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Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün 14 Nisan’da düzenlediği
seminerin konuğu fakültemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler bölümü araştırma görevlisi Tuncer Beyribey oldu.
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Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

HİSAR’IN ÇINARI

Türkiye’nin mahalli düzeyde bunca yıl yöneticilik yapmış ve bu görevi kendi kızı tarafından devam ettirilen bir başka
bayan Muhtarı yok. Üzerine çokça yazılıp çizilen yerel yönetim için farklı bir örnek oluşturuyor bu hayat. İşte bu ilginç
hayat hikayesini bültenimizin bu sayısında taşıdık.
Muhtarlığın siyaseti yok. Ben daha
önce siyaset yaptım ama
muhtarlığa gelen her partiden kişi Anadoluhisarlıdır.
Tuttuğu parti beni hiç ilgilendirmez. Önemli olan
afaki isteklerle gelmesinler,
yapılabilecek ve yapabileceğim isteklerle gelsinler.
Benim tutmadığım partiden bana oy atan da oldu.
Siyaseti düşünmüyorum.
Muhtarlığı da sağlığım el
verdiği ölçüde götürmeyi
düşünüyorum.
4’de

Akademik Genel Kurulu
Toplandı
Fakültemiz Akademik Genel
Kurulu 18 Kasım 2015 günü
gerçekleştirildi. Fakültemizin
konferans salonunda gerçekleşen
ve Dekanımız Prof. Dr. Recep
Bozlağan’ın açılış konuşmasını
yaptığı kurula öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri yoğun
katılım göstermiştir. Toplantıda
fakültedeki mevcut durum ve
gelecek dönem planlarıyla ilgili
bilgiler paylaşıldı.
4’de

Fakültemizin Mezuniyet Töreni Yapıldı
Fakültemiz 2015-2016 eğitim ve
öğretim yılı, Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. M. Emin ARAT katılımıyla, Akademik ve idari personelimiz ile mezun yakınlarının yoğun katılımlarıyla gerçekleşen
törenle tamamlandı.
3’de
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Siyasal Bilimler
Dergisi’nde
Nöbet Değişimi

Meryem KOÇ 2016 Fakülte Birincisini

Siyasal Bilimler Dergisi’nin
Mart 2016 tarihli 6. sayısının yayınını takiben Siyasal
Bilimler Dergisi Editörler
Kurulu’nda görev değişimi
gerçekleştirildi.
7’de

“Marmara üniversitesi benim için çok özel. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve kıymetli öğretim üyeleri
ise hayatımda iz bırakan çok nadide varlıklardır. Her birine tek tek teşekkür ediyorum. Onlar benim hayatıma
ilham verdiler. İnsanın insana fayda sağladığı bir dünyanın daha yaşanılır olduğunu öğrettiler. Onların ışığı ile
yola devam edeceğim.”
6’da

ÜNIVERSITEMIZDEN

Başarı
Hikayesi
Günleri
Devam Ediyor
Marmara Üniversitesi İnnovasyon ve
Teknoloji Transferi
Ofisi’nin (MITTO)
düzenlediği TÜBİTAK projelerinde
Başarı Hikayesi
Günleri’nin 4.’sü, 7
Ocak’ta gerçekleşti.
Etkinlik, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Akalın’ın
açılış konuşmasıyla
başladı. Hacettepe
Üniversitesi Bilgi ve
Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Yaşar Tonta
ve İstanbul Kültür
Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Bölümü
öğretim üyesi Doç.
Dr. Özge Hacıfazlıoğlu TÜBİTAK
projeleri başvuru ve
yürütme sürecindeki
tecrübelerini katılımcılara aktardılar.
Etkinlik soru-cevap
bölümünün ardından sona erdi.
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Fransa’da Türk ve Müslüman Topluluklar 2014 Yılı
Temel Hak ve Özgürlükler Raporu Açıklandı

EDITÖRDEN

2

Doç. Dr. İdris Sarısoy

Erguvanlara Karşı

Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanan, “Fransa’da Türk ve Müslüman Topluluklar: 2014
Yılı Temel Hak ve Özgürlükler Raporu” Göztepe Kampüsünde düzenlenen basın toplantısıyla
kamuoyuna açıklandı.

M

armara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yerel Kalkınma Derneği
(YER-KA) ile Mimar ve Mühendisler Grubu
(MMG) tarafından ortaklaşa düzenlenen ve
“Başbakanlık Tanıtma Fonu” tarafından da
desteklenen “‘1.Uluslararası Yerel Kalkınma ve
Finansman Kongresi’’ (YEKAF 2016) 3-6 Mart
2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşti. Ulusal

ve uluslararası çok sayıda akademisyenin katıldığı kongrede, Türkiye gibi gelişmekte olan
ekonomilerin yerel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda,
sürdürülebilir yerel kalkınma bilincinin oluşturulması, yerel kalkınma modellerinin geliştirilmesi, finansman yöntemlerinin tartışılması
ve sürdürülebilir yerel kalkınma politikaları ele
alındı.

Hocalı Katliamı’nın 24. Yıl Dönümünde Karabağ Paneli Düzenlendi
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Hocalı Katliamı’nın 24. yıl
dönümü münasebetiyle Karabağ Paneli düzenledi. Marmara Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskalı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Nesrin Sarıahmetoğlu
Karagür’ün oturum başkanlığı yaptığı panelde on bildiri sunuldu.

Avrupa Birliği ve
İnsan Hakları Seminerleri
Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Seminerleri bu yıl 14-17 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği
Bilgi Merkezi ile AB Enstitüsü tarafından düzenlenen Avrupa Birliği ve İnsan
Hakları Seminerleri bu yıl 14-17 Nisan
2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne
bağlı okullardaki çok sayıda öğretmenin katılımıyla Maltepe Dream Hill
Otel’de gerçekleştirildi.

Seminerde Yrd. Doç. Dr. Emirhan Göral AB’nin tarihi gelişimini, Prof. Dr.
Muzaffer Dartan AB – Türkiye ilişkilerinin sürecini; Prof. Dr. İbrahim
Kaboğlu insan haklarının gelişimi ve
bugün geldiği noktayı, Yrd. Doç. Dr.
Engin Selçuk ise insan haklarının gelişim sürecini ve Avrupa Birliği’nin insan
hakları konusundaki uygulamalarını
örnek davalar üzerinden anlatı.

1.Uluslararası
Yerel Kalkınma ve
Finansman Kongresi
Düzenlendi

Marmara Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi ve İstanbul Ticaret
Üniversitesi, Yerel Kalkınma
Derneği (YER-KA) ile Mimar
ve Mühendisler Grubu (MMG)
tarafından ortaklaşa düzenlenen
ve “Başbakanlık Tanıtma Fonu”
tarafından da desteklenen “‘1.
Uluslararası Yerel Kalkınma ve
Finansman Kongresi’’ (YEKAF
2016) 3-6 Mart 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşti.
Ulusal ve uluslararası çok sayıda
akademisyenin katıldığı kongrede, Türkiye gibi gelişmekte olan
ekonomilerin yerel kalkınmasına
katkı sağlamak amacıyla ilgili
kurum ve kuruluşlarda, sürdürülebilir yerel kalkınma bilincinin
oluşturulması, yerel kalkınma
modellerinin geliştirilmesi, finansman yöntemlerinin tartışılması ve sürdürülebilir yerel
kalkınma politikaları ele alındı.

2016’ın en beyaz günlerinde
başladık hazırlıklara. Sonra baharın en güzel günlerinde, Erguvan
bahçesinde devam ettik. İstanbul’un,
Boğazın en güzel renklerinden biri
olan Erguvanlarla aslında bir ömür
geçirmek isterdik. Çünkü bu renk,
öylesine güzel, öylesine huzur verici
ki, hep içinde, yanında olmak istiyorsunuz. Hiç ayrılmak, kalkmak gelmiyor içinizden... Ancak bu hayatta hiç
bir şey baki değil. O güzel Erguvanlar bile… Yaz gelince onlar da gidiyor
bir yıl sonra gelmek için. Artık biz de
karşılamamız, yaşamamız gereken
Yaz’a hazırlanıyoruz. Yaz, bizim için
hasadı yapılmış bir dönemi ifade
ediyor. Ve nihayet Yaz’ın ilk ayında
tamamladık hazırlıklarımızı. Artık 8.
sayımız huzurlarınızda…
Hem fakülte içinden hem de üniversitemizden haberleri bulacağınız bu
sayımızda bir söyleşi bir de röportajımız var. Bu sayımızdaki röportajı
Türkiye’nin mahalli düzeydeki, belki de ilk örneği olan bir yöneticiyle yaptık: Anadoluhisarı Mahallesi
Muhtarı Sayın Güzin Merve. Güzin
Hanım’ı diğer muhtarlardan farklı
kılan özelliği onun bayan olması değil elbette. 20 yılı muhtar azalığı, 38
yılı da muhtarlık olmak üzere toplam
58 yıl mahalli düzeyde yöneticilik
yapmış Nazmiye Korkmazlar’ın kızı
olması… Bir nevi anneden kıza intikal eden birikim, tecrübe, tarih diyebiliriz buna. Bunlardan daha önemlisi, seçimle gelinen bir görevde bunca
yıl devam edebilmek.
Bültenimizdeki söyleşi bölümünde
2016 yılı fakültemiz birincisi sayın
Meryem KOÇ’u konuk ettik. Kendisine nasıl bir eğitim hayatı geçirdiğini, nasıl yaşadığını ve gelecekten
neler beklediğini sorduk. O da açık
yüreklilikle cevapladı. Birincimizin
geride kalanlara da tavsiyeleri oldu.
Bundan sonraki sayılarımızda da
farklı hayatları, projeleri ve düşünceleri sizlerin beğenisine sunmağa
devam edeceğiz.
Bülten içeriğinin hazırlanmasında
özveriyle çalışan Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümünden Araştırma Görevlisi Koray Kaplıca’ya teşekkür ediyorum.
Görüş, öneri ve eleştirilerin, bizim
daha iyiye ulaşmamıza büyük katkılar sağlayacağı inancındayız. Kapımız
buna hep açık.
Daha iyiye ulaşmak dileğiyle.

FAKÜLTEMİZDEN

Bahar 2016

Hasan Can ve Ümraniye Amfilerinin Açılış Töreni Yapıldı
Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılıp Fakültemize kazandırılan ve Anadoluhisarı Kampüsünün ilk amfileri olan Hasan Can Amfisi ile Ümraniye Amfisinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Kent Yönetimine Stratejik
Yaklaşım ve Kentsel Dönüşüm

Ü

mraniye Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak
Fakültemize kazandırılan
ve Anadoluhisarı Kampüsünün ilk
amfileri olan Hasan Can Amfisi ile
Ümraniye Amfisinin açılış töreni,
09 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat
12.00’de Ümraniye Belediye Başkanı Hasan CAN, Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. M. Emin ARAT,
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr.
Recep BOZLAĞAN ile akademisyen, öğrenci ve misafirlerin katılımı ile yapıldı.
Tören öncesinde gerçekleşen görüşmeye Başkan Hasan Can, Rektör Mehmet Emin Arat ve Dekan
Recep Bozlağan’ın yanı sıra; Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcıları Mustafa Küçükkapdan ve Maliki Ejder Batur, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof.
Dr. Ahmet Demirel ve Doç. Dr. Nail Yılmaz, Uluslara-

rası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya ve Kamu Yönetimi Fransızca Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Ömer Faruk Gençkaya da katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Belediye Başkanı Hasan Can
davetlilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Fakültemizin Mezuniyet Töreni Yapıldı

Fakültemiz 2015-2016 eğitim ve öğretim yılını 22 Haziran 2016 tarihinde
Anadolu Hisarı Yerleşkesinde düzenlediği törenle tamamlandı. Akademik ve
idari personelimiz ile mezun yakınlarının yoğun katılımlarıyla gerçekleşen
törene Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. M. Emin ARAT da katıldı. Mezunlarımızın ve akademisyenlerimizin
alkışlar eşliğinde geçişlerin ardından,
tören İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile
başladı. Törende fakülteyi birincilikle
tamamlayan mezunumuz bir konuşma yaptı. Daha sonra İstanbul Yüksek
Ticaret ve Marmara Üniversitesi İİBF

Mezunlar Derneği Genel Başkanı
Hikmet KABUK, İşletme Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Nuran CÖMERT
ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Recep BOZLAĞAN ve Rektörümüz Prof. Dr. M. Emin ARAT birer
konuşma yaptılar. Dereceye giren ve
başarı kazanan öğrencilere plaket takdiminin ardından kısa bir konserle heyecan ve coşkuları artan mezunlarımız
yemin töreninin ardından keplerini
attılar ve tören sona erdi.

Fakültemizin
Akademik
Genel Kurul Toplantısı
Geniş Bir Katılımla
Yapıldı
Fakültemiz Akademik Genel
Kurulu, 22 Haziran 2016’da
saat 14.00’te öğretim üyeleri
ve elemanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Toplantı,
Marmara Üniversitesi Rektör
Yardımcısı ve Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Bozlağan’ın konuşmasıyla
başladı. Konuşmasında, fakülte
bünyesine yeni katılan öğretim
elemanlarını tanıtan ve unvan
alan öğretim üyelerini tebrik
eden Bozlağan, fakültenin fiziki yapısının geliştirilmesi ile
ilgili projelerin devam ettiğini
belirtti. Yeni açılan ve başvurusu yapılan lisansüstü programlar hakkında bilgi verdi. Prof.
Bozlağan’ın
konuşmasının
ardından fakültemiz öğretim
elemanları dilek, temenni ve
görüşlerini dile getirdiler. Bu
geribildirimlerle ilgili notların
alınmasının ardından toplantı
sona erdi.

Marmara Genç Vizyon Kulübü’nün düzenlemiş olduğu ‘Kent Yönetimine Stratejik Yaklaşım ve Kentsel
Dönüşüm’ konulu programın konuşmacı konuğu
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can oldu. Program,
Marmara Genç Vizyon Kulübü Kampüs Başkanı Cihan Al, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Recep Bozlağan
ve Prof. Dr. Rektörümüz Mehmet Emin Arat’ın kısa
teşekkür konuşmalarıyla başladı. Konuk konuşmacı
Hasan Can, kısa bir selamlama konuşmasının ardından, 2004’ten bu yana sürdürdüğü belediye başkanlığıyla ilgili tecrübelerini öğrencilere aktardı. Başkan Hasan Can: “Belediyecilik farklı ufuklara açıldı. Gururla
söyleyebilirim ki, Türkiye’de son yıllardaki belediyecilik
trendinin geldiği nokta, dünyanın en ileri ülkelerinin
belediyeciliğiyle mukayese edilemeyecek ya da edilse
bile onlardan çok ileride bir çizgiyi yakalamış durumdayız” dedi. Ümraniye’nin geçmişte patlayan çöplükle anılan, yolları çamurlu bir ilçe olduğunu belirten
Başkan Hasan Can, bugün Ümraniye’nin yalnızca
İstanbul’un değil Türkiye’nin en önemli ilçelerinden
biri haline geldiğini vurguladı. Sosyal belediyecilikte
öncü bir belediye olduklarına dikkat çeken Başkan Hasan Can, “Akademik çalışmalara konu olmuş bir belediyeyiz. Sosyal belediyecilik yönümüzle bir doktora, bir
de master tezine konu olduk.” dedi. Kaçak yapılaşmaya
müsaade etmediklerini belirten Başkan Hasan Can,
Ümraniye’de bulunan toplam yapı stokunun % 60’a
yakının kendi dönemlerinde inşa edildiğini ve bu yönüyle de Ümraniye’nin kentsel dönüşümünü sağlamış
bir ilçe olarak öne çıktığını belirtti.

Kamu Yönetimi Mezunları
Öğrencilerle Buluştu
Kamu Yönetimi (Fransızca) 2014’ten beri düzenlediği
Mezun Konuşmaları’nın bu dönemde de bir birinden değerli mezunları konuk etti. Konuklar Şubat
ayında Jean Monnet Burs Programı Takım Lideri ve
Yerleştirme Uzmanı Dicle Doğancıoğlu, Mart ayında
Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği Daire Başkanı
Temsilci Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım ve Tamek
Dış Ticaret Direktörü Murat Gür, Nisan ayında Maçka Kaymakamı Deniz Pişkin ve Oger Telekom İnsan
Kaynakları Müdürü Bade Sipahioğlu ve Mayıs ayında
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Gençer Baykan ve SOM’un kurucu ortağı Selen
Akçalı Uzunhasan oldu. Konuklar iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilere paylaştılar.
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Güzide Merve , Anadolu Hisarı Mahallesi Muhtarı

Mahalli düzeyde, hem de İstanbul’da 58 yıl yöneticilik yapmış,
daha sonra bu kızı tarafından devam ettiren kaç kişi vardır?
Muhtemelen bu soruya çoğumuz cevap veremeyeceğiz. Çünkü
Türkiye’nin mahalli düzeyde bunca yıl yöneticilik yapmış ve bu
görevi kendi kızı tarafından devam ettirilen bir başka bayan
Muhtarı yok. Üzerine çokça yazılıp çizilen yerel yönetim için
farklı bir örnek oluşturuyor bu hayat. İşte bu ilginç hayat hikayesini bültenimizin bu sayısında taşıdık.

E

fendim, bizimle röportajı
kabul ettiğiniz için size
teşekkür ederek başlamak
istiyorum. Öncelikle kısa sizi
tanıyabilir miyiz? Güzin Merve
kimdir?
10 Mayıs 1950 doğumluyum.
Anadoluhisarı’nda doğdum ve büyüdüm. 6 yıl Diyarbakır’da kalmam
var, onun haricinde hep buradaydım. Daha önce annem muhtardı,
annemin yerine ben geçtim.
Anneniz Nazmiye Korkmazlar
muhtarlık hayatı… Kendisi çok
ender rastlanacak bir hayat yaşadı: Bir kadın olarak çok uzun
süre muhtarlık yaptı. Annenizin
bu kadar uzun bir süre bu görevi
yapmasında etkili olan faktörler
nelerdi? Bize kısa bunlardan bahsedebilir misiniz?
Nazmiye Korkmazlar ismi çok
önemli bir rol model. Onun önüne geçmeme imkan yok. 38 yıl
muhtarlık, 20 sene muhtar azalığı
yapmış. Ben 67 yaşındayım annemi
67 gün evde görmedim. Onun esas
farklılığı sürekli, halkın içinde olmasıydı. Annem hep dışardaydı ne
zaman ki ayağını kırdı, ondan sonra
dışarlara çıkamaz oldu. 2 sene önce
de vefat etti.
Annenizin bu kadar uzun süre
muhtarlık yapmasından etkili
olan faktörler nelerdi?

HİSAR’IN

Annem çalışmayı çok seviyordu.
İnsanlara yardımı çok seviyordu.
Anadoluhisarı’na ve Atatürk’e diyebilirim ki aşıktı. Öyle büyümüş
ve onun yolunda gitmeyi amaçlıyordu. Halk da onun bu tarafını
çok sevdiği için ve daha önemlisi
toplanan yardımların yerine gittiğini bildiği için onu seçiyordu.
Nazmiye hanımın kızı olmak nasıl bir duygu? Yani size neler kazandırdı? Eğer anneniz muhtar
olmasaydı sizi bu gün hangi meslekte görürdük?
Nazmiye Hanım’ın kızı olmak
onur verici bir duygu. Fakat
önümde önemli bir engel. Çünkü onun yaptıklarını benim yapabilmeme imkan yok. Onun
şartları oldukça elverişliydi.
Annemin çocukluğundan itibaren çalışma hayatı vardı. Hep
dışardaydı. Benim onun önüme
geçmeme imkan yok, bazı kişiler
onu bekliyor benden ama mümkünü yok.
Hemşire olmak isterdim. Annem
hemşire okuluna yollamadı. Benim gençliğimde Heybeliada’da
yatılıydı hemşire okulu. Yatılı
vermem dedi ve yollamadı.
Aklınızda kalan anekdotlar var mı
annenizin bu özellikleriyle ilgili?
O kadar çok var ki mesela annem

mezarlığa gider, mezar taşlarıyla
konuşurdu. Tek tek kimin nerede yattığını bilir, gider “Ayşe
Hanım, Ahmet Bey senle şurada
şu çayı içmiştik, böyle şu işleri
yapmıştık. Nasılsın, iyi misin”
der ve o mezarları temizlerdi. Ta
ki büyükşehir belediyesi kendisi
el atıp mezarlıkları temizlemeye
başlayana kadar. Ondan evvel
hep annem temizlerdi ve biz anneme kızardık: “Anne gidiyorsun
oraya, yılan dolu, ot bürümüş
mezarlar.” “Bana bir şey yapmaz
yılanlar.” derdi.
Biraz da sizin Muhtarlık sürecinden konuşalım istiyorum. Bu
süreç nasıl başladı? Sizi böyle bir
göreve talip olmayı teşvik eden
faktörler/olaylar nelerdi?

Beni bu göreve iten halkın isteği
oldu. “Annenin yolundan yürüyeceksin.” dediler. İşin içine biraz
da siyaset de karıştı. Buranın siyasi görüşü karıştı.
Bildiğiniz gibi yerel yönetimlerde kadın yönetici, özellikle de
muhtar, çok fazla değil. Bir kadın
muhtar olarak ne tür kolaylıklar
veya zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bunlardan en önemlilerini
bizimle paylaşabilir misiniz?
Bana göre kadın muhtar olmanın
kolaylığı daha çok. Her kapıyı
gidip açabiliyorum, en azından
karşınızdakiler kadın olduğunuz
için saygı duyuyor. İşiniz yapılıyor yapılmıyor ama dinliyorlar. Ama birçok şeyler yapılıyor,
bunların belli bir sırası var. Bir

şey istediğimizde o an olacak diye
bir şey yok. Bunu halka anlatmak
zor oluyor. Halk yol bugün yapılsın istiyor. Yol istediğiniz zaman
yapılmaz, müracaatı vardır. Belli
bir sırası vardır. Ama halk onu
bugün yapılsın olarak istiyor, bu
bakımdan zorluyor biraz insanı.
Belediyeyle ilişkileriniz nasıl?
Benim belediyeyle ilişkilerim
gayet iyi. Ben saygı duyuyorum.
Onlar isteklerimi sırasına göre
yapıyorlar. Hiçbir isteğim şu
ana kadar geri çevrilmedi. İsteyebileceğin şeyi bileceksin, ben
annemden onu öğrendim. Afaki
şeyler istemeyeceksiniz, mantıklı
gerçekten ihtiyaç olan şeyleri istediğiniz zaman yapıyorlar. Bu da
gayet güzel bir şey bence.
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nüzde artık deniz gözükmüyor.
Orası da tarihi bir mesire alanıdır. Benim çocukluğumda biz
orada salıncaklara binerdik, hokkabazlar gelirdi. Şu an kapalı olan
yerde futbol sahası vardı. Maçlar
orada oynanırdı, kampüsün olduğu taraf bostandı. Bize orayı
geri versinler, tapu onlarda kalsın. Kullanım hakkı konusunda
belediyeyle anlaşsınlar, başkan
söz verdi. Eğer anlaşılırsa orasını
çok güzel bir yer yapacaklar. Spor
alanları da olacak, yürüyüş yerleri
olacak. Bize resmini şema olarak
gösterdi, gayet güzel bir yer olacak.

de var, aşırı olanı da var. Evlatlar
bizim evlatlarımız. Zaten eskisi
kadar öğrenciler bu tarafa gelmiyor. Çünkü kampüsün içinde
yiyecek yerleri filan açıldı. Bir de
derenin kenarındaki yerlere daha
fazla gidiyorlar. Bu tarafa gelen
fazla olmuyor. Ben zararlarını
görmüyorum.
Tekrar muhtarlığa aday olmak
ya da siyasete devam etmek ister
misiniz?

Öğrencilerin orda olması konusunda mahalle dokusuna yararı
veya zararı neler oldu?
Eskiden yanlışlıklar oldu, fakat
bu idarenin sorumluluğunda
değil. Artık anneler babalar çocuklarını biraz rahat yetiştiriyor.
Çocuklarına dur demiyor. İdaresi
o zaman ne yapacak? Ama bununla da tüm gençliği karalamak
çok doğru değil. Çok düzgünü
Biraz da Anadoluhisarı Mahallesinden bahsedelim. Buranın temel özelliği nelerdir? Mesela kimler yaşar? İnsanlar nelerle uğraşır?
Komşuluk ilişkileri nasıldır?
Eskilerin komşuluk ilişkileri gayet iyiydi. Bu öngörünüm (Boğazlar İmarı) yasasından sonra
kalmadı diyebilirim. Çünkü evlerini yapamadılar. Boğaziçiyle uğraşmak çok zor. Buranın insanları
daha evvel memur ve balıkçıydı.
Vasat, orta gelirli ailelerdi ve o evleri yaptırmalarına imkan olmadığı için hep satıp satıp gittiler.
Bu yüzden eskisi kadar komşuluk
ilişkisi yok. Benim zamanımda
sokak kapıları kilitlenmezdi. En
basitinden bizim evin kapısını
biz omzumuzla açar ve girerdik.
Kilit diye bir şey yoktu. Hisar

büyümeye müsait değil. İki dağ
arasında kalmış. İki site yapılarak
nüfusu biraz genişledi. Onun dışında içyapısı hep aynı, hiç yeni
bina eklenmedi. Sadece eskiler
tadilat görüp yenilendi.
Mahallede en çok karşılaştığınız
sorunlar neler? Bunları çözmek
için nasıl bir yol izliyorsunuz? Sorunların çözümünde en çok hangi
zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
En zorluk çektiğimiz alan yapılacak işler konusunda sorumluluğu
Beykoz Belediyesi ve Büyükşehir
Belediyesi birbirlerine atıyor.
O zor oluyor. Büyükşehir belediyesine ana arter bağlıdır. Bu
cadde olduğu gibi Büyükşehir
Belediyesi’nin sorumluluğunda.
Ama ara sokaklara Beykoz Be-

Muhtarlığın siyaseti yok. Ben
daha önce siyaset yaptım ama
muhtarlığa gelen her partiden kişi
Anadoluhisarlıdır. Tuttuğu parti
beni hiç ilgilendirmez. Önemli
olan afaki isteklerle gelmesinler,
yapılabilecek ve yapabileceğim
isteklerle gelsinler. Benim tutmadığım partiden bana oy atan da
oldu. Siyaseti düşünmüyorum.
Muhtarlığı da sağlığım el verdiği
ölçüde götürmeyi düşünüyorum.
Bize zaman ayırdığınız için çok
teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar
diliyoruz.

lediyesi bakıyor. Baştan savmak
için vatandaşlara yanlış bilgiler
verilebiliyor. En azından sıraya
koyduk desinler. Dilekçe prosedürü de oldukça uzun sürüyor.
Bildiğiniz
gibi
Marmara
Üniversitesi’nin önemli kampüslerinden biri burada. Öncelikle böyle bir kampüsün burada
olmasıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Buranın, mahallenizin
dokusuna, yapısına bir etkisi var
mı? Varsa bunlar nelerdir, bizimle
paylaşır mısınız?
Kampüsten çok memnunuz ama
Küçüksu çayından aldığı yer halkın hizmetine mesire yeri olarak
belediyeyle anlaşılırsa çok daha
fazla memnun oluruz. Çünkü
hakikaten şöyle bir yürüdüğü-

Eski Muhtar Nazmiye Korkmazlar,
20 yıl azalık ve 38 yıl da muhtarlık
yapmıştı.
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Meryem KOÇ
2016 Fakülte Birincisi

Başarının Sırrı:

Planlı Çalışma- Hedef- Daha Planlı Çalışma
Bu sayımızın söyleşi bölümünde 2016 fakülte birincisini konuk ettik.
Başarılarla dolu bir hayatın aslında tesadüf olmadığını anlatıyor Birincimiz.
Öncelikle bize bu söyleşiyi gerçekleştirme
fırsatı
verdiğiniz
için size çok teşekkür ediyoruz.
Kendinizi genel olarak tanıtır
mısınız?
İsmim Meryem KOÇ, 23 yaşındayım.
Sivas’ta doğdum ve ailem hala Sivas’ta
yaşıyor. Ben de İlköğretim ve liseyi
Sivas’ta tamamladım. Fakat üniversite
sınavını kazanınca İstanbul’a geldim
ve 5 yıldır da burada yaşıyorum. Öğrenim hayatım boyunca hep çalışkan bir
öğrenci oldum. Bu belki de erken yaşta
fazla sorumluluk almamdan kaynaklanıyordu, çünkü annem çalıştığı için
çoğu zaman kardeşlerimle ben ilgilenirdim. Anadolu’da yaşamış çocukların
geneli gibi benim de kolay bir hayatım
olmadı. Lakin zorlukların iyi yönü,
insanı büyütmesi, olgunlaştırmasıdır.
Bu nedenle hep yaşımdan daha olgun
ve bilinçliydim. İçinde bulunduğum
şartlar bana bolca azim kazandırdı diyebilirim.
Üniversiteye başladığınızda fakültede
derece yapmak gibi bir hedefiniz var
mıydı? Bu derece, planlı bir çalışmanın sonucu mu?
Açıkçası böyle bir hedefle başlamadım.
Çok zor bir LYS maratonundan çıkmanın verdiği yorgunluk bir yana, İstanbul
gibi çetin şartları olan bir şehirde bir başına kalmanın verdiği şaşkınlık da vardı
üzerimde. Yani başlarda neyin ne olduğunun pek farkında değildim. Yine de
ortalamam fena değildi. İkinci sınıfa geçerken çift ana dal yapma kararı aldım.
Şartlar zordu ama ben vazgeçmedim.
Hedefim iki bölümü birlikte bitirmekti
ve bunun için planlı çalışmak şarttı. Zaman geçtikçe sınıf birincisi olduğumun
farkına vardım ve bunu kaybetmemek
için daha da çok çalıştım. Yani aslında
benim sürecim ‘’hedef-planlı çalışma
şeklinde değil; planlı çalışma- hedefdaha planlı çalışma’’ şeklinde ilerledi.
Nihayetinde önüme çıkan zorluklarla
(burada zorluğu kendi kendime çıkarmış oldum ama) başa çıkma azminin
mükafatını aldım diyebilirim.
Fakülte birinciliğiyle sonuçlanan
Üniversite hayatınızı nasıl geçti? Hep
ders mi çalıştınız? Sosyal aktivitelere
de katıldınız mı?
Takdir edersiniz ki ders çalışmak hayatımın çok büyük bir kısmını esir
almıştı. Bölüm arkadaşlarımın çoğu
ile karşılaştırırsak, beni asosyal olarak
tanımlayabilirler. Şaka bir yana ders
yüküm iki kat fazla olmasına rağmen
sosyal aktivitelere de katılmaktan geri
durmadım. İnsanın ruhunu da beslemesi gerekiyor. Hatta ben “akıl sağlığı
için önce ruh sağlığı” derim hep. Bu

nedenle insan sevdiği şeyleri yapmaktan
geri durmamalı. İstanbul zaten sosyal
aktivite cenneti. Fakat ben daha ziyade
tiyatro, sinema, sahil yürüyüşleri gibi
aktiviteleri tercih ettim.
Lisans hayatınızın geçtiği okul ortamının etkisini hem akademik hem
de sosyal açıdan nasıl tanımlarsınız?
Okulu sevmek belki de her şeyin başlangıcını oluşturuyor. Tüm alt yapı
sorunlarına rağmen ben Marmara üniversitesini çok sevdim. Anadoluhisarı
kampüsünün kalbimdeki yeri ise apayrı, öyle ki şimdiden özledim. Akademik
ve sosyal etkisini değerlendirdiğimde
aslında insanı olumsuz etkileyebilecek
çok şeyle karşılaştım. Bir kere Siyasal
Bilgiler Fakültesinin hala bir kütüphanesi yok. Kütüphanenin olduğu zamanlara da denk gelmiştim. O küçücük oda
bir grup insanın sohbet odasına dönüşmüştü. Yine bilgisayarlara ve internete
erişimde sorunlar yaşadık. Fakat sorun
aslında Siyasal Bilgiler Fakültesinin, Hisar kampüsüne sonradan yerleştirilmesi-yerleşmeye zorlanması da- diyebiliriz.
Bu nedenle bir şeylerin oturması zaman
alıyor. Zamanla çok güzel sınıflara, teknolojik imkanlara vs. kavuştuk fakat ne
yazık ki bu süreçte bizlerin lisans hayatı
sona erdi. Umuyorum bizden sonraki
nesiller daha da güzel şartlarla karşılaşır.
Akademik yaşamıma en olumlu etkiyi
ise hocalarım yaptı. Hep söylüyorum
bu okulun en büyük zenginliği her
biri birbirinden kıymetli hocalarımdır.
Hepsine tek tek sizin aracılığınızla tekrar şükranlarımı sunuyorum.
Üniversite hayatınız süresince en
zorlandığınız dönemi kısaca anlatır
mısınız?

Aslında hiçbir dönem kolay geçmedi
benim için. Fakat birbirinden ayırt
edemediğim en zor 3 dönemim var. İlki
hazırlık okulunun ilk dönemi. Bu süreçte aileden ayrı büyük bir şehirle başa
çıkmaya çalıştığım için duygusal olarak
çok zorluk çektim. İkincisi bölümün
ilk dönemiydi. Akademik bir üslupla,
kendi literatürü içinde hem de İngilizce
anlatılan dersleri anlamak çok zordu. Ve
sonuncusu çift ana dala başladığım ilk
dönemdi. Ne yapacağımı, nasıl halledeceğimi bilemediğim bir ton dersle başa
çıkmaya çalışmak yormuştu. Fakat sabır
ve azim işleri kolaylaştırıyor. Sonrası, tabiri caizse çorap söküğü gibi geldi.
Fakülte birinciliğinin bundan sonraki hayatınıza nasıl bir katkısı olacağını düşünüyorsunuz?
Mezun olduktan sonra geçen iki ay
içerisinde birinciliğin pek bir getirisini
gördüğümü söyleyemem. Açıkçası akademik bir kariyer planınız yoksa birinci
olmanın sizi fazla öne çıkaracağını hayal
etmek yanlış olur diye düşünüyorum.
Fakat derece yapan bir öğrenci olmak
sizin kişisel özellikleriniz ile ilgili ipuçları verir. Örneğin çalışkan, azimli, sorumluluk sahibi, disiplinli vb. biri olduğunuzun işaretidir bence. Bu özellikler
hayatın her anında insana lazım olan
özellikler. Tüm bu nedenlerden dolayı
istihdam edilme sürecinde avantajlı olacağıma inanıyorum. Öte yandan başarının tadı tarif edilemez. İnsana müthiş
bir özgüven ve hırs veriyor. En önemlisi
de bu; geri kalan hayatımda da hep başarmak için çalışmaya devam edeceğim.
Dereceyle tamamladığınız lisans döneminizden sonra diğer öğrencilere
tavsiyeleriniz nelerdir?

Bir kere önceliklerinin farkına varsınlar.
Benim önceliğim ailem ve kendim için
bir an evvel okulumu tamamlamaktı.
Evet gençliğin en güzel yılları üniversite
yıllarıdır. Fakat bu yılları boş geçirmemek gerekiyor. Mümkün olduğunca
aktif şekilde derslere devam etsinler.
Dersleri sadece geçmek için değil, öğrenmek için alsınlar. Bu sıralarda bu
kadar değerli akademisyenlerden öğrendiklerinizi bir daha başka yerde bulmak
mümkün değil.
Eğitim ortamının daha da iyileştirilmesi için üniversite yönetimine ne
gibi önerilerde bulunabilirsiniz?
Önceden de belirtmiştim, bence en
önemli sorun olan kütüphane eksikliği,
bir an evvel giderilmeli. Bunun dışında sınav dönemlerinde bireysel veya
birlikte çalışmak için elverişli ortamlar
hazırlanabilir. Zira şans eseri boş yakalayabildiğimiz sınıflarda gürültülü
ortamlarda çalışmak zorunda kalıyorduk. Bir de arkadaşlarla hep tartıştığımız bir konu olan ders programında
ayarlamalar yapılabilir. Şöyle ki mezun

arkadaşlarımızın çoğu KPSS sınavı ile
bakanlıklara yerleşmeye çalışıyor. Fakat
sınavda sorumlu olduğumuz derslerin
bir kısmını bölümde görmüyoruz. Seçmeli derslerin arasına bu tarz derslerin
konulması ile kamu sınavlarına çalışan
arkadaşlarımıza da seçenek oluşturabiliriz diye düşünüyorum.
Bundan sonraki hayatınızı nasıl
planladınız? Hedefinizde neler var?
Gelecekte sizi nerede görebiliriz?
Akademisyen olmak istiyorum. Bunu
mezun olduktan sonraki süreçte daha
iyi anladım. Yüksek lisans, doktora ve
devamı; öğrenim hayatıma devam etmek istiyorum. Bunun yanında birilerinin hayatında iz bırakmak, bir şeyler
öğretmek çok eşsiz ve kutsal bir şey. O
nedenle okul sıralarından kopamayacağım sanırım, ama öğrencilikten öğretmenlik mertebesine yükselmeyi umuyorum. Fakat hayatın sizin için yazdığı
bir kader var. Planlar ile yaşananlar her
zaman aynı olmuyor. Hepimiz için her
şeyin hayırlısı olsun diliyorum.
Son olarak eklemek istediğiniz başka
bir şey var mı?
Öncelikle bu fırsatı bana verdiğiniz için
teşekkür ediyorum. Bu oldukça gurur
ve onur verici bir şeydi. Hayatımdan,
deneyim ve düşüncelerimden bir parça olsun okurlara hissettirebilirsem ne
mutlu bana. Sizin aracılığınızla bir kez
daha aileme, arkadaşlarıma ve bana
destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha tekrar etmek isterim
ki Marmara üniversitesi benim için
çok özel. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve
kıymetli öğretim üyeleri ise hayatımda
iz bırakan çok nadide varlıklardır. Her
birine tek tek teşekkür ediyorum. Onlar
benim hayatıma ilham verdiler. İnsanın insana fayda sağladığı bir dünyanın daha yaşanılır olduğunu öğrettiler.
Onların ışığı ile yola devam edeceğim.
Birilerine ilham verebilmek dileğiyle…
Teşekkür ederim.
Zaman ayırdığınız için biz teşekkür
ediyoruz. Herşey gönlünce olsun.
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Fikir Talimi Kulübü
Etkinliklerine Bu
Dönem de Bütün
Hızıyla Devam Etti
Fikir Talimi Kulübü döneme 26
Şubat’ta düzenlediği ve Al Jazeera
Türk haber direktörü Gürkan
Zengin’in konuşmacı olarak
katıldığı Arap “Baharı” ve Türk
Dış Politikası başlıklı konferansla
başladı. Dönem içinde Yrd. Doç.
Dr. Şükrü Yazğan, Dr. Barış Çetin
Eren ve Prof. Dr. Yüksel Taşkın ile
gündem toplantıları düzenleyen
kulüp, uluslararası ilişkilerde
yumuşak güç konusunun derinlemesine tartışıldığı bir çalıştay
da organize etti. Dönemin son
etkinliğinde Kamu Güvenliği
Uzmanı Muhammed Gergerlioğlu ve “Matrix’ten Çıkış” kitabının
yazarı Ayten Çalış’ın katıldığı
panelde Türkiye’nin güvenlik
politikaları ve dış istihbarat
oluşumlarını tartışıldı.

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve
Uygulama Merkezi Mayıs Ayında İki
Konferans ve Bir Panel Gerçekleştirdi
MURCIR 12-16-17 Mayıs 2016 konferansları yapıldı. Konferans ; digital bilgilerin şirket, birey, kurum ve devlet tarafından güvenilirliği, Suriyeli göçmenler üzerine İstanbuldaki muhtarlarla yapılan araştırmalar ve
Hindistan konuları üzerine sunumlar yapıldı.

U

luslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (MURCIR)
12 Mayıs’ta düzenlediği konferansın
konuğu 21. Yüzyılda Siber Güvenlik kitabının
yazarı, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi
Doç. Dr. Salih Bıçakçı oldu. Bıçakçı, konuşmasında her gün üretilen dijital bilginin, bu
bilgiyi kontrol ederek gücünü artırmak isteyen şirketler, bireyler, kurumlar ve devletler
tarafından nasıl zaman içerisinde bir güvenlik
sorununa dönüştürüldüğünü ve bununla başa
çıkmak için geliştirilen yöntemleri aktardı. Oldukça detaylı ve verimli geçen konferans katılımcılardan gelen sorularla sona erdi.

MURCIR’ın 17 Mayıs’ta düzenlediği bir diğer
konferansta ise İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Deniz
Genç ve fakültemiz Kamu Yönetimi (Fransızca) bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Merve Özdemirkıran Suriyeli göçmenler üzerine
İstanbul’daki muhtarlarla yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını aktardılar.
MURCIR’ın 16 Mayıs’ta düzenlediği panelin konusu ise Hindistan’dı. Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Erhan Doğan’ın moderatörlüğünde
Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Sucheta Mahajan ve Delhi Üniversitesi’nden

Siyasal Bilimler Dergisi’nde

Nöbet Değişimi

Siyasal Bilimler Dergisi’nin Mart 2016 tarihli 6. sayısının yayınını takiben Siyasal
Bilimler Dergisi Editörler Kurulu’nda görev değişimi gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de siyaset ve sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların çalışmalarını
paylaştıkları bir referans dergi yayınlayabilmek amacıyla yola çıkan ve Mart 2013
tarihinden bu yana bu amacı gerçekleştirebilmek adına sıkı bir ekip çalışmasıyla
yayınlanmaya başlayan Siyasal Bilimler
Dergisi, Eylül 2016 sayısı itibariyle Doç.
Dr. Ahmet Kemal BAYRAM’ın editörlü-
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ğünde ve Arş. Gör. Alihan GÖK ve Arş.
Gör. Koray KAPLICA ve Arş. Gör. Muhammed Erdal Okutan editör yardımcılığında yayın hayatına devam edecektir.
Siyasal Bilimler Dergisi’ni daha iyi noktalara taşıyacaklarına inandığımız yeni Editörler Kuruluna bu vesileyle görevlerinde
başarılar dileriz

Bodh Prakash Hindistan’daki dil ve kültürel
çeşitliliği ile tek Hindistan fikrinin hoşnutsuzlukları üzerine sunumlarını yaptılar..

Uluslararası
İlişkiler
Kulübü
Etkinlikleri
Uluslararası İlişkiler
Kulübü’nün 14 Nisan’da
düzenlediği seminerin
konuğu fakültemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler bölümü araştırma görevlisi Tuncer
Beyribey oldu. Beyribey
“Büyük Tartışma: Samuel Huntington ve Francis Fukuyama Teorileri
Ekseninde Soğuk Savaş
Sonrasının Değerlendirilmesi” başlıklı konuşmasında Huntington’ın
1996 tarihli kitabı
“Medeniyetler Çatışması
ve Dünya Düzeninin
Yeniden Kurulması” ve
Fukuyama’nın 1992
tarihli eseri “Tarihin
Sonu ve Son İnsan”da
dile getirdikleri tezler
ışığında 1991 sonrası
uluslararası sistemi
yorumladı. Etkinlik
soru-cevap bölümünün
ardından sona erdi.

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine
Oryantasyon Programı
Yapıldı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hazırlık öğrencileri Doç. Dr. İdris Sarısoy koordinatörlüğünde düzenlenen oryantasyon programı
için Anadoluhisarı Kampüsü’ne konuk oldular. Program, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nail
Yılmaz’ın açılış konuşması ve öğrencilerin kendini tanıtmasıyla başladı. Bölüm öğretim elemanlarının tanıtıcı kısa konuşmalarıyla devam
eden program öğrencilerden alınan yorum,
soru ve önerilerin ardından sona erdi.

SİYASALBÜLTENİ

Bahar 2016

				

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

Ajanda

Tanıtım
Dergi

International Research Conference on Arts, Social Sciences and
Humanities (RCASSH-16) 9-10 Eylül, 2016, İstanbul, Türkiye.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERGİSİ
Uluslararası İlişkiler Dergisi, Uluslararası İlişkiler Konseyi
Derneği’nin uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, devletler hukuku,
strateji ve diplomasi alanlarında hazırlayıp yayınladığı basılı bir
akademik çalışmadır. Hakemli bir çalışma olan Uluslararası ilişkiler Dergisi, uluslararası ilişkilerin her boyutuyla ilgili çalışmalara yer vererek, kalite ve etkinlik alanında yetkinliğe ulaşmayı
amaçlamaktadır. Bu çerçevede dergi Türk dış politikasının ve
uluslararası alanlardaki gelişmelerin değerlendirilmesinde akademik bakış açısının geliştirilmesini, Türkiye’deki uluslararası
ilişkiler literatürüne katkıda bulunmayı ve bu alanda yaşanan
boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Belirlenen bu amaçlar doğrultusunda kurumsal ve özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerinin de yer verildiği dergi EBSCO, Elsevier Bibliographic Databases, America: History and Life, Index Islamicus, International Bibliography
of the Social Sciences, International Political Science Abstracts ve ULAKBİM Sosyal Bilimler
Veri Tabanı başta olmak üzere çok sayıda veri tabanı tarafından taranmaktadır.

4. International Symposium of Chaos, Complexity and Leadership,
21-22 Ekim 2016, Ankara, Türkiye.
2. International Symposium on Politics and Society in the Islamic
world”, 20-21 Ekim 2016, Torun, Polonya.
İstanbul Güvenlik Konferansı, Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları, 2-4 Kasım 2016, İstanbul, Türkiye
International Conference on Middle East Studies, 2-3 Aralık 2016,
İstanbul, Türkiye.

Kitap/Makale/Medya
YAYINLANAN KITAPLAR
•

Emel Parlar Dal, Gonca Oğuz Gök ve Tolga Sakman
(2016). Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler: 70.
Yılında BM. TASAM Yayınları Uluslararası İlişkiler
Dizisi.

•

Yüksel Demirkaya (2016). New Public Management
in Turkey: Local Government Reform. New York:
Routledge.

•

Ömer Faruk Gençkaya, Umut Gündüz ve Damla Cihangir Tetik (2016). Siyasetin Finansmanı ve Şeffaflık.
Uluslararası Şeffaflık Derneği, Altan Matbaacılık.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

YAYINLANAN MAKALELER (SSCI MAKALELERI)
Siyasetin Finansmanı
ve Şeffaflık

•

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya, Dr. Umut Gündüz, Damla Cihangir-Tetik

•

•

Ethemcan Turan, Semra Cerit Mazlum, Ümit
Şahin, Alevgül H. Şırman ve Cem Gündoğan
(2016). “Beyond special circumstances: cliamte
change policy in Turkey 1992 – 2015” Wiley
Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 7 (3),
p. 448 – 460.
Emel Parlar Dal (2016). “Conceptualizing and
testing the “emerging regional power” of Turkey in
shifting international order” Third World Quarterly, 37 (8), p. 1425-1453.
Gonca Oğuz Gök ve Mehmet Şahin Gök (2016).
“Emerging Economies: Comparative Analysis of
MIST and IBSA Countries” Eurasian Journal of
Social Sciences, 4 (2), p. 1-13.

Sosyal Medya
https://twitter.com/MarmaraKonsey		
https://twitter.com/TC_istanbul		
https://twitter.com/LSEpoliticsblog		
https://twitter.com/CitiesOxford		
https://twitter.com/webtuik

