulandı. Rejim ile yakın ilişkileri
bulunan Rusya, bölgeyi Akdeniz’e açılan kapı ve güney karakolu olarak görmekte. Bu sebeple Esed’in geleceğinin Rusya’ya Rusya’nın Ortadoğu’da ki emellerinin ise Esed’e bağlı
olduğu vurgulandı. Türkiye’nin Rusya ile değişen münasebetlerinin bölgede belirsizliklere

Son Gelişmeler Işığında
Türkiye-Rusya İlişkileri

neden olduğu vurgulanırken Rusya’nın PYD ye desteği, özellikle Afrin’de sundukları lojistik ve psikolojik desteğin Türkiye tarafından rahatsızlıkla karşılandığı vurgulandı. İran ve
Rusya’nın yakın ilişkisinin bölgede dengeleri önemli bir şekilde etkilediği değerlendirilirken
bu birlikteliğin Suriye’de Rejim-Rusya- İran olarak karşımıza çıktığı ve bu tablonun bölgede
mezhepsel kutuplaşma ve yakınlıkların küresel aktörlerce ne kadar da iyi kullanıldığı ve
değerlendirildiği yansıttığı açıklandı.
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Şenel ise AB’nin Suriyeli göç dalgası ve AB’nin kurumsal ilkelerinin bu süreçte aldığı hasarları ve Türkiye’nin zor zamanında bu gelişmelere karşı gösterdiği
reaksiyonları özgürlük, insan hakları ve hassasiyetler özelinde ele aldı. Şenel’e göre AB bu
süreçte artan aşırı sağ söylemlerin etkisinde kalmakla birlikte büyük bir sarsılma ile karşı
karşıya kaldı. Suriyelilerin AB ye gerçekleştirdiği yasa dışı göçler nedeni ile başta Yunanistan ve Macaristan olmak üzere potansiyelini aşan göçmen kitleleri ile karşı karşıya kalması
AB‘nin yeni politika arayışı içine girmesini zorunlu kıldı. Ancak AB’nin kuruluş ideolojisi
olan insanı yaşatma fikri bu kriz karşısında ne yazık ki Suriyeli mülteciler için tam manasıyla
geçerli kılınamadı ve Türkiye ile göç anlaşması imzalamasına neden oldu. Türkiye ile varılan
mutabakat neticesinde AB’ye gerçekleşen göçler neredeyse durma noktasına geldi ve kontrol
altına alındı. Ancak mevcut hali ile AB’yi büyük sorunların beklediği, Suriye ve göç krizi ile
Avrupa’da uykuya yatmış aşırı sağın yeniden uyanmasının büyük bir tehdit olarak karşımıza
çıktığı belirtilirken, AB’nin bu meseleden de güçlenerek çıkacağını dile getirildi.

Diplomasi Mesleği

Fakültemiz Fikir ve Talim Kulübü tarafından organize edilen
programda Türkiye – Rusya ilişkileri değerlendirildi.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.
Emre Erşen 21. yüzyılda Türkiye’nin dış politikasında önemli bir yere
sahip olan Rusya ile ilişkiler değerlendirildi. Erşen konuşmasında ilk olarak Osmanlı Devleti ve Rusya imparatorluğu arasındaki ilişkilere ve ikili
ilişkilerde soğuk savaş dönemine değinildi. SSCB’nin yıkılışından sonra
özellikle 21. yüzyılın başında dış politikada ABD ile ilişkilerin gerildiği
dönemde Türkiye’nin Rusya’yla yakınlaştığı, ekonomik ilişkilerin müthiş
bir hızda ilerleme kaydettiği ve 2008 yılında tarihte görülmemiş bir seviyeye ulaştığına dikkat çekildi. Son olarak da Kırım’ın ilhakı, uçak krizi
ve ardından uygulanan yaptırımlar ve Türkiye-Rusya ilişkilerinde gerileme dönemi, krizden 1 sene sonra ilişkilerin iyileşmeye başladığı dönemde masaya yatırılan Suriye bunalımı, Fırat Kalkanı Operasyonu ve Türk
Akımı projesi gibi ikili ilişkileri etkileyen konular üzerinde duruldu.

Fakültemiz öğrencilerinin en önemli kariyer hedeflerinden biri olan Diplomatlık
mesleği Fakültemiz Fikir ve Talim Kulübü organizasyonu ile Dışişleri Bakanlığı
3.Katip Ozan Akın tarafından tanıtıldı.
Akın konuşmasında Stratejik Araştırmalar Merkezi; diplomasi tanımı ve tarihsel gelişimi; ikili ve çok taraflı diplomasi, arabuluculuk, müzakere, Dünya ve
Türkiye’den örnekler; protokol, diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklar; modern
Türk hariciyesi, Dışişleri Bakanlığı’nın çalışma alanları ve giriş sınavlarına ilişkin
öneriler olmak üzere beş temel konuda mesleği tanıttı.
İlk genel başlık altında SAM’ın kuruluş tarihi, teşkilat yapısı, çalışmalarından
bahsedildikten sonra diplomasi kavramının tanımı, günümüze kadar kavramın
nasıl evrildiği ve son dönemdeki bazı diplomatik gelişmelerden bahsedildi.
Üçüncü genel başlık altında ilk olarak ikili ilişkiler ve yakın işbirliği, model
ortaklık, stratejik ortaklık gibi alt dallarına değinildi. Değinilen bu alt dalların
hepsinin amaçları belirtilip örnekler verildikten sonra dördüncü genel başlık
olan protokol, diplomatik, ayrıcalık ve bağışıklıklar kısmına geçildi. Bu kısımda
protokolün tanımı yapıldı ve Osmanlı devrindeki uygulanış biçimine değinildi.
Devlet bakanlarını ağırlama, uğurlama ve güven mektubu takdimi gibi prosedürler anlatıldı. Beşinci ve son genel başlıkta ise 19. yüzyıldan günümüze Dışişleri
Bakanlığı teşkilat yapısı, bakanlığın çalışma ilkeleri, bakanlığın projeleri, Dışişleri
Bakanlığı’na giriş için gerekli şartlar, sınav süreçleri ve öneriler üzerinde duruldu.

SİYASALBÜLTENİ
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Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

Tanıtım
Dergi
Rising Powers Quarterly Yeni Sayısı Yayınlandı

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Parlar Dal editörlüğünde yayınlanan Rising Powers Quarterly isimli uluslararası hakemli derginin 4. sayısı Brezilya Dış Politikası üzerine Prof. Anthony
Pereira’nın misafir editörlüğünde yayınlandı.
Fakültemiz Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Parlar Dal editörlüğünde yılda 4
sayı olarak çıkmakta olan ve editörler kurulunda Amitav Acharya, Andrew Cooper, Chris Alden, Daniel
Deudney, G. John Ikenberry, Kal Holsti gibi uluslararası ilişkiler disiplininin önde gelen akademisyenlerinin yer aldığı Rising Powers Quarterly’nin yeni sayısında yayınlandı. Uluslararası hakemli ve tamamen
açık erişimli olarak yayın hayatına devam eden derginin ana konularını küresel yönetişim, yükselen güçler, uluslararası örgütler, kuzey-güney ilişkileri, kalkınma, insani yardım, güvenlik ve barış gibi alanlar
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