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Geleceğin Okuryazarlığı
Tartışılacak

Marmara Üniversitesi 12-14 Eylül 2012
tarihleri arasında “21. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi” düzenliyor. Kongrenin teması,
“21. Yüzyılda Okuryazarlık ve Geleceği”
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Etkinlik Takvimi

Anatolia: Türkiye-NATO İlişkilerinin 60 Yılı
etkinliği Şubat-Haziran 2012 Türkiye
24 Haziran-3 Temmuz 2012 “Social Sciences
Conference” Seul, Güney Kore
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Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi üçe bölündü. Fakültelerin kurucu dekanlıklarına üniversite içinden atamalar yapıldı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde hizmet veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılarak İktisat,
İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri’nin kurulmasına karar verildi.

Prof. Dr. M. Zafer Gül
Marmara Üniversitesi Rektörü

M

armara
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. M.
Zafer Gül, göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan
çalışmaları ve yapılması planlananları anlattı. Gül, tek amaçlarının
Marmara Üniversitesi’ni dünyanın
sayılı üniversitelerinden biri yapmak olduğunu söyledi. Bu amaçla
birçok yeniliğe imza atan Gül, ekibiyle yoğun bir şekilde çalışıyor.
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İktisat’a Yeni Bina

Prof. Dr. Ali Vahit Turhan
Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

S

öyleşi bölümümüzde Marmara
Üniversitesi Fransızca Kamu
Yönetimi Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Ali Vahit Turhan ile görüştük.
Bölümlerinin diğer kamu yönetimi
bölümlerinden farkını “İsmimiz kamu
yönetimi olsa da derslerimiz ağırlıklı
olarak siyaset bilimi üzerinedir. Bunun
nedeni ise Fransa’da kurumsallaşmış
üniversitelerin siyasal bilgiler enstitüsü
modelini esas almamızdır.” sözleriyle
ifade eden Turhan, bölüm ile ilgili bir
çok bilgi verdi.
6’da

1977 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi
içerisinde bulunan “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Binası” 45 yaşındaydı. 2005 yılında deprem dayanımı için yaptırılan inceleme sonucunda; binanın yeterli güvenliğe sahip olmadığı, muhtemel
İstanbul depremine hiçbir şekilde mukavemet gösteremeyeceği ortaya
çıktı. Bunun üzerine üniversite yönetimi fakülte binasının yıkılmasına ve
yerine yeni, modern bir fakülte binasının yapılmasına karar verdi.
2’de

Öğrenciler Marmara’dan Neler Bekliyor?
Marmara Üniversitesi öğrencileri üzerinde küçük
bir araştırma yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre
öğrencilerin üniversiteden beklentilerini şu şekilde sıralamak
mümkün:
Kütüphane, teknik açıdan donanımlı derslikler, etüt merkezleri, IETT seferlerinin artırılması ve Göztepe Kampüsü’ndeki
merkez kütüphane ile Hisar Kampüsü arasında ring seferlerinin
konulması, öğrenciye kurumsal e-mail adresi verilmesi, kampüste “Kablosuz Ağ” oluşturulması, öğrenci belgesi alımının
kolaylaştırılması, yurt ve burs olanaklarının artırılması...
7’de
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EDİTÖRDEN

İktisat’a Yeni Bina
İktisat Fakültesi’nin yeni binasının resmi açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Açılışa çok sayıda
davetli katıldı.

Doç. Dr. Nail Yılmaz

Mezuniyet
Törenleri
Başlıyor
Marmara
Üniversitesi
2011-2012
Eğitim-Öğretim
Yılı Mezuniyet
Törenleri 2- 6
Temmuz 2012
tarihleri arasında
Anadolu Hisarı
Yerleşkesinde
bulunan Beden
Eğitimi Spor
Yüksekokulu
sahasında
saat 17.30’da
başlayacak.

Siyasal Bil. Fak. Dekan Yrd.

Fakülte Binası

İktisat Fakültesi modern bir görünüme kavuştu

Üniversite yönetimi açılışta hazır bulundu

1

977 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi içerisinde bulunan “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Binası” 45 yaşındaydı. 2005 yılında
deprem dayanımı için yaptırılan inceleme sonucunda; binanın yeterli güvenliğe sahip olmadığı, muhtemel İstanbul depremine hiçbir şekilde mukavemet gösteremeyeceği ortaya çıktı.
Bunun üzerine üniversite yönetimi fakülte binasının yıkılmasına ve yerine yeni, modern bir

fakülte binasının yapılmasına karar verdi. İşte
bu modern bina geçtiğimiz günlerde törenle
hizmete girdi.
Rektör, Prof. Dr. Zafer Gül tarafından gerçekleştirilen açılışa, rektör yardımcıları Prof.
Dr. Emin Arat, Prof. Dr. Hasan Selçuk, Prof.
Dr. Hamza Kandur ile birlikte Marmara
Üniversitesi’nin eski rektörlerinden Prof. Dr.
Ömer Faruk Batırel de katıldı.

Geleceğin Okuryazarlığı
Tartışılacak
Marmara Üniversitesi 12-14 Eylül 2012 tarihleri arasında “21. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi” düzenliyor. Kongrenin teması, “21. Yüzyılda Okuryazarlık ve Geleceği.”

M

armara Üniversitesi, 12-14
Eylül 2012 tarihleri arasında eğitim bilimleri açısından
önemli bir kongreye imza atacak. “21.
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi” adı
altında pek çok seminer düzenlenmesi
planlanıyor. Üniversitenin kongreye ilişkin yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eğitim bilimleri açısından
gittikçe önem kazanan bu mesele, 21.
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nin teması olarak belirlenmiştir. Okuryazarlık
konusu etrafında sunulacak bildirilerin,

21. yüzyıldaki okuryazarlık ve kapsamını
anlamamıza yardımcı olacağı ve böylece
eğitimde nasıl bir yol haritası izleneceği
konusunda önemli katkılarda bulunacağı
düşünülmektedir.”
Kongrenin ana temasını oluşturan okuryazarlığın, sadece kişinin dil gelişimi ve
temel becerileri ile ilgili bir kavram olmaktan çıktığını belirten yetkililere göre:
“Okuryazarlık; sosyal çevreden de etkilenen ve temelinde iletişim olan bir eğitim
terimi şeklinde tanımlanabilir.”

Merhabalar,
Bilindiği gibi Üniversitemize bağlı olarak faaliyet gösteren İktisadî ve İdarî Bilimler
Fakültesi kapatılarak, yerine üç yeni fakülte
kurulmuştur. Bu fakülteler İşletme, İktisat ve
Siyasal Bilgiler Fakülteleridir.
Mensubu bulunduğumuz Siyasal Bilgiler
Fakültesi, kurumsallaşmasını hızlandırma
adına bundan böyle yılda iki defa çıkarılan bir
bültenle karşınızda olacaktır. Bültende, röportaj
ve söyleşilerin yanında üniversite ve fakülteden
haberlerin yer bulduğu sayfalar olacaktır.
Öğrenci merkezli bilgilerin yoğunluklu
olarak görüleceği bölümü, dergi ve kitap tanıtımları izlerken; bülten, ulusal ve uluslararası
etkinliklerin duyuruları ile son bulacaktır.
İlk sayımızın röportaj konuğu, Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. M. Zafer Gül
olmuştur. Röportajında, öncelikli olarak
Marmara Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu
hakkında bilgiler veren Rektörümüz, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile ilgili görüşlerini de
bizlerle paylaşmıştır. Yeni kurulmuş olsa da
Fakülte tarihinin 1960’lardaki Şişli Siyasal
Bilimler Yüksekokulu’na kadar götürülebileceğini ifade eden Rektörümüz, SBF’nin kısa
sürede hak ettiği yere geleceğini belirtmiştir.
Söyleşi bölümünün konuğu ise Fransızca
Kamu Yönetimi Bölümü Eski Başkanı Prof.
Dr. Ali Vahit Turhan olmuştur. Kuruluşundan itibaren bölümde hocalık yapması
bakımından kurumsal hafızayı da temsil
eden Turhan, Fransızca Kamu Yönetimi
Bölümü’nü diğer kamu yönetimi bölümlerinden ayıran temel farklılıklara işaret etmiştir.
Bültende Üniversite ve Fakülte hakkında
öne çıkmış olan haberlerden sonra ulusal ve
uluslararası düzeydeki etkinliklerin duyurusu
yapılmıştır. Tanıtım kısmında ise Prof. Dr.
Haluk Ülman’a Armağan olarak hazırlanan
kitap ile siyaset ve sosyal bilimler literatüründe saygın bir yeri olan “Antipode” dergisi
tanıtılmıştır.

Çevreciler
Ödüllendirildi

M

armara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, dünyadaki hızlı
tüketimin yol açtığı sorunların
giderilmesi ve kaynakların doğru
kullanılması gibi konuların işlendiği kısa filmlerin yarıştığı ’Yeşil
Kamera Kısa Film Yarışması’nda
ikinci oldu. Öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.
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Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi üçe bölündü. Fakültelerin kurucu dekanlıklarına üniversite
içinden atamalar yapıldı.

M

armara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kapatılması
ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri’nin kurulmasına karar verildi. Karar, geçtiğimiz aylarda resmi gazetede yayımlandı. Resmi Gazete’de kararla ilgili olarak “Millî Eğitim Bakanlığı’nın
28/12/2011 tarihli ve 10173 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983
tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.”
ifadelerine yer verildi.

Yeni Fakülte Dekanları

Prof. Dr. Recep Bozlağan

İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. A.Ercan Gegez

İktisat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şahamet Bülbül

Fen-Edebiyat da bölünebilir
23 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Selçuk konuyla ilgili yaptığı
açıklamada gerek farklı mekânların yönetilmesi, gerekse fakülteye yeni bölümler eklenmesi için bu bölünmenin zorunlu olduğunu söyleyerek sosyal ve fen bilimlerinin bir arada yürütüldüğü
Fen-Edebiyat Fakültesi için de bölünme gereğinden bahsetti.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Recep Bozlağan

Siyasal Bilgiler Fakültesi Ana Binası

Fakülte Hocalarından
Yeni Kitaplar
Doç. Dr. Yüksel Taşkın’ın da makalesinin yer aldığı “Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman
İmgeleri” isimli kitap ile Dr. Sezgi Durgun’un “Memalik-i Şahane’den Vatan’a” adlı kitaplar
İletişim Yayınları’ndan çıktı.

T

ürk milliyetçiliği ve muhafazakârlık üzerine çalışmalarıyla
tanınan Doç. Dr. Yüksel Taşkın’ın “Türk Sağı ve Aydınlar:
Bir Aşk ve Nefret İlişkisini Anlamak,” adlı makalesinin de
yer aldığı; Gürkan Güven Öztan ve İnci Kerestecioğlu’nun editörlüğünde hazırlanan “Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri”
adlı kitap İletişim Yayınları’ndan çıktı.
İletişim Yayınları tarafından basılan bir diğer kitap da Dr. Sezgi
Durgun’un “Memalik-i Şahane’den Vatan’a” adlı kitabı oldu. Söz
konusu kitapta Durgun, modern ulus-devlet inşa sürecinin önemli
bir bileşeni olan vatan inşası deneyimini Türkiye örneğinde inceliyor. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne giden
süreçte, vatan kavramının nasıl oluştuğunu, vatanın harita üzerinde
ve muhayyilelerde nasıl şekillendiğini ele alıyor.

Araştırma ve
Yayınlarda Öne
Çıkan Temalar
Fakülte öğretim
üyelerimizin
son 6 aylık
dönemdeki akademik araştırma
ve yayınlarında
Türkiye Siyasi
Tarihi, Uluslararası Göç, ÇinTürkiye İlişkileri, Güvenlik,Dış
Politika,
Ortadoğu ve
Bölgesel Hegemonya temaları
öne çıkmıştır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nin kuruluşunda görev almanın onurunu ve heyecanını taşıyoruz.
Fakültemiz, Şişli Siyasal Bilimler
Yüksekokulu’nun elli yıla dayanan tarihî geçmişinden ve Hamidiye Ticaret Mektebi’nin
yüz yılı aşan köklü geleneğinden beslenen
iddialı bir girişim olarak akademik hayatımızdaki yerini almıştır.
İngilizce eğitim yapan Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Fransızca
eğitim yapan Kamu Yönetimi Bölümü olmak
üzere iki bölüm ile faaliyetlerine başlayan fakültemiz bünyesinde, Türkçe eğitim yapacak
olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü ile Kamu Yönetimi Bölümü’ne dair
YÖK’ten onay alınmış; yine Türkçe eğitim
yapacak olan Yerel Yönetimler Bölümü konusunda ise onay beklenmektedir.
Anadoluhisarı Yerleşkesi’nde faaliyetlerini
sürdürmekte olan fakültemiz, kurumsallaşma
sürecini hızla tamamlamaktadır.
Ülkemizde kamu yönetimi, uluslararası
ilişkiler, siyaset bilimi ve yerel yönetimler
alanlarında organize edilen akademik faaliyetlerin aktif destekleyicisi ve çözüm ortağı
olacağız.
Fakülte bünyesinde proje grupları oluşturarak başta Avrupa Birliği, İstanbul Kalkınma
Ajansı, TÜBİTAK ve DPT olmak üzere,
ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından en
etkili şekilde yararlanma düşüncesindeyiz.
Yerel yönetimler, merkezi hükümet
kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör
kuruluşları, meslek örgütleri ve uluslararası
kuruluşlarla çok yönlü işbirliği ağları geliştirme hususunda yoğun çaba harcayacağız.
Üniversite bütçesinden daha fazla
pay almanın mücadelesini veren değil,
yapacağı teorik ve uygulamalı bilimsel
çalışmalarla üniversitemize kaynak temin
eden, imajını pekiştiren, topluma katma
değer katan bir tavrın mücadelesini verme
gayreti içinde olacağız.
Kuruluş sürecinde ve sonrasında bizlere
her türlü desteği veren Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ömer Dinçer’e, Rektörümüz
Prof. Dr. Zafer Gül’e, Üniversitemizin ve
Fakültemizin akademik ve idarî personeline
en kalbî şükranlarımı sunarım.

SİYASALBÜLTENİ
Adı: Siyasal Bülteni
Yılı: 2012-1
Adres: Cuma Yolu Caddesi Anadolu
Hisarı Kampüsü Beykoz-İSTANBUL
Tel: 0216 3082485
0216 3082226
Fax: 0216 3082226-1205
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Adına Sahibi
Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN
(Dekan)
Editör
Doç. Dr. Nail YILMAZ
(Dekan Yardımcısı)

S YASAL B LG LER
FAKÜLTES

Editör Yardımcısı
Dr. Sezgi Durgun
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN
(Dekan)
Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA
(Fransızca Kamu Yönetimi
Bölümü Başkanı)
Doç. Dr. Ahmet DEMİREL
(Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü Başkanı)
Doç. Dr. Nail YILMAZ
(Dekan Yardımcısı)
Fahrettin ÇELEN
(Fakülte Sekreteri)
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Marmara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. M. Zafer Gül:

Köklü Geçmiş

Güçlü Gelecek
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Zafer Gül, amaçlarının Marmara Üniversitesi’ni
dünyanın sayılı üniversitelerinden biri haline getirmek olduğunu söylüyor.

M

armara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
M. Zafer Gül, göreve
geldiği günden bugüne kadar
yapılan çalışmaları ve yapılması
planlananları tüm samimiyetiyle
anlattı. Gül, tek amaçlarının
Marmara Üniversitesi’ni dünyanın sayılı üniversitelerinden biri
yapmak olduğunu söylüyor. Bu
amaçla durmadan çalışan Gül,
ekibiyle birlikte yeni ve farklı
pek çok çalışmaya imza atmış.
Sayın Rektörüm, yaklaşık iki
yıldır Marmara Üniversitesi
Rektörü olarak görev yapmaktasınız. Üniversite mensupları
ve kamuoyu sizi yakından
tanımaktalar. Ancak, biz bir
de sizin ağzınızdan duymak
isteriz: Zafer Gül kimdir? Bize
kendinizi tanıtır mısınız?

29 Ocak 1961 Bursa doğumluyum, 1965 yılından beri
İstanbul’dayım. İlk, orta, lise
ve üniversiteyi hep bu şehirde
okudum. Liseyi Haydarpaşa Erkek Lisesi’nde okudum. O bina
bugün bizim Tıp Fakültemizin
hizmet verdiği binadır. Lisans
eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nde yaptım.
Akademik hayata İTÜ’de araştırma görevlisi olarak başladım.
İki yıllık araştırma görevliliği
tecrübesinden sonra, doktoramı
Manchester Üniversitesi’nde
tamamladım. Sonrasında
Amerika Birleşik Devletleri’nde
Ohio Üniversitesi’nde misafir
öğretim üyeliği yaptım. 1994 yılında Marmara Üniversitesi’nde
göreve başladım. Makine
Mühendisliği Bölümü’nü Prof.
Dr. Abdulkerim Kar hocamla
birlikte kurduk. Hocadan sonra
bölüm Başkanlığı’nı beş yıl yürüttüm. Arkasından Rektörlük
görevi başladı.

Size göre Marmara
Üniversitesi’nin Türkiye’deki
yükseköğretim sistemi ve
bilimsel çalışmalar içindeki
yeri nedir?
Malum olduğu üzere Marmara
Üniversitesi 129 yıllık tarihi
geçmişi olan, köklü bir eğitim
kurumu. Bu yüzdendir ki Üniversitemizin yeni sloganında
köklü geçmiş ifadesini; gelecek
konusunda iddialı olduğumuz
için de güçlü gelecek ifadesini
kullandık. Yani sloganımızı
“köklü geçmiş, güçlü gelecek”
şeklinde belirledik. Bu iddiamız 3000’e yakın akademik
personelimiz, 1.500’ü aşan
idarî personelimiz ve 70 bine
ulaşan öğrencimiz içselleştirmiş durumda. Öte yandan
Üniversitemiz mezunları da bu
iddiamıza sahip çıkarak bizi
desteklemekteler.
Marmara Üniversitesi eğitim
ve araştırma konularında hem
Türkiye’de hem de uluslararası
bilim çevrelerinde dikkate
alınan, tanınırlığı yüksek,
dinamik bir üniversite. Fakat
biz bununla yetinmeyip, üniversitemizi daha iyi noktalara
taşıyabilmek adına yeni projeler
geliştirmekte, var gücümüzle
çalışmaktayız.
Sayın Rektörüm, konu

‘‘Öncelikli hedeflerimiz
arasında dünyayla
bütünleşmiş,
markalaşmış bir
üniversite oluşturmak
var’’

projelere gelmişken Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah
Gül tarafından Temmuz
2010’da Marmara Üniversitesi
Rektörlüğü’ne atandığınız
günden itibaren geçen süre
içerisinde neler yaptınız. Uygulamaya geçirdiğiniz projeler
hangileridir?
Rektörlük seçimlerinin yapıldığı 2010 yılında, Marmara
Üniversitesi’nde 16 yıldır
çalışan bir akademisyendim.
Dolayısıyla, Üniversite’nin
sorunlarını bu zaman dilimi
içinde çok iyi bir şekilde etüt
etmiştik. Rektörlük seçimlerine
ise yaklaşık 2 yıllık yoğun bir
hazırlık döneminin sonunda
girdik. Üniversitenin sorunları-

nın çözümünü 2, 4 ve 8 yıllık
bir eylem planı çerçevesinde
gelecek 30 yılın inşa edilmesine yönelik bir perspektifle ele
aldık. İlk 2 yıllık hedeflerimiz
konusunda öncelikle Üniversitenin imajını pekiştirmeye
yöneldik. Bu manada üniversiteyi ideolojik saplantılardan
arındırmak, liyakat sahibi bilim
insanlarının demokratik bir ortam içerisinde özgürce faaliyet
gösterebildikleri bir yer haline
getirmeye odaklandık. Gelinen
noktada iki yıllık hedeflerimizi
büyük oranda gerçekleştirmiş
olduğumuzu söyleyebilirim.
Hatta daha ileri giderek, 4
ve 8 yıllık hedeflerimizin de
çoğunun altyapısını hazırlamış
duruma geldik.

Öncelikli hedeflerimiz arasında
dünyayla bütünleşmiş, markalaşmış bir üniversite oluşturmak
vardı. Bu amaçla bilgi çağının
bir gereği olarak Üniversitenin
dijital altyapısını güçlendirmeyi
önceledik. Bu çerçevede Bilgi
Yönetim Sistemi (BYS) olarak
isimlendirdiğimiz dijital ortama
geçilmesini sağladık.
Benzer şekilde evrak takip sistemi
olarak isimlendirdiğimiz proje
sayesinde bilgi ve belgelerin
e-dönüşümünü mümkün hale
getirdik. Bilgi Yönetim Sisteminin bir diğer önemli parçası da
Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi
Yönetim Sistemi (BAP) olarak
isimlendirilen sistem oldu. Bu
sayede bilimsel projelerin değerlendirilmesi hızlanmış oldu.
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”Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nin ülkemize
ve toplumumuza
önemli katkılar
sağlayacağı
inancındayım.”

inşaatlarına hız verdik. Yine bu
çerçevede Göztepe Yerleşkesi’ndeki Atatürk Eğitim Fakültesi binasını tadilattan geçirdik.
Türkiye’nin en modern öğrenci
işleri birimini yaparak hizmete açtık. Öte yandan İktisat
Fakültesi binasını tamamlayarak
hizmete açtık. Bu çerçevede
yönetim ve enstitü binalarının
yapımını bu yaz tamamlayarak
hizmete açacağız.
Önümüzdeki dönemde
Marmara Üniversitesi’ni nasıl
bir konuma taşımayı düşünüyorsunuz? Vizyon projeleriniz
nelerdir?
Öncelikli hedefimiz Marmara
Üniversitesi’ni dünyanın sayılı
üniversiteleri arasına sokmak.
Aslında bunun için gerekli
donanımda tecrübeli ve dinamik
akademik kadroya sahibiz. Ancak bu insanlara üretebilecekleri
ortamlar hazırlamak lazım. Bu
yüzden çalışma ve üretimi teşvik
eden anlayış yanında fiziki koşulların da iyileştirilmesi gerekiyor.
Maalesef Marmara Üniversitesi
dağınık bir üniversite; 15 ayrı
yerde birimimiz var. Önümüzdeki dönemde bu sorunları aşmaya
çalışacağız. Dağınıklığı giderip
birimleri belli başlı yerleşkelerde
toplayacağız.
Mart ayında Bakanlar Kurulu
Kararı ile İktisadî ve İdarî
Bilimler Fakültesi kapatılarak,
yerine Siyasal Bilgiler, İşletme
ve İktisat Fakülteleri kuruldu.
Böylesi bir girişime neden
ihtiyaç duyuldu?

Prof. Dr. M. Zafer Gül

Marmara Üniversitesi Rektörü

Öte yandan öğrencilerimizin
işlerini kolaylaştırabilme adına
öğrenci bilgi yönetim sistemini
hayata geçirdik. Bu sistem,
Bologna süreci, enstitülere ait
işlemler, yatay geçiş işlemleri,
yetenek sınavları, harç bilgi
yönetim sistemi, BYS üzerinden
e-posta gönderebilme imkânı,
ders programları, sınav programları, Erasmus programı,
mezuniyet vb. gibi konularda
büyük kolaylıklar sağladı.
İnternete bağlanmanın dünyayla bütünleşmek olduğu
bilinciyle tüm yerleşkelerimizde
kablosuz ağ sistemli erişimi
gerçekleştirmek için çalışmalara
başladık. Çalışma sonuçlandığında 2012 yazı sonuna kadar
bütün yerleşkelerde kablosuz

ağ bağlantısı kurmak mümkün
hale gelecek.
Dijital alt yapı ile alakalı projelerimizi çoğaltabilirim. Ancak
başka projelerden de söz etmek
istiyorum. Örneğin merkez
kütüphanemizdeki dergi, kitap
ve elektronik veritabanlarının
sayısını artırdık. Yine Üniversiteye ait yayınları kaliteli hale
getirebilmek için yayın yönergemizi ve yayınevimizi yeniledik.
Öte yandan üniversitemizi dünya üniversiteleri ile bütünleştirebilme adına yurtdışından birçok
üniversiteyle ortaklıklar kurduk.
Aslında sayısı daha fazla olan
ve bazıları sıfır maliyetli, mesela
“kampüs kart” projesi gibi
yemekhane, kütüphane, kantin,
otopark, yoklama, kampüse

giriş ve çıkışların kontrolünü
sorunsuz hale getiren projelerimiz sayesinde Üniversitemizin
EFQM (Mükemmellik Modeli)
ve 2011 Mükemmeliyette
Yetkinlik Üç Yıldız Ödülü’nü
almasını sağladık.
Ayrıca fiziki alt yapı ihtiyacının giderilmesi konusunda da
oldukça mesafe kat ettik. Bu
çerçevede kampüslerimizde ihtiyaç duyulan hizmet binalarının
yapımı ve tadilatını hızlandırdık. Örneğin Başıbüyük Yerleşkesi’ndeki Nörolojik Bilimler ve
Gastroenteroloji Enstitüleri’nin
tadilatları bitirilerek ek ameliyathane inşaatları tamamlandı.
Ayrıca Temel Tıp Bilimleri Binası ve Diş Hekimliği Fakültesi
binalarının temellerini atarak,

İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi 11 farklı bölümü, 10 bine
yaklaşan öğrencisi 400’e yakın
akademik personeli ve 4 farklı
yerleşkede faaliyet göstermesi
dolayısıyla Üniversitemizin en
büyük fakültesi konumda idi.
Ayrıca, mevcut sayısal veriler
dikkate alındığında, vakıf
üniversitelerinin çoğundan,
hatta son dönemde kurulan
devlet üniversitelerinin neredeyse
tamamından büyük bir hacme
ulaşmıştı. Mevcut yapı, bir fakülte için “yönetilebilir” boyutların
ötesine geçmişti. Diğer taraftan,
toplumsal ihtiyaçlar ve dinamikler de iktisadî ve idarî bilimler
fakültelerinin ihtisas fakültelerine
bölünmesini gerektirmiştir.
Bütün bu sebepler dolayısıyla söz
konusu fakültenin bölünmesine
yönelik hazırladığımız proje önce
YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı,
sonrasında da Bakanlar Kurulu
tarafından onaylanmıştır.
Üniversitenizde yeni kurulan
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne
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nasıl bir misyon yüklemektesiniz? Fakültenin geleceğine
dair temel perspektifiniz
nedir?
Siyasal Bilgiler Fakültesi yeni
kurulmuş olsa da aslında köklü
bir geçmişe sahiptir. Öyle ki
1960’larda Şişli Siyasal Bilimler
Yüksekokulu olarak kurulan
fakülte, diğer bazı fakültelerle
birlikte 1982 yılında Marmara
Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi çatısı altında
birleştirilmiştir. Son gelişme
aslında fakültelerin eski haline
geri döndürülmesi anlamına
gelmektedir.
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin
diğer siyasal bilgiler fakültelerinden farkı, bölümlerin yabancı
dille de eğitim yapıyor olmasıdır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İngilizce,
Kamu Yönetimi Bölümü ise
Fransızca eğitim vermektedir.
Bu disiplinlerde Türkçe eğitim
veren bölümleri de bu yıl kurduk. Ayrıca, Türkiye’de ilk defa
yerel yönetimler lisans programını da yine Siyasal Bilgiler
Fakültesi bünyesinde kurmaya
yönelik girişimlerimiz devam
etmektedir. Fakültemiz, güçlü
akademik kadrosu, Marmara
Üniversitesi’nin 129 yıllık köklü
akademik geleneği, yabancı dil
zenginliği, İstanbul’da faaliyet
gösteriyor olmasının sağladığı
avantajlar, yerelden küresele uzanan geniş perspektifli
vizyonu ile yalnızca ulusal değil,
uluslararası planda da büyük
başarılara imza atacaktır.
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
görev yapmakta olan akademik personele yönelik ne tür
mesajlar vermek istersiniz?
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne özel
önem vermekteyiz. Bunu her fırsatta ve her platformda güçlü bir
şekilde ifade etmekteyim. Rektörlük olarak her türlü desteği
vermekte olduğumuzu özellikle
belirtmeliyim. Seçkin akademik
personelimizin, nitelikli akademik çalışmalarını devam ettirerek
toplumumuza ve insanlığa değer
katmaya devam edeceğine olan
inancım tamdır.
Son olarak söylemek istediğiniz hususlar nelerdir?
Yeni fakültemizin dünyaya,
ülkemize ve üniversitemize
hayırlı olmasını diler, teşekkür
ederim.
Sayın Rektörüm, ilginiz ve
destekleriniz için teşekkür
eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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“Fransa’daki Okulları Örnek Aldık”
“Bölümün ismi Fransızca Kamu Yönetimi ancak derslerimiz ağırlıklı olarak siyaset bilimi üzerinedir. Bunun nedeni ise
Fransa’da kurumsallaşmış üniversitelerin siyasal bilgiler enstitüsü modelini esas almamızdır.”

Prof. Dr. Ali Vahit Turhan:
7 sene boyunca Fransızca Kamu
Yönetimi Bölümü’nün başkanlığını yaptım. 1988 yılında kurulan
bölümün kuruluşundan itibaren
buradayım. Marmara Üniversitesi’ndeki Kamu Yönetimi’nin bir
kısmı Fransızca Kamu Yönetimi,
bir kısmı da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü oldu. Bizi
Tarabya’daki kampüse verdiler.
Burası Fransızların eski sefaretidir.
1988’den beri hep bu binada eğitim yaptık. Ancak, Temmuz ayından sonra bu binadan ayrılıyoruz.
Burası çok güzeldi ama her şeyin
bir sonu var. Artık Anadolu Hisarı
Kampüsü’ne geçeceğiz. Umarım
bu bina Marmara Üniversitesi’nin
bünyesinde muhafaza edilen bir
bina olarak kalır.

S

öyleşi bölümümüzde Marmara
Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Vahit Turhan ile görüştük.
Bölümlerinin diğer kamu yönetimi
bölümlerinden farkını “İsmimiz kamu
yönetimi olsa da derslerimiz ağırlıklı
olarak siyaset bilimi üzerinedir. Bunun
nedeni ise Fransa’da kurumsallaşmış
üniversitelerin siyasal bilgiler enstitüsü
modelini esas almamızdır.” sözleriyle
ifade eden Turhan, bölüm ile ilgili bir
çok bilgi verdi. Kendisinin de eğitiminin bir kısmını Fransa’da aldığını söyleyen Turhan, Fransızca Kamu Yönetimi
Bölümü’nün iki ülke arasındaki ilişkiler
açısından da önemli olduğuna işaret
etti. Sempatik kişiliğiyle sevilen bir
hoca olan Turhan, bölüm hakkında şu
açıklamalarda bulundu.

“Derslerimiz siyaset ağırlıklı”
Fransızca Kamu Yönetimi okumanın farkı nedir?
Bizim bölümün ismi kamu yönetimi ama biz daha çok siyaset bilimi
işliyoruz. Aslında biz Fransa’da kurumsallaşmış üniversitelerdeki siyasal
bilgiler enstitüsü modelini örnek aldık. Yani bizim yaptığımız kamu yönetiminden çok siyaset bilimi… Ama
ismimiz Fransızca Kamu Yönetimi
olarak kaldı. Genelde kamu yönetimciler hukuk kökenli olurlar. Biz ise
daha çok siyaset üzerinde duruyoruz.
Ancak bölümümüzde aynı zamanda

seçmeli dersler de var. Seçmeli dersler
arasında sinemadan müziğe bir çok
sanatsal ders bulunuyor.

“En önemlisi Fransızca öğreniyorlar”

dersleri veren hocalarımız mevcut. Bir
de eski bir öğrencimiz var. Şimdilerde
bir bankada genel müdür yardımcılığı yapıyor ve insan kaynaklarıyla
ilgili okulumuzda ders veriyor.

Fransızca Kamu Yönetimi okumak
isteyenlere neler söylersiniz?

Peki ya siz neler yaparsınız biraz
bahseder misiniz?

Hemen belirtmeliyim ki öğrencilerimiz en iyi hocalardan Fransızca dilini
öğrenecekler. Çünkü bölümümüzde
Fransız hocalarımız var. Derslerimizin çoğu da Fransızca. Burada eğitim
alıp mezun olan ve sonra okulumuzda
öğretmenlik yapan öğrencilerimiz de
bulunuyor. Bildiğiniz gibi Türkiye’de
Fransız Liseleri var. Öğrencilerimizin
önemli bir kısmı Fransız liselerinden
gelmekteler. Bunlar arasında dil aşkı
için gelen çok öğrencimiz var. Ama
bütün aşklar gibi dil aşkı da nankördür. O yüzden üzerinde çalışmak lazım. Kısacası, Fransızca Kamu Yönetimi dil öğrenimi açısından da çok iyi
bir bölüm.

Liseyi Amerika’da bitirdim. Ondan
sonra da Fransa’ya gittim ve üniversite hayatımı Fransa’da sürdürdüm. Sonra evlendim
ve Tarabya’ya taşındım. Sahilde yürümeyi çok severim. Yazları da
Büyükada’nın
tadını çıkarıyorum.

Üniversitede kaç hocanız var?
Bölümümüzde 15 hocamız var. Ayrıca
hocalarımızın hepsi Fransızca biliyor.
Bazen dışarıdan da Fransızca bilen
veya bilmeyen eğitim elemanlarına ihtiyacımız oluyor. Büyükelçiler dahil bir çok meslekten
kişi okulumuzda ders verdiler. Onun dışında bankalardan gelen ve finans

Prof. Dr. Ali Vahit Turhan
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Öğrenciler Marmara’dan
Öğrenciler
‘Sigaraya Dur’
Dedi

Neler Bekliyor?
Marmara Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada öğrencilerin en çok kütüphane ve teknik açıdan
donanımlı derslik istedikleri ortaya çıktı.

Türkiye Ulusal
Öğrenci
Konseyi’nin
düzenlediği
Dumansız
Kampüs
Projesi’nin bir
parçası olan
“Dumana Dur
De” yürüyüşü
bir çok
üniversiteden
gelen öğrencilerin
katılımıyla
yapıldı. Marmara
Üniversitesi
öğrencilerinin
de katıldığı
yürüyüşte,
her gün 300
kişinin sigaradan
öldüğüne dikkat
çekmek için 300
tabut kullanıldı.

G

M

armara Üniversitesi öğrencileri üzerinde küçük bir araştırma yapıldı.
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin üniversiteden beklentilerini şu şekilde sıralamak mümkün:
Kütüphane, teknik açıdan donanımlı derslikler,
etüt merkezleri, IETT seferlerinin artırılması ve
Göztepe kampüsündeki merkez kütüphane ile
Hisar kampüsü arasında ring seferlerinin ko-

nulması, öğrenciye kurumsal e-mail adresi verilmesi, kampüste “Kablosuz Ağ” oluşturulması,
öğrenci belgesi alımının kolaylaştırılması, yurt
ve burs olanaklarının artırılması, Kampüste kulüp etkinliklerine ayrılacak büyük ve nitelikli
bir oda, konferans salonu, bütçe oluşturulması, okulun duyuru sisteminde özellikle staj ve
yüksek lisans başvurularının düzenleneceği bir
sayfa oluşturulması…

Siyasallılar Akademik
Kariyer İstiyor
Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden
öğrencilere soruldu; “Okul bittikten sonra özel sektörde mi, kamu sektöründe mi
çalışmak istiyorsunuz? Yoksa akademik kariyer yapmayı mı tercih ediyorsunuz?”
İşte cevapları…

M

Arap Baharı
ve Türkiye’nin
Ortadoğu’daki Rolü

armara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü dördüncü sınıf öğrenci temsilcisi
Gizem Erdem’in öncülüğünde son sınıflardan toplamda 72 kişiye mini bir
anket uygulandı. Anketin özünü, öğrencilerin okulu bitirdikten sonra özel
şirketlerde mi, kamu sektöründe mi
yoksa Akademi’de mi çalışmak istedikleri hususu oluşturdu. Yapılan araştırmaya göre 38 kişi özel şirkette, 28 kişi
akademi’de, 25 kişi de kamu sektöründe
çalışmayı planlıyor. Üç seçeneği birden
yanıtlayan 8 kişi. Özel şirket ve kamu

seçeneğini birlikte işaretleyenler ise 18
kişi olarak belirlendi.

En çok yüksek lisans yapmak istiyorlar
Birinci sınıf öğrenci temsilcisi Ali
Beştaş’ın birinci sınıf öğrencilerinden
61 kişi ile yaptığı ankete göre ise mezun
olduktan sonra 36 kişi yüksek lisans yapmak istiyor, 12 kişi kamu sektöründe,10
kişi ise özel sektörde çalışmayı planlıyor.
Kamu ve özel sektörü birlikte düşünen 1
kişi, “Bilmiyorum” cevabını veren 1 kişi,
hepsini işaretleyen ise yine 1 kişi oldu.

eçtiğimiz aylarda Marmara Üniversitesi’nin Hisar
Kampüsü’nde
“Türkiye
ve Ortadoğu’da Başlıca Güçler ve
Arap Baharı” adlı panel düzenlendi.
ERASMUS işbirliği ile düzenlenen
panele öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mazlum’un
moderatörlüğünde, Portekiz’den gelen konuşmacılar Maria do Céu Pinto
ve André Barrinha ve Doç. Dr. Ayşegül Sever katılımcılarla “Arap Baharı
ve Türkiye’nin Ortadoğu’daki Rolü”
üzerine tartıştılar.

Sorular cevap buldu
Ayrıca öğrenciler, 17 Mayıs 2012
tarihinde IRC Öğrenci Kulübü öncülüğünde “Ortadoğu’da Son Gelişmeler Konferansı” kapsamında bir
etkinlik daha düzenlediler. Bu etkinlik kapsamı içerisinde Yrd. Doç. Dr.
Koray Çalışkan ile Doç. Dr. Yüksel
Taşkın, Türkiye-Ortadoğu ve Arap
Baharı üzerine öğrencilerin sorularını cevaplandırdılar.

Yeni Anayasa’yı
Konuştular

Y

eni Anayasa’nın nasıl olması
gerektiğine ilişkin Marmara
Üniversitesi öğrencileri tarafından konferans düzenlendi. Üniversitenin Haydarpaşa Kampüsü,
Reşat Kaynar Konferans Salonu’nda
düzenlenen sempozyuma Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Abdullah Sezer, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ilter
Turan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Demirel
konuşmacı olarak katıldı.

SİYASALBÜLTENİ
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FAKÜLTES

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

Dergi Tanıtım
Antipode: A Radical Journal of Geography

(Siyaset ve Coğrafya Dergisi)
Antipode, eleştirel sosyal bilimler alanında öne çıkan dergilerden biri. “Siyaset ve Coğrafya Dergisi” olarak Türkçeleştirilen
dergi, 1969 yılından bu yana İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Tariq Ali, David Harvey, Gill Hart, Eric Sheppard, Doreen
Massey, Ray Hudson, Bob Jessop and Gerry Pratt’ın editörlüğünü üstlendiği derginin en dikkat çeken özelliklerinden biri;
metot ve araştırma üzerine tartışmalara yer veriyor olmasıdır.
Bu özelliklerinin yanı sıra akademisyenler, derginin coğrafi ve
mekânsal bağlamda iktidar ve direnç mekanizmaları incelemesi
ile mekan, yer, sınır, ölçek, bölge kavramlarının ve kentsel ilişkilerin sosyal izdüşümlerine
dair analizlere yer vermesinin çok önemli olduğunda hem fikirler. Yapılan açıklamaya göre
Antipode ayrıca her sene mekân ve siyasi coğrafya üzerine çalışan ve başarılı olan 1 doktora öğrencisine uluslararası konferanslara katılması ve masrafları için $2500 para ödülü vermektedir.

Kitap Tanıtım

Etkinlik Takvimi
•

Anatolia: Türkiye-NATO İlişkilerinin 60 Yılı, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Şubat-Haziran 2012 döneminde 8 ilde
yerel üniversitelerle işbirliği içerisinde Türkiye’nin güvenliği,
Türkiye-NATO ilişkileri hakkında konferanslar düzenliyor.

•

The 3rd International Academic Consortium for Sustainable Cities (IACSC) Symposium - “Reimagining Sustainable Cities”, 8 Eylül 2012 Near Bangkok, Tayland http://
www.iacsc2012.org/

•

I. International Balkan Symposium: Yesterday, Today,
Tomorrow and the Change, 24-26 Eylül 2012 İstanbul
http://www.ssu.edu.tr/ibs/?&changelang=en

•

3. AVRUPA Bölgesi Konferansı, 24-27 Haziran 2012 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

•

II. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi
(CIES – Center for International and European Studies) 26
Haziran – 01 Temmuz 2012, Heybeliada, İstanbul

•

2. Uluslararasi %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı ve
Sergisi, 28-30 Haziran 2012, Maltepe Belediyesi-Türkan
Saylan Kültür Merkezi

•

11th International Conference on Urban History ‘Cities &
Societies in Comparative Perspective’ (Dr. Sezgi Durgun:
İzmir as a Battlefield of Cold War 1950-1970) 29 Ağustos01.Eylül Prag, Çek Cumhuriyeti

•

Mobility, Migration, Development and Environment, 22
Mayıs 2012 Pretoria, Güney Afrika

•

Social Sciences Conference: Ways of Knowing, Ways of
Learning, 28-29 Mayıs 2012, Liverpool, İngiltere

•

Consuming Istanbul: Space, Spectacle and the Politics of
Popular Culture, 11-22 Haziran 2012 İstanbul, Türkiye

•

Human Ecology & The City: Modern Design, Urban
Planning and Architecture in Seoul, 24 Haziran-3 Temmuz
2012 Seul, Güney Kore

•

The Second ISA Forum of Sociology Social Justice and
Democratization, 1-4 Ağustos, 2012 Buenos Aires, Arjantin

•

2012 Shanghai International Conference on Social Science (SICSS), 14-17 Ağustos 2012 Şanghay, Çin

•

2nd Asian Population Association Conference, 26-29
Ağustos, 2012, Tayland

•

Local and Regional Economy in Theory and Practice, 1718 Eylül 2012,Polonya

•

3th International Academic Conference, 9-12 Eylül 2012,
Portekiz

•

The Third International Conference on Local Government:
Local Governments in the Global Context, 15-16 Kasım
2012 Khon Kaen, Tayland

•

Local Actions in a Global Context, 15-17 Ocak 2013,
Norveç

Türk Dış Politikasını Düşünmek:

A. Haluk Ulman’a Armağan
1981-1995 arasında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün Kurucu Başkanlığını yapan;
Türkiye’de dış politika çalışmalarının bir disiplin olarak kurulmasına ve kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlayan Prof. Dr.
A. Halûk Ülman’a armağan olarak bir kitap hazırlandı. Prof.
Dr. Günay Göksu Özdoğan, Prof. Dr. Gencer Özcan ve Prof.
Dr. Şule Kut tarafından derlenen ve “Türk Dış Politikasını Düşünmek: A. Haluk Ulman’a Armağan” isimli kitap, 2012’de Der
Yayınları’ndan çıktı.
DİĞER KİTAPLAR
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve Dekan Yardımcı Doç.Dr. Ahmet Demirel’in kitabı Tek Parti’nin Yükselişi İletişim
Yayınları’ndan çıktı. (Nisan 2012)
• Dr. Emel Parlar Dal’ın editörlüğünde Fransa’da Türkiye siyasetini inceleyen La politique turque en question: entre imperfections et
adaptations (Turkish Politics in question : between imperfections and
adaptations) adlı kitap Le Harmattan tarafından Paris’te yayınlanacak
(Eylül 2012)
• Doç. Dr. Gülden Ayman’ın Mekan, Kimlik, Güç ve Dış Politika adlı
kitabı Yalın Yayıncılık tarafından basıldı. (2012)
• Prof Dr. Günay Göksu Özdoğan’ın Ohannes Kılıçdağı ile birlikte
Türkiye Ermenilerini Duymak: Sorunlar, Talepler ve Çözüm Önerileri,
adlı çalışması İstanbul: TESEV Yayınları tarafından yayına hazırlandı.
(2012).
ÇEVİRİ - KİTAPLAR
• Eugene L. Rogan and Avi Shlaim’ın editörlüğünü yaptığı Filistin
Uğruna: 1948’in Tarihini Yeniden Yazmak, Dr. Suna Gülfer IhlamurÖner’in çevirisiyle Küre Yayınları’ndan (2012 ) basıldı.
• Ken Booth’un Theory of World Security, kitabı Dr. Çağdaş Üngör’ün
çevirisiyle Dünya Güvenliği Kuramı adıyla Küre Yayınları tarafından
yayına hazırlanıyor.

