MURCIR BM İklim Değişikliği
Konferansı İçin Doha’daydı
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim
üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla 26 Kasım - 7 Aralık 2012 tarihleri arasında Doha’da gerçekleştirildi...
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Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

Marmaralı Akademisyenler
YÖK Yasa Taslağını Tartıştı
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Marmara Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun
hazırladığı yeni yasa taslağı tartışmalarına ev sahipliği yaptı.
Züver Çetinkaya
MBB Genel Sekreteri

M

armara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Marmara
Belediyeler Birliği’nin belediyeciliğin akademisi olduğunu söyledi.
Sorularımızı tüm samimiyetiyle cevaplayan Çetinkaya, ayrıca “Marmara Belediyeler Birliği ile Marmara Üniversitesi ortak çok şey
yapabilir” dedi.
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Bugünlerde YÖK yasa taslağı başta akedemisyenler olmak üzere ilgili çevreler
tarafından konuşulup tartışılmakta. Marmara
Üniversitesi de üzerine düşeni yapmaya gayret
ediyor. Bu maksatla konuyla ilgili olarak Göztepe
Kampüsü’ndeki İbrahim Üzümcü konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye başta YÖK Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan Bozpınar, Marmara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Zafer Gül ve
Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hasan Selçuk olmak
üzere çok sayıda dekan ve akademisyen katıldı.
Rektör Gül, “. Özerklikle birlikte, daha rahat gelişip ve rekabet edebilme imkânı bulabiliriz. Kamusal özerklikten beklentimiz, daha rahat gelişme
ortamı sağlayabilmesi.” dedi.
2’de
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Fakültemizin Yeni Bölümleri Kuruldu
Fakültemiz bünyesinde var olan İngilizce Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler ve Fransızca Kamu Yönetimi Bölümleri
yanında Türkçe eğitim verecek olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin ve yeni anabilim
dallarının kurulmasıyla fakültemiz kuruluşunu tamamlamaktadır.
Yeni açılan anabilim dalları belli olmuştur.

Prof. Dr. Günay Göksu Özdoğan
Marmara Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi

B

ültenimizin bu sayısı için Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Günay
Göksu Özdoğan ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Üniversitemizin önemli
simalarından biri olan Prof. Özdoğan
ile kendisi, fakültemiz ve üniversitemizdeki gelişmeler konularında yaptığımız
söyleşimizde yüksek öğretimde akademisyenlerin yeri konusunda da görüşlerini alma fırsatımız oldu.
6’da
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Öğrencilerimiz Geleceğe Güvenle Bakıyor
Kamu Yönetimi Bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümünde farklı sınıflarda okuyan 204 öğrenci ile gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasında öğrencilerimizin kampüs olanaklarından ne kadar faydalandıklarını ölçtük ve beklentilerini
öğrenme fırsatı yakaladık. Sonuçlara göre ankete katılan öğrencilerden 123’ü sessiz, sakin, kargaşadan uzak ortamı ile spor olanaklarını kampüsün en iyi özellikleri olarak tanımlarken, ankete
katılanların %25’inden fazlası kampüsteki mekân çeşitliliğinin
ve sosyal aktivitelerin arttırılması gerektiğini böylece kampüste
ders dışındaki zamanlarda da vakit geçirebileceklerini belirtiyor.
7’de
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Eğitim-Öğretim

Marmara Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun hazırladığı yeni yasa taslağı tartışmalarına ev sahipliği yaptı.

Yeni yönetmeliğin
getirdiği bazı
değişiklikler şunlar:
• Derslerin gruplara
ayrılmasındaki sayı
sınırı kaldırıldı.
• Sınav sonuçlarının
ilan edilmesi sekiz
günden on iki güne
çıkarıldı.
• GANO’su 3.00
olan öğrenciler
artık üst yıllardan
istedikleri kadar ders
alabileceklerdir.

Göztepe Kampüsü’ndeki İbrahim Üzümcü
konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye başta YÖK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan
Bozpınar, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. M. Zafer Gül ve Rektör yardımcısı Prof. Dr.
Hasan Selçuk olmak üzere çok sayıda dekan ve
akademisyen katıldı.
Rektör Gül, “Kendi tecrübelerime bakarak söylemem gerekirse YÖK, merkeziyetçi bir kurum
gibi duruyordu. Özerklikle birlikte, daha rahat
gelişip rekabet etme imkânı bulabiliriz. Kamu-

sal özerklikten beklentimiz, daha rahat gelişme
ortamı sağlayabilmesi.” dedi.
Özerkliğin kamuya yansıdığı takdirde üniversitelerin daha büyük atılımlar yapmasının kolaylaşacağını vurgulayan Gül, “Özerk olmadığımız
için, çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Uluslararası ofis kurarken de, memur alımı yaparken
de özerk olmamamızın sıkıntısını yaşıyoruz.
Çağın gereklerine göre eleman çalıştırmamız ve
personelle ilgili iyileştirmeler yapmamız lazım.”
şeklinde konuştu.

MURCIR BM İklim Değişikliği
Konferansı İçin Doha’daydı
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri Doha’da
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na katıldı.

M

Doç. Dr. Nail Yılmaz

Siyasal Bil. Fak. Dekan Yrd.

Yönetmeliği
Değişti

• Yeni yönetmelikle
yarıyıl sınavının başarı
notuna katkısının alt
sınırı %40’tan %30’a
düşürüldü.

EDİTÖRDEN

Marmaralı Akademisyenler
YÖK Yasa Taslağını Tartıştı

armara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi öğretim
üyeleri ve öğrencileri 26
Kasım-7 Aralık 2012 tarihleri arasında
Doha’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na katıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 18. Taraflar Konferansı,
Kyoto Protokolü 8. Taraflar Buluşması
ve 2020 sonrasında geçerli olacak yeni
uluslararası anlaşmaya dönük müzakerelerin yürütüldüğü yan organların
toplantısını içeren Konferans’ta Kyoto

Protokolü’nün 2012 sonrasını kapsayan 2. Yükümlülük Dönemi kabul
edildi. Sözleşme’ye araştırma kuruluşları kategorisinde gözlemci sivil
toplum kuruluşu statüsüyle akredite
olan Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama
Merkezi (MURCIR) 2009 Kopenhag
Konferansı’ndan bu yana taraflar konferanslarına katılıyor. Konferansa katılan MURCIR üyelerinin izlenim ve
değerlendirmeleri MURCIR sayfası ve
diğer kanallardan paylaşıldı.

Efendim merhabalar,
Zaman gerçekten de çabuk geçiyor. Fakültemiz kurulalı neredeyse bir yıl oldu. Önceki yıl
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak öğrenci
alan okulumuz, bu yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi
olarak öğrenci kabul etti. Yönetim olarak yeni
binamıza taşınıp, yeni bölümlerimizin Anabilim
Dallarını faaliyete geçirdik. Bu süreçte öğrencisinden hocasına; personelinden idarecisine herkes
üzerine düşeni hakkıyla yaptı. Ne mutlu ki çabalarımız karşılıksız kalmıyor. Okulumuz her geçen
gün daha bir güzelleşip, kurumsallaşıyor.
Fakültemizin aktüel yayın organı olan “Siyasal
Bülteni”nin ikinci sayısını da çıkarmış bulunuyoruz. Bu sayıda röportaj konuğumuz üniversitemizle işbirliği protokolü imzalamış olan Marmara Belediyeler Birliği’nin Genel Sekreteri Züver
Çetinkaya oldu. Röportajında geçmiş yıllarda
Marmara Üniversitesi’yle bazı ortak projeler
gerçekleştirdiklerini ifade eden Çetinkaya, yapılan işbirliğini yetersiz bulduğunu; başta eğitim
faaliyetleri olmak üzere sempozyum, çalıştay,
kongre ve bilimsel projeler gibi farklı alanlarda
yeni işbirlikleri geliştirilebileceğini belirtti.
Söyleşi bölümünde ise Fakültemiz Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Günay Göksu Özdoğan hocayla
görüşülmüştür. Kısaca akademik özgeçmişi
hakkında bilgiler veren Özdoğan, akabinde bir
bilim dalı olarak uluslararası ilişkiler disiplinin
gelişimi hakkındaki düşüncelerini aktarmıştır.
Daha sonra yeni kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi
hakkındaki görüş, beklenti ve öngörülerini ortaya
koyan Özdoğan, yeni YÖK yasası hakkındaki
görüşlerini de bizlerle paylaşmıştır.
Üniversitemiz ve fakültemizden öne çıkan haberlerle zenginleştirilen bültenin tanıtım kısmında
din sosyolojisi literatürü açısından önem arz eden
“Social Compass: İnternational Reviev of Sociology of Religion” dergisinin tanıtımı yapılırken;
fakültemiz hocalarının kitap ve makale çalışmalarının künyelerine de yer verilmiştir. Ajanda
kısmında ise önümüzdeki aylarda yapılacak olan
kimi bilimsel faaliyetlerin listesi ilgililerin dikkatine sunulmuştur.

Mezuniyet Coşkusu
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011-2012 eğitim-öğretim yılının mezuniyet coşkusunu
Sayın Rektörümüzün, üniversitemizin sayın eski ve yeni yöneticilerinin ve akademik kadrosunun,
sevgili öğrencilerimizin ve ailelerinin katılımıyla hep birlikte yaşadık.

FAKÜLTEMİZDEN

Güz 2012
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Kuruldu

F

akültemiz bünyesinde yer alan İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Fransızca Kamu Yönetimi Bölümleri yanında Türkçe eğitim verecek Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Kamu Yönetimi
Bölümlerinin ve yeni anabilim dallarının kurulmasıyla fakültemiz kuruluşunu tamamlamaktadır. Yeni açılan anabilim
dalları şu şekildedir:
Türkçe Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü için: 1.
Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, 2. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 3. Devletler Hukuku Anabilim Dalı, 4. Siyasi Tarih Anabilim Dalı, 5. Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı;

Fakültemizin kurumsallaşması, yeni bölüm ve anabilim
dallarının kurulmasıyla tamamlanıyor.
Prof. Dr. Recep Bozlağan
Türkçe Kamu Yönetimi Bölümü için: 1.Yönetim Bilimleri
Anabilim Dalı, 2. Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı, 3. Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 4. Kentleşme ve Çevre
Sorunları Anabilim Dalı, 5. Kamu Politikası Anabilim Dalı.
İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Fransızca Kamu Yönetimi Bölümlerine eklenen anabilim dalları
ise şöyle: İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü’ne: 1. Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, 2. Devletler
Hukuku Anabilim Dalı, 3. Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı; Fransızca Kamu Yönetimi’ne: Kamu Politikası
Anabilim Dalı.

Öğrencilerimiz İçin
Oryantasyon Programı
Öğrencilerin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen programda konuşan Dekan
Yardımcısı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demirel,
“Öğrencilerimizin çabuk kaynaşacağına eminim” dedi.

K

DEKANDAN

Fakültemizin Yeni Bölümleri

uruluşunun ardından fakültemiz öğrencilerinin bilgilendirilmesi amacıyla oryantasyon programı düzenlendi. Katılımın yoğun
olarak gerçekleştiği programda İngilizce Uluslararası İlişkiler ve Fransızca Kamu Yönetimi bölümlerinden hocalarımız söz aldı. Dekan Yardımcısı Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Demirel yaptığı konuşmada
“Türkiye’nin en iyi bölümlerinden biri burası. Bu
yılki puanlara bakarsak en yüksek puanla öğrenci
alan bizim Uluslararası İlişkiler bölümümüz oldu.
Tarabya’da 10 sene ders verdim. İki bölümün öğrenci dokusu birbirine çok benzer, o nedenle çabuk
kaynaşacağınızdan eminim” dedi.

Dekanlık
Birimleri Yeni
Yerlerine Taşındı
Fakültemiz
Dekanlık birimleri
Çalışma Ekonomisi Bölümü eski
binasında birinci
kata yerleşmiştir.
Dekan ve Dekan
yardımcılarının
yanı sıra, Mali İşler,
Personel, Fakülte
Sekreterliği gibi
tüm birimler faaliyetlerini buradan
yürütmektedir.
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün de
bu binaya taşınmasının ardından
Fakültemize bağlı
tüm birimler bu
binada toplanmış
olacaklardır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Merhaba,
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi bilim dünyamızdaki yerini tekrar
alalı yaklaşık bir yıl oldu. Hamidiye Ticaret
Mektebi döneminde konsolos yetiştirilmesiyle başlayan bu yolculuk önemli merhaleler katederek bugünlere geldi.
Mazisinde 130 yıllık tecrübeyi barındıran
fakültemiz, yalnızca ülkemizde değil uluslararası alanda da siyasal bilimlere yeni bir
soluk, yeni bir renk verme azminde. Uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve yerel yönetimler gibi tam anlamıyla
siyasal bilimlerin kapsamına giren bölümler
çerçevesinde uzmanlaşacak olan fakültemiz,
yerelden küresele uzanan bir perspektif ve
vizyonla yoluna devam etmekte.
Bilimi önceleyen, temel hak ve özgürlüklere tam bağlı, insan ve toplum merkezli bir
çalışma disiplinine sahip olan fakültemiz,
Türkiye’de ve dünyada istisnaî bir konum
hedeflemekte.
2012 yılını geride bıraktığımız şu günlerde, hedeflerimize önemli ölçüde ulaşmış
olmaktan duyduğumuz memnuniyeti
paylaşmak isterim. Geçici bir mekân da
olsa, kendi binamızda faaliyet göstermeye
başladık ve birçok bilimsel etkinliği rahatça
organize edebilecek bir altyapı oluşturduk.
Önümüzdeki yıldan itibaren dersliklerimizin tamamını “akıllı derslik” hâline
getirmeye başlayacağız. Öğretim elemanlarımızın tamamına, içinde çalışıyor
olmaktan büyük haz duyacakları mekânlar
kazandıracağız. Kampusumuzu Türkiye’nin
ilk “engelsiz kampusu” hâline getirme
hususunda önemli bir aşama katettiğimizi
de ifade etmek isterim.
2013 yılından itibaren “Siyasal Bilimler
Dergisi” adını verdiğimiz akademik bir
dergiyi senede iki defa yayımlayacağız.
Öğretim elemanlarımızın bilimsel nitelikli
çalışmalarına mümkün olan her türlü desteği vereceğimizi de ifade etmek isterim.
2013 yılının fakültemiz için daha başarılı
ve mutlu günlere vesile olacağı inancıyla,
başta öğretim elemanlarımız, idarî personelimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere,
herkese selam ve sevgilerimizi sunar, yeni
yılınızı tebrik ederiz.

SİYASALBÜLTENİ
Adı: Siyasal Bülteni
Yılı: 2012-2
Adres: Cuma Yolu Caddesi Anadolu
Hisarı Kampüsü Beykoz-İSTANBUL
Tel: (0216) 3089919 (3 Hat)
Fax: (0216) 3089932
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Adına Sahibi
Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN
(Dekan)
Editör
Doç. Dr. Nail YILMAZ
(Dekan Yardımcısı)
Editör Yardımcısı
Alihan Gök
Dr. Zuhal Mert Uzuner

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 Be
Belediyeciliğin
Marmara
Belediyeler Birliği
Genel Sekreteri
Züver Çetinkaya:

“Marmara Belediyeler Birliği
Adeta Belediyecilik Akademisi
Gibi Çalışmaktadır. Bu
Kapsamda Yerel Yönetimler
Alanında Seçkin Bir Kadroya
Sahip Olan Marmara
Üniversitesi’yle Ortak Çok Şey
Yapılabilir.”

Z

üver Çetinkaya kimdir? Kısaca kendinizi
tanıtır mısınız?

1969 yılında Elazığ’da doğdum.
İlkokul ve ortaokulu Elazığ’da,
liseyi Kütahya’da okudum.
1987 yılında Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandım. Üniversitede
okurken konfeksiyonda kesimci
olarak ve sonrasında özel bir

öğrenci yurdunda müdür olarak çalıştım. 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
açmış olduğu sınava girerek
memuriyet hayatına başladım.
1999 yılında da müfettişlik
sınavına girerek, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Teftiş
Kurulu Başkanlığı uhdesinde
müfettiş olarak işe başladım.
Müfettişlik görevimin yanı sıra
bazı idari görevlerde de bulundum. Sırasıyla İBB Deprem

Kriz Masası, Sosyal İdari İşler
Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, Meclis Müdürlüğü’nde
Danışman olarak çalıştım.
2009 yılı Haziran ayından
itibaren Marmara Belediyeler
Birliği’nde Yazı İşleri Müdürü
olarak çalışmaya başladım.
2012 Nisan ayından itibaren
ise Birlik Genel Sekreteri olarak
görevimi icra ediyorum. 1990
yılında üniversitede okurken
evlendim ve iki evladım var.

Marmara Belediyeler Birliği
neden var?
Marmara Belediyeler Birliği,
1975 yılında Marmara Denizi
ile boğazlarına kıyısı bulunan
belediyelerce kurulmuştur.
Birliğin amacı, ülke nüfusunun
üçte birinin yaşadığı ve Türkiye
sanayisi ve ticaretinin lokomotif
şehirlerini içerisinde barındıran
bölgenin sorunlarına çağdaş
çözümler üretmek, Marmara

RÖPORTAJ
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elediyeler Birliği,
n Üniversitesi
“Marmara Denizi’nin
ve boğazlarının
kirlenmesini
önleyerek, bölgedeki
belediyecilik
hizmetlerini koordine
etmeye çalışıyoruz”

Birliğiniz sadece belediyelerle
mi iş birliği yapıyor?

Marmara Belediyeler Birliği,
siyasi parti ve görüş ayrımı
yapmadan, her başkana ve her
belediyeye eşit mesafede durmaktadır. Bu manada Birliğimizi, üye bütün belediyelerimizle
birlikte yönetiyoruz. Hedefimiz
siyasi parti ayrımı yapmaksızın, yerel yönetimlerin çıtasını
yükseltmek ve yerel demokrasinin güçlenmesine katkıda
bulunmaktır. Bu noktada,
belediyelerimizin lehine olacak
tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğimiz olmaktadır. Bakanlıklardan üniversitelere, vakıflardan
diğer STK’lara varıncaya kadar
çok farklı kurum ve kuruluşla
işbirliği yaptık. Bundan sonra
da ülkemizin kalkınmasında
rol oynayan bütün kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmaya
devam edeceğiz.
Üniversitelerle ne tür işbirlikleri yapıyorsunuz?

Denizi’nin ve boğazlarının
kirlenmesini önleyerek bölgedeki
farklı türden belediye hizmetlerini koordine etmek şeklinde
özetlenebilir. Birliğin ilk merkezi
İzmit, ilk başkanı da dönemin
İzmit Belediye Başkanı Erol Köse
olmuştur. Birliğimiz kurulduğu
günden itibaren üye sayısını
sürekli arttırmakta; Balıkesir,
Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli,
Sakarya, Tekirdağ ve Yalova il
belediyeleri yanında çok sayıda

ilçe ve belde belediyesine hizmet
vermektedir. Daha ziyade belediyelere bilgi üreten ve belediyeler
arası koordinasyonu gerçekleştirmeye çalışan birliğimiz bugün
itibarıyla, adeta akademik bir
platforma dönüşerek çalışmalarını daha çok bu yönde yoğunlaştırmıştır. Ortalama olarak her
gün bir eğitim programı gerçekleştiren birliğimiz, bu bakımdan
son derece önemli işlevler yerine
getirmektedir. Özellikle benden
önceki Genel Sekreterimiz Prof.

Dr. Recep Bozlağan hocamızın
bu açıdan çok büyük emeği olmuştur. Birliğimiz bundan sonra
da belediyelerimizden gelen istek
ve ihtiyaçlar doğrultusunda,
eğitim programlarını gerçekleştirmeyi sürdürecektir. Aynı
zamanda farklı belediyelerden
bürokrat ve meclis üyesi arkadaşlarımızın bir arada bulunmasına
fırsat veren bu eğitimler, bilgi ve
deneyim paylaşımını arttırmakta;
“Birlikten kuvvet doğar” düsturunu güçlendirmektedir.

Aslında birliğimizin iki üniversite ile protokolü bulunmaktadır. Bu üniversitelerden
birisi Marmara Üniversitesi;
ikincisi ise İstanbul Aydın
Üniversitesi’dir. Aydın Üniversitesi ile ortak yaptığımız
bazı eğitim faaliyetlerimiz
oldu. Marmara Üniversitesi’yle
eğitim konusunda henüz ortak
bir faaliyet yapamadık. Ancak
kimi eğitim seminerlerimizde
üniversitenin hocalarından
faydalandık. Fakat Marmara
Üniversitesi ile farklı işbirlikleri gerçekleştirdik. Örneğin
aramızda imzalanan protokol
kapsamında birliğimiz bünyesinde oluşturulan17.500 ciltlik
kitabın yer aldığı şehir ve yerel
yönetimler ihtisas kütüphanesini üniversitenin bize tahsis ettiği
bir mekâna taşıdık. Bu girişimimizle kütüphanenin daha
efektif kullanılmasını sağladığımızı düşünmekteyiz. Zira söz

konusu kütüphane, işbirliğimiz
sayesinde hem akademisyenlerin, hem öğrencilerin hem de
belediye mensuplarımızın ortak
istifadesine sunulan önemli bir
merkez haline geldi. Herkesin
istifade ettiği ve kitap sayısının
hızla arttığı Turgut Cansever
Şehir ve Yerel Yönetimler İhtisas
Kütüphanesi’nin işleyişini Marmara Üniversitesi’yle birlikte
koordine ediyoruz.
Ayrıca belirtmem gereken bir
husus da Marmara Üniversitesi
ile birlikte ortak olarak yayınladığımız kitapların olması.
Birliğimiz bünyesinde yaklaşık
altı yıldır devam ettirdiğimiz
İstanbul Dersleri seminer
programlarımızın çıktılarını,
Marmara Üniversitesi, Anabilim Dalı öğretim üyeleri
Recep Bozlağan ve Nail Yılmaz
Hoca’nın desteğiyle kitaplaştırdık. Bu şekilde İstanbul temalı
iki adet ortak kitap yayınladık.

Gelecek dönemde MBB ile
Marmara Üniversitesi arasında
ne gibi çalışmalar yapılabilir?
İki kurum arasında çok daha
iyi işler yapılabilir. Zira birliğimizin de başkanlığını yapan
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Recep Altepe
başta olmak üzere bütün
üyelerimiz ve kurum olarak
biz bu tür işbirliklerine sıcak
bakıyoruz. Kaldı ki MBB
adeta belediyecilik akademisi
gibi çalışmaktadır. Bu kapsamda yerel yönetimler alanında
seçkin bir kadroya sahip olan
Marmara Üniversitesi’yle ortak
çok şey yapılabilir. Örneğin
sertifikalı eğitim programları
düzenlenebilir. Gündeme
ilişkin önemli konularda
sempozyumlar, çalıştaylar
yapılabilir. Birliğimiz üyesi
belediye çalışanlarına dönük
olarak yüksek lisans, doktora
programları açılabilir. Ortak
araştırma ve uygulama projeleri hayata geçirilebilir.
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Yıl: 1 - Sayı: 2

Prof Dr. Günay Göksu:

Yeni Oluşum ve Olgulara
Geniş Bakış Açılı Bir Yaklaşım
“Yeni oluşumlar ve olguların tartışılmasına
olanak verecek geniş bakış açılı bir
yaklaşımın benimsenmesi gerekiyor”

B

ültenimizin bu sayısı için Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Günay Göksu
Özdoğan ile bir söyleşi gerçekleştirdik.
Fakültemizin önemli simalarından biri
olan Prof. Özdoğan ile kendisi, fakültemiz
ve üniversitemizdeki gelişmeler konularında yaptığımız söyleşimizde yüksek öğretimde akademisyenlerin yeri konusunda
da görüşlerini alma fırsatımız oldu.

muş olmasını olumlu karşılıyorum. Bunun siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
alanında hem eğitim hem de araştırma
açısından bizlere daha geniş olanaklar
sağlamasını temenni ediyorum. Umalım
ki şimdiye kadar karşılaştığımız kadro
eksikliği sorunu büyük ölçüde ortadan
kalkar; diğer bölümlerle birlikte yeni
bir sinerji yaratabiliriz; Arapça, Farsça,
İbranice, Çince gibi Batı dilleri dışındaki dillerin öğrenimi için kalıcı çözümler
üretilebilir; öğrencilerimiz için sosyal
aktivitelere de elverişli ve daha geniş kapasiteli dershanelerin yer aldığı bir ortam
yaratılır. YÖK tarafından artırılan öğrenci sayısının eğitimin kalitesi açısından
ciddi bir handikap yarattığını görüyoruz;
umarım Fakülte önümüzdeki dönemde
bir çözüm üretilmesi için girişimde bulunur. Kitlesel eğitim kalitenin, verimliliğin düşmanı olabiliyor. Diğer yandan akademik birikimin güncel hayata,
kamuoyuna taşınabilmesi çerçevesinde
farklı kesim ve gruplara yönelik tartışma ortamlarının yaratılması için de çaba
göstermeliyiz. Bu bağlamda akademik
özgürlüğü vazgeçilmez bir düstur olarak
korumalıyız.

Hocam, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası
İlişkiler alanında çalışan akademisyenler sizi yakından tanıyor. Ancak yine
de kendinizi kısaca tanıtmanızı istesek
kendinizi nasıl tanıtırdınız?
Lisans
diplomamı
Boğaziçi
Üniversitesi’nde İşletme dalında aldım
(1973), ardından London School of
Economics’de Endüstri İlişkileri alanında Master yaptım. Daha sonra Boğaziçi
Üniversitesi’nde yeni açılmış olan Siyasal
ve Sosyal Bilimler dalında master ve doktora programlarında eğitim gördüm ve
1990’da doktoramı aldım. Doktora tezim
“Turan”dan “Bozkurt”a: Tek Parti Döneminde Türkçülük, 1931-1946, başlığıyla
yayımlandı. Türk milliyetçiliği (daha doğrusu milliyetçilikleri) çerçevesinde yaptığım bu çalışmadan sonra ilgi alanlarım
Balkan milliyetçilikleri, Sovyet milliyetler politikası, Sovyetlerin dağılmasından
sonra Türki cumhuriyetlerde uluslaşma
politikaları ve süreçleri oldu. 2000’lerde
de daha çok Türkiye’nin azınlık politikaları üzerine çalıştım ve Türkiye Ermenileri
üzerine yoğunlaştım. Son olarak Büşra
Ersanlı ve Nesrin Uçarlar ile birlikte hazırladığımız Türkiye Siyasetinde Kürtler
başlıklı derleme kitabımız yayımlandı.
Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin bir bölüm olarak kuruluşunda
yer almış bir öğretim üyesi olarak bu
disiplinin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kabaca söylemek gerekirse uluslararası ilişkiler eğitimi 1990’lar öncesi diplomasi tarihi,
devletlerarası ilişkiler, uluslararası ilişkiler
teorileri, uluslararası örgütler ve uluslararası
hukuk gibi alanları kapsıyordu. Dünya ölçeğinde yaşanan değişimler (Soğuk Savaş’ın
bitmesi, Avrasya siyasi coğrafyasında yeni
oluşumlar, Avrupa Birliği’nin öneminin
artması, Çin ve Hindistan gibi yeni güçlerin

Bu bağlamda yeni YÖK yasası hakkında neler söylemek istersiniz?
yükselmesi, globalleşmenin ekonomik, siyasi ve kültürel etkileri, ulus-devlet modelinin
bir tür erozyona uğraması, Orta Doğu’ya
ABD müdahalesi ve bu bölgede son dönem
baş gösteren çatışmalar) Türkiye’yi de çok
yakından ilgilendiren yeni dinamikler olarak karşımıza çıktı. Siyaset bilimi disiplini
açısından da feminist hareket, yeşil hareket,
kimlik talepleri, yerinden yönetim talepleri,
sivil toplum örgütlenmeleri, transnasyonel
oluşumlar gibi bir dizi siyasal ve toplumsal
hareketlenme yeni kavramsal ve kuramsal
arayışları getirmiş oldu. Bunların karşılığında birbiriyle bağlantısı daha da perçinlenmiş
olan uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi disiplinleri geleneksel kalıplarının dışına çıkarak disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseme
yoluna girdiler. İçinde bulunduğumuz dünyada siyaseti ve uluslararası ilişkileri sadece
devlet yönetimindeki aktörler, yasalar, partiler, devlet aygıtları, uluslararası örgütlerin
yapısı gibi analiz birimleriyle kavramamız
mümkün değil. Siyasetin alanı, konuları,
aktörleri genişlediği gibi uluslararası ilişkilerde de, örneğin, barış ve güvenliğin tesisinde
yoksulluk-yoksunluk, kimlik algıları, devlet

terörü, göç hareketi gibi olguların etkisini
irdelemek gerekiyor. Sonuçta siyaset bilimi
ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin birbirinden beslendiği, birbiriyle daha çok diyaloga girdiği günümüzde ister müfredat, ister
araştırma ve akademik çalışma anlamında
olsun Türkiye’de bu alanda uzmanlaşanlar
çok dinamik bir zemin üzerinde çalışıyorlar.
Durum bu olunca sağlam bir siyaset-uluslararası ilişkiler tarihi, teorileri ve kurumsal
yapılar eğitiminin yanı sıra yeni oluşumlar
ve olguların tartışılmasına olanak verecek geniş bakış açılı bir yaklaşımın benimsenmesi
gerekiyor. Öyle ki demokrasi, hukuk devleti,
(sürdürülebilir) gelişme, adalet, barış ve güvenlik, uluslararası işbirliği ve etik gibi evrensel değerler üzerine de sürekli düşünmemiz
mümkün olsun.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü ile
birlikte bir fakülteleşme süreci yaşıyor.
Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Marmara Üniversitesi bünyesinde ayrı
bir Siyasal Bilgiler Fakültesinin kurul-

Yeni YÖK yasasına ilişkin hazırlanan
taslaktaki öneriler birçok açıdan merkeziyetçi yaklaşımdan vazgeçilmediğini;
yüzyüze eğitimin kalitesini yükseltmek
yerine uzaktan eğitim gibi yeni arayışlara
girildiğini; piyasa koşullarının daha belirleyici kılındığını; akademik özgürlük
için hiçbir güvenceye yer verilmediğini
gösteriyor. Bunları endişe verici buluyorum. Aynı zamanda birçok muğlâk madde de var, örneğin, performans ve başarı
kriterlerinin nasıl ve kimlerce belirleneceğine dair. Özetle söylersem bu taslağa
göre üniversiteleri merkezi bir devlet organı yönetecek, üniversiteler kendilerini
yönet(e)meyecekler. Yeni yasanın alelacele çıkarılması gibi bir yönteme başvurulmasını da doğru bulmuyorum. İstihdam,
yükseltilme kriterleri, akademik kalite,
bilimsel özgürlük, öğrenci kontenjanları, üniversite yönetiminin seçilmesi/
atanması gibi bir dizi meselenin, eğitim
politikasının, evrensel değerler açısından
nerede durduğumuzun öncelikle geniş
çaplı ve daha uzun süreli bir tartışmaya
açılmış olmasını dilerdim.

ÖĞRENCİLER

Güz 2012
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Öğrencilerimiz Geleceğe Güvenle
Kulüpler

• Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nden
bir grup öğrenci
tarafından, “bilgi
edinmek, bilgiyi
paylaşmak ve bu
doğrultuda bakış
açısını genişletecek
toplantılar
düzenlemek”
amacıyla
kurulan Fikir
Talimi Kulübü
faaliyetlerine
başlamıştır.
• 350’den fazla
üyesi bulunan
Marmara
International
Relations Club
(IRC) facebook
üzerinden
örgütleniyor.

Bakıyor
F

ransızca Kamu Yönetimi Bölümü ile Siyaset Bilimi ve İngilizce Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde farklı sınıflarda okuyan 204 öğrenci ile gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasında
öğrencilerimizin kampüs olanaklarından ne
kadar faydalandıklarını ölçtük ve beklentilerini
öğrenme fırsatı yakaladık.
Sonuçlara göre ankete katılan öğrencilerden
123’ü sessiz, sakin, kargaşadan uzak ortamı
ile spor olanaklarını kampüsün en iyi özellikleri olarak tanımlarken, ankete katılanların %25’inden fazlası kampüsteki mekân

Kamu Yönetimi Bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyan 204
öğrenciye kampüs olanaklarından ne kadar faydalandıklarını ve neler
beklediklerini sorduk. Bakın nasıl cevap verdiler...

çeşitliliğinin ve sosyal aktivitelerin arttırılması gerektiğini böylece kampüste ders dışındaki zamanlarda da vakit geçirebileceklerini belirtiyor. Öğrencilerin %50’den fazlası
kütüphane, ders çalışmaya uygun çalışma
alanları ile kampüste ücretsiz erişebilecekleri Wi-Fi internet bağlantısını kampüsün bir
an önce giderilmesi gereken eksikliği olarak
tanımlıyor.
Anketten çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise,
çalışma alanları birbirine çok yakın olan bu
iki bölümün öğrencilerinin ortak bir kulü-

TÜBİTAK Lisans
Bursları ve Diğer Burs
Olanakları
TÜBİTAK başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş belirli koşullarla burs
veriyor. Bu kurumların sağlamış olduğu olanakları kaçırmayın...

T

ÜBİTAK, lisans öğrenimlerinin son
sınıflarında olup da tezli yüksek
lisans ya da lisans sonrası doktora programına başlayacak öğrencilere burslar
veriyor. Bursiyerler, koşulları sağlayan
başvurular arasından adayların lisans
ağırlıklı genel not ortalamasına ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi
Giriş Sınavı (ALES) puanları esas alınmak suretiyle belirlenmektedir.
TÜBİTAK benzer şekilde lisans öğrencilerine de yurt içinde ve yurt dışında

araştırma projeleri için destek sağlıyor.
TÜBİTAK tarafından verilen bursların
tarihleri ve başvuru koşulları için e-bideb.
tubitak.gov.tr adresini kontrol etmeyi
unutmayınız. Lisansüstü eğitimlerine
yurt dışında devam etmek isteyen öğrenciler, TÜBİTAK bursları dışında, Jean
Monnet, Fulbright, DAAD, ISCOB,
Erasmus Mundus gibi burs programlarını takip edebilir, yurt içindeyse birçok sivil toplum örgütü ile çeşitli bakanlıkların
sağladığı olanakları değerlendirebilirler.

be olan pozitif yaklaşımları... Ankete katılan
öğrencilerden 150’si aktif çalışması durumunda kurulacak ortak bir kulübün hem fakülte öğrencilerinin kaynaşması hem de bilgi
alışverişi açısından çok faydalı ve gerekli olacağı yönünde görüş bildiriyor. Mezuniyetten
sonra akademik kariyer yapmak istediğini
söyleyen öğrenci sayısı 22’de kalırken, 48
öğrenci de özel sektörde çalışmak istediğini
belirtiyor. Çalışmamıza katılan 84 öğrenciyse sektörler arasında kararsız kaldıklarını
vurguluyor.

Öğrencilerden
Haberler
•

Üniverstemizin 2012-2013 akedemik yılı açılış töreni Haydarpaşa
Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Açılış
törenine katılanlar arasında Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Marmara Üniversitesi’nin kurucu rektörü
Prof. Dr. Orhan Oğuz ve Türkiye Su
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Mete Saatçi yer aldı.

• Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci
temsilcisi seçimleri yapıldı ve öğrencisi temsilcisi 2. sınıf Siyaset Bilimi
öğrencisi Ali Beştaş seçildi.
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen
“şehitlik” konulu münazaraya gitti.
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencileri bazı
kitaplar belirleyerek bir kitap okuma
etkinliği düzenledi.

SİYASALBÜLTENİ

Güz 2012

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

Ajanda

Tanıtım
Dergi

•

2. Kamu Etiği Kongresi, 27-28 Mart 2013, TODAIE,
Ankara, http://www.todaie.gov.tr/v1/etkinlikler.php

•

Sosyal Adalet için İnsan Hakları. Sosyal Haklar, 4-5
Nisan 2013, TODAIE, Ankara, http://www.todaie.gov.
tr/v1/etkinlikler.php

•

2012 International Conference on Humanity, Culture
and Society, 29-30 Aralık 2012, Hong Kong, Çin,
http://www.ichcs.org/

•

WEI International Academic Conference, 14-16
Ocak 2013, Antalya, Türkiye, http://www.westeastinstitute.com/conferences/antalya-turkey-january-14-16-2013/

•

Disasters, Displacement, and Human Rights: Framing the Field Conference, 8-9 Şubat 2013, Knoxville,
Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri, http://web.
utk.edu/~anthrop/ddhrs.html

•

Annual Conference on Human Rights 2012, 9-10
Aralık, Tallinn, Estonya, http://www.eihr.ee/en/annualconference/

•

International Conference on Contemporary Debates
in Public Policy and Management, 7-9 Şubat 2013,
Kalküta, Hindistan, http://www.iimcal.ac.in/

•

Human Security, Corruption and Social Movements, 2022 Aralık 2012, Karak – Mutah Üniversitesi, Petra, Ürdün,
http://www.mutah.edu.jo/human-sec_en/index.htm

• Ahmet Demirel, Tek Parti Döneminde Seçimler, Parlamento ve
Siyaset (1923-1945) İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.
• Ahmet Demirel, Makaleler: Milli Mücadele ve Tek Parti Dönemi
(Articles on the national struggle and single party periods in Turkey),
İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.
• Ahmet Demirel, Yüksel Taşkın, Mehmet Alkan ve Cemil Koçak,
Türkiye’de Siyaset (1826- 2012), İstanbul: İletişim Yayınları, 2012
• Çiğdem Nas ve Yonca Özer, Turkey and the EU: Processes of Europeanisation, Ashgate, 2012.
• Emel Parlar Dal, La Politique Turque en Question Entre Imperfections et Adaptations, Le Harmattan, 2012.
• Gülden Ayman, Iyi Komşuluğun Formülü-Türk Dış Politikasında
Teritoryal Sorunlar, İstanbul, Yalın Yayıncılık, 2012.
• Gülfer Ihlamur ve Aslı Şirin (Der.), Küreselleşme Çağında Göç,
İstanbul: İletişim, 2012.
• Günay Göksu Özdoğan ve Büşra Ersanlı, Türkiye Siyasetinde
Kürtler, İstanbul: İletişim, 2012.

•

Migration and Well-Being: Research Frontiers, 8-10
Ocak, Tel-Aviv, İsrail, http://socsci.tau.ac.il/migration/
conference/

•

2nd International Conference on Government, Law
and Culture, 19-20 Ocak, Dubai Birleşik Arap Emirlikleri, http://www.icglc.org/

•

Opportunity in Crisis: Finding Beneﬁts in Difﬁcult
Life Events, 7-9 Şubat 2013, Sidney, Avustralya,
http://www.inter-disciplinary.net/probing-theboundaries/persons/crisis-and-opportunity/call-forpresentations/

•

Philosophy: the New Generation. The Problem of
Justiﬁcation and the Ways of Argumentation, 21-22
Mart 2013, Kiev, Ukrayna, http://philosophynewgeneration.wordpress.com/eng2013/

•

YAYINLANAN MAKALELER SSCI MAKALELERİ

Brave New World: Traditions and Transitions, 14
Şubat 2013, Montreal, Quebec, Kanada, http://agicconcordia.wordpress.com/

•

The Macrotheme Conference on International Business and Policy Issues, 15-17 Şubat, Paris, Fransa,
http://macrotheme.com/international_conferences/
paris_international_business_and_policy_issues_2013

•

6th PSPC - Poverty Alleviation and Social Protection Conference, 9-11 Mart 2013, Bangkok, Tayland,
http://www.tomorrowpeople.org/poverty-socialprotection-conference.html
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