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Yeni Kampüs
Hazırlıkları Başladı

İstanbul’un birçok yerinde 14 farklı
kampüsü bulunan üniversitemiz
Maltepe’de inşa edilecek ortak kampüse
taşınacak.
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Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

Yerel Yönetimler
Bölümü Açıldı

Yücel Çelikbilek
Beykoz Belediye Başkanı

Türkiye’de bir ilk.
Yerel Yönetimler Bölümü üniversitemizde açıldı.

Y

aptığı
çalışmalar
ile
Beykoz’un kaderini değiştiren Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek Beykoz’u emin
adımlar ile geleceğe taşıyor. Başkan
Çelikbilek Beykoz’un dününü ve yarınını siz gençler için anlattı. Kenti
sanayiden kurtaran ve turizme kavuşturan Başkan Çelikbilek kendi
tabiri ile Beykoz’u “Türkiye’nin İncsi” yaptı.
4’de

i

es
Söyl

Fakültemizin kurulduğu günden bu yana Yerel Yönetimler
bölümünün açılmasına ilişkin verilen çaba sonunda karşılığını buldu.
Türkiye’de lisans eğitiminde bir ilk
olan Yerel Yönetimler bölümü, alandaki boşluğu doldurma iddiasıyla
fakültemizde kurulan beşinci bölüm

olurken, 29 Mayıs tarihli kararla bölüme bağlı Yerel Yönetimler Anabilim
Dalının da kurulması fakültemiz ve
üniversitemiz için büyük bir sevinç
ve kıvanç kaynağı olmuştur. Son yıllarda giderek önem kazanan yerelleşmeye dayalı yönetim anlayışı gerek
siyasi gerek de akademik alanlarda

yankı bulmakta, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere de konu olan
bu alanda uzman eksikliği hissedilmektedir. Bu bağlamda kuruluşunu
tamamlayan bölümümüz, alandaki
eksikliği giderecek nitelikli ve yeterli
donanımda uzman yetiştirme iddiasını taşımaktadır.
3’te

Rektörümüz Siyasal’da
Fakültemizi ziyaret eden Marmara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Zafer GÜL, kampüsümüzde devam etmekte olan yeniden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Tamamlandığında ülkemizde ilk ve tek olacak engelsiz kampüs
projesinin sosyal sorumluluk açısından önemine ve öğrenciler
üzerindeki olumlu etkilerine değinen rektörümüz çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.
3’te

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya
Marmara Üniversitesi
Fransızca Kamu Yönetimi
Bölüm Başkanı

N

asıl iyi bir akademisyen
olur diye sorduğumuz
Marmara
Üniversitesi
Fransızca Kamu Yönetimi Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk
Gençkaya öğrencilere çok önemli
tavsiyeler verdi. İyi bir akedemisyen
olmak için farklı yaklaşımlara, donanıma ve beceriye sahip olunması
gerektiğini söyleyen hocamızla sizleri başbaşa bırakıyoruz.
6’da

Dışişleri Bakanlığı’nda Kariyer Fırsatları
Fikir Talimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü etkinliklerine kamudan bürokratlar ve akademiden hocalarla devam
ediyor. Düzenlenen Kamu Diplomasisi Konferansı Başbanlık Müşaviri Hüdai Ekinci, Türk Dış Politikası ve Dışişleri Bakanlığı’nda
Kariyer İmkanları Konferansı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Nabi Koru, Sosyal Adaletsizlik Konferansı İhsan Eliaçık,
Yeni Anayasa Konferansı Prof. Dr. Mümtaz Er Türköne’nin katılımı ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.
7’de
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EDİTÖRDEN

Üniversitemizden Başbakan Erdoğan’a

Fahri Doktora
Mezuniyet
Programı

Doç. Dr. Nail Yılmaz

Siyasal Bil. Fak. Dekan Yrd.

26 Haziran Çarşamba: Atatürk
Eğitim fakültesi,
Fen- Edebiyat
Fakültesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi,
Hukuk Fakültesi
27 Haziran Perşembe: Siyasal Bilgiler
Fakültesi, İktisat
Fakültesi, İşletme
Fakültesi, İletişim
fakültesi, Mühendislik Fakültesi
28 Haziran Cuma:
Tıp Fakültesi, Diş
Hekimliği Fakültesi,
Eczacılık fakültesi,
Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Üniversitemizin kuruluş yıldönümü töreninde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a fahri doktora ünvanı verildi.

Ü

niversitemiz kuruluşunun 130. Yılı etkinliklerine Başbakan Erdoğan’la birlikte, Milli
Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz, Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş da katıldı. Rektör Prof. Dr. Zafer Gül
ve kurucu hoca Prof. Dr. Orhan Oğuz ile Fakülte
Dekanımız Prof. Dr. Recep Bozloğan’ın da bulunduğu törende üniversitemiz mezunu olan Başbakan
Erdoğan’a üniversitemiz tarafından Fahri Doktora
Ünvanı verildi.
Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Recep Bozloğan’ın
Başbakan’a fahri foktora verilmesine ilişkin okuduğu
senato kararında, Başbakan Erdoğan’a “Uluslararası
gündemde siyasi, sosyal belirsizliklerin artarak, dünya barışının tehlikeye düştüğü ve küresel ekonomik

krizin bir çok ülkeyi iktisadi, siyasi ve sosyal açıdan
etkilediği dönemde, Türkiye’de siyasi istikrarın sağlanması, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin
kurumsallaştırılarak geliştirilmesi, sosyal paylaşımın
tesis edilmesi, yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve
küresel barışın sağlanmasına 10 yıl boyunca başarıyla
uyguladığı politikalarla katkı yapması ve Türkiye’nin
küresel güç haline gelmesinde gereken vizyonu koyması dolayısıyla fahri doktora verildiğini” belirtti.
Üniversitemiz ‘81 mezunu olan Başbakan Erdoğan’sa
mezun olduğu üniversiteden aldığı fahri doktora ünvanı için heyecanlı olduğunu, üniversitemiz öğrencisi ve mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğunu
“Bugün tevdi edilen fahri doktora ünvanı da inşallah,
nefes alıp verdiğim sürece tıpkı diplomam gibi büyük bir gururla taşıyacağımı ifade etmek istiyorum”
sözleriyle belirtti.

Yeni Kampüs

Hazırlıkları Başladı
İstanbul’un birçok yerinde 14 farklı kampüsü bulunan üniversitemiz
Maltepe’de inşa edilecek ortak kampüse taşınacak.

S

ultan Abdülhamit tarafından kurulmuş olan, tarihi öneme sahip
üniversitemizin bünyesinde bulunan fakültelerimizin büyük bir çoğunluğunun tarihi Cumhuriyet’in ilk yıllarına
kadar uzanmaktadır. 2500 dönümlük
Kenan Evren Kışlası’nın üniversitemize devredildiğinin açıklanmasıyla birlikte başlayan alt yapı çalışmalarının
tamamlanmasıyla birlikte, taşınmanın

kısa zamanda olamayacağı ve aşamalı olarak 10 sene içinde gerçekleşeceği
bekleniyor. Bunun yanı sıra tarihi binaların terkedilmeyeceği ancak kongre
merkezine dönüştürülerek işlevlendireleceği, buna ek olarak kâğıtsız üniversite sistemine geçtiğimiz bu süreçte yeni
kampüsün “yeşil kampüs” özelliğiyle
ön plana çıkacağı Rektörümüz Prof.
Dr. Zafer Gül tarafından vurgulandı.

Merhabalar,
Geçen yıldan bu yıla Siyasal Bilgiler Fakültesi her bakımdan daha bir güzelleşti, güçlendi ve
kurumsallaştı. Gelişmelerden memnun kalan mensuplarımız, “siyasallı” kimliklerini samimiyetle vurgulamaya, fakülteye olan güvenlerini her fırsatta dillendirmeye başladılar.
Bu güven içerisinde bir eğitim ve öğretim yılı daha
geride bırakıldı. Öğrencilerimizin bir kısmı yoğun ve
yorucu bir sınav dönemini atlatıp üst sınıflara geçerken, bir kısmı da mezun olup, yeni ufuklara yelken
açtılar. Bu süreçte fakültenin sesi olma işlevini üstlenen “Siyasal Bülteni” nin de yeni sayısını çıkarma
vakti geldi, çattı.
Bültenin üniversitemizden bölümünde, her zaman
olduğu gibi fakültemizi de yakından ilgilendiren haberlere yer verdik. Bu haberlerden ilki üniversite senatosu tarafından Başbakanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a takdim edilen fahri doktora ünvanı hakkında. Diğer haber ise fakültemizin de içerisinde yer
aldığı kampüsleri bir araya getirme projesinin en temel adımı olan Maltepe’deki Kenan Evren Kışlası’nın
devriyle alakalı. Fakültemizden haberler kısmında ise
zorlu bir sürecin sonunda Türkiye’de ilk ve tek olma
özelliğini gösteren “Yerel Yönetimler” bölümünün
kurulması öne çıkarıldı. Sonrasında ise üniversitemiz rektörü Sayın Zafer Gül’ün Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ne olan ziyaretlerine yer verildi.
Röportaj konuğumuz, fakültemize yaptığı maddi
ve manevi desteklerden dolayı kendilerine teşekkür
borçlu olduğumuz Beykoz Belediye Başkanı Sayın
Yücel Çelikbilek oldu. Beykoz üzerine düşünce ve
projelerini aktaran Çelikbilek, Beykoz’un ilköğretimden üniversiteye önemli bir eğitim merkezine dönüştüğünü belirterek, bu gelişmeleri destekleyeceklerine
vurdu yaptı. Söyleşi bölümünde ise Fransızca Kamu
Yönetimi Bölüm Başkanlığını yürüten Prof. Dr.
Ömer Faruk Gençkaya ile görüşüldü. İlk olarak akademik eğitimin nasıl olması gerektiği konusundaki
görüşlerini paylaşan Gençkaya, bu konuda kariyer
yapmak isteyen geçlere de tavsiyelerde bulundu.
Öğrencilerden haberlerin öne çıkarıldığı bölümden
sonra makale, dergi ve kitap tanıtımının yapıldığı;
bültende son olarak, önümüzdeki altı ay boyunca
ulusal ve uluslararası akademik faaliyetlerin duyurulduğu tanıtım ve ajanda bölümüne yer verildi.
Saygılarımla,

Geleneksel Bahar Şenliği

Bu yıl 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde Göztepe kampüsünde gerçekleşen bahar şenliğinde Mustafa
Ceceli, Mor ve Ötesi, Emre Aydın
sahne alırken, öğrenciler final sınavları öncesi konserlerde hem stres attı
hem enerji topladı.

Rektörümüz Siyasal’da
Marmara Üniversitesi yeni yerleşkesi ile dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmeye hazırlanıyor. Tüm
birimlerin bir arada olacağı Maltepe Kampüsü’nün tanıtımını Rektörümüz Prof. Dr. Zafer Gül yaptı.

F

akültemizi ziyaret eden Marmara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Zafer GÜL, kampüsümüzde
devam etmekte olan, yeniden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Tamamlandığında ülkemizde
ilk ve tek olacak engelsiz kampüs projesinin sosyal sorumluluk açısından önemine ve öğrenciler üzerindeki
olumlu etkilerine değinen rektörümüz çalışmalardan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra fakültemizle ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmak üzere
Siyasal Bilgiler Fakültesi konferans salonuna geçildi. Dekanımız Prof. Dr. Recep Bozlağan’ın sunduğu brifingde
fakülte çalışmaları kapsamlı bir şekilde anlatıldı. Sunumun ardından rektörümüz fakültemizin hızlı kurumsallaşma sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program rektörümüz Prof. Dr. Zafer Gül’ün konuşması
ile devam etti. Yapımına yakın bir zamanda başlanacak
olan ve tüm birimleri bir yerleşkede toplayacak olması ile büyük bir ilgi toplayan Maltepe kampüsü projesi
hakkında ayrıntılı bilgiler veren rektörümüz, üniversite
bünyesinde yürütülen diğer çalışmaları da akademik
personel ile paylaştı. Konuşmasının sonunda soruları
cevaplayan rektörümüz, Marmara Üniversitesi’nin yakın bir zamanda dünyanın sayılı üniversiteleri arasında hak ettiği yere kavuşacağına olan inancını ifade etti.
Programın son kısmında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
yeni kadroya atanan akademik personele rektörümüz
tarafından plaket verildi. Fuayede verilen kokteyl ile
program son buldu.

Siyasal’da Atamalar
Devam Ediyor
D

ekan Yardımcımız Sayın
Prof. Dr. Ahmet Demirel
İngilizce Siyaset Bilimi ve
Uluslararasıilişkiler bölümü Siyasi
Tarih Anabilim Dalına atanmıştır
Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya Sakarya Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler
bölüm başkanlığından, Fakültemiz
Türkçe Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne bölüm başkanı olarak geçiş yapmıştır. Dekan
Yardımcımız Doç. Dr. Nail Yılmaz
Türkçe Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim
Dalına Doç. Dr. olarak atanmıştır
Doç. Dr. Erbay Arıkboğa, Türkçe

Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme
ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’na
ve Türkçe Kamu Yönetimi Bölümüne Bölüm Başkanı olarak atanmıştır.
Yrd. Doç. Dr. Gülseren Şeker Türkçe Kamu Yönetimi Bölümüne; Yrd.
Doç. Dr. Nurşen Gürboğa Koraltürk ,Yrd. Doç. Dr. Ebru Oğurlu,
,Yrd. Doç. Dr. Emel Parlar Dal, ve
Yrd. Doç. Dr. Gonca Oğuz Gök İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümüne, Yrd. Doç. Dr.
Suna Gülfer Ihlamur Öner ve Yrd.
Doç. Dr. Emre Erşen Türkçe Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne olarak atanmıştır.

Yerel Yönetimler
Bölümümüz Açıldı
Dekan Prof. Dr. Recep
Bozlağan, Yerel Yönetimler
Bölümü’nün iş sahasının önemine değindi. Bozlağan; “Yerel
yönetimler bölümü bir ihtiyaçtı. Bugün Türkiye’de yerel yönetimlerde üç yüz bine yakın insan çalışıyor. Ayrıca ülkemizin
nüfusunun yüzde yetmiş altısı
2013 itibariyle şehirlerde yaşıyor. Şehirlerdeki yerel hizmetleri ise belediyeler yürütüyor. Dolayısıyla belediyelerin etkin bir
şekilde yönetilmesi gerekiyor.
Bu hizmetlerin etkin şekilde
yürütülmesini sağlayacak olan
kadrolar da yerel yöneticilerdir.
Yani seçilmişinden atanmışına
kadar bütün yerel yöneticilerin, yerel yönetimlerle ilgili çok
ciddi bir eğitimden geçmeleri,
yerel yönetimin mantığını anlamaları gerekiyor. Dolayısıyla
yerel yönetimler bölümü son
derece önemli. Bu bölüm, ihtiyacın karşılanması için kurulmuş bir bölümdür ve bölümün
kurulmasında 17 yıllık bir mücadele var” ifadelerini kullandı.
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Prof. Dr. Recep Bozlağan

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Merhaba,
Siyasal Bilgiler Fakültesi, kurulalı henüz bir yıl olmasına
rağmen bir yandan kurumsallaşma diğer yandan da bilimsel
faaliyetler açısından olağanüstü bir başarıya ulaşmış vaziyette.
Aralık 2012’de hizmete giren konferans salonumuzda toplam 33 adet bilimsel-kültürel faaliyet gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yeni bölümlerimizin tam anlamıyla faaliyete
geçmesiyle birlikte her gün bir veya birkaç faaliyet organize
etmeyi hedeflemekteyiz.Geçtiğimiz yıl müjdesini verdiğimiz Türkiye’nin ilk “engelsiz kampüs” projesinde büyük
bir merhale katettik. Kampüsümüz Ağustos 2013’te engelli öğrencilerin rahat bir şekilde yararlanacağı mekânsal
düzenlemelere sahip olacak.
Kampüste büyük bir ihtiyaç hâline gelen amfi sorunu da inşa
etmekte olduğumuz 200 kişilik, tam donanımlı amfi ile çözümlenmiş olacak. Söz konusu mekân aynı zamanda çeşitli
bilimsel-kültürel etkinliklerin de rahatlıkla organize edilebileceği donanıma sahip olacak.
Bir yandan dersliklerimizi akıllı tahta sistemleri ile donatırken diğer yandan da gelişmiş bilgisayar sistemlerini fakültemize kazandırmanın gayreti içindeyiz.Fakülte
binamızda bu yaz gerçekleştireceğimiz yeni bir tadilat
çalışması ile birlikte binamız akademik ve idarî personelimiz için daha keyifli bir çalışma mekânına dönüşecek.
Yıllardır kadro bekleyen pek çok öğretim elemanımızın
kadro sorununu da yine 2013 yılının ilk yarısında çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak, hak ettikleri kadroya atanmayı bekleyen diğer akademisyenlerimiz
için daha fazla gayret sarfetmemiz gerektiğini de ifade
etmemiz lazım.
Eylül 2013’ten itibaren “Siyasal Bilimler Dergisi” adını verdiğimiz akademik bir dergiyi yılda iki defa yayımlayacağız. Öğretim elemanlarımızın bilimsel nitelikli çalışmalarına mümkün olan her türlü desteği vereceğimizi de ifade etmek isteriz.
2012-2013 eğitim-öğretim yılında olağanüstü bir gayret gösteren akademik ve idarî personelimize candan teşekkür ederiz.
Fakültemizin kuruluşunda ve gelişiminde bizlere daima
destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Zafer Gül’e, Rektör Yardımcılarına ve üniversitemizin akademik ve idarî personeline
şükranlarımızı sunarız.
2013-2014 eğitim-öğretim döneminin fakültemiz için daha
başarılı ve mutlu günlere vesile olacağı inancıyla, başta öğretim elemanlarımız, idarî personelimiz ve öğrencilerimiz olmak
üzere herkese selam ve sevgilerimizi sunarız.
ve idarî personeline şükranlarımızı sunarız.
2013-2014 eğitim-öğretim döneminin fakültemiz için daha
başarılı ve mutlu günlere vesile olacağı inancıyla, başta öğretim elemanlarımız, idarî personelimiz ve öğrencilerimiz olmak
üzere herkese selam ve sevgilerimizi sunarız.

SİYASALBÜLTENİ
Adı: Siyasal Bülteni
Yılı: 2013-3
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
Arş. Gör. Zeynep Arslan

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN
(Dekan)
Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA
(Fransızca Kamu Yönetimi
Bölümü Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet DEMİREL
(Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü Başkanı)
Doç. Dr. Nail YILMAZ
(Dekan Yardımcısı)
Fahrettin ÇELEN
(Fakülte Sekreteri)
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Boğaz’ın İn
Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek:

İstanbul’un en güzel konumlarından birine sahip olan Beykoz
ilçesi, geleceğe umutla bakıyor.

Y

aptığı
çalışmalar
ile
Beykoz’un kaderini değiştiren Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek Beykoz’u
emin adımlar ile geleceğe taşıyor.
Başkan Çelikbilek Beykoz’un
dününü ve yarınını siz sizler için
anlattı. Beykoz’u sanayiden kurtaran ve turizme kavuşturan Başkan
Çelikbilek kendi tabiri ile Beykoz’u
“Boğaz’ın İncisi” yaptı.

Yücel Çelikbilek kimdir? Bize
kendinizi tanıtır mısınız?
1951 yılında Kars’ta doğdum. 1956 yılından bu yana
Beykoz’da yaşıyorum. Fatin
Hoca İlkokulu’nu ve Beykoz
Ortaokulu’nu bitirdim. Ardından
Kadıköy Ticaret Lisesi ve İstanbul
Ticari ve İlimler Akademisi’nden
mezun oldum. 1993 yılında
Mahalli İdareler Enstitüsü’nü
bitirdim ve İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi’nde mahalli idareler yüksek lisans çalışması yaptım. 1994–1999 yılları arasında
Beykoz Belediye Başkanlığı görevinde bulundum. 29 Mart 2009
Yerel Seçimleri’nde halkımızın
teveccühüyle yeniden belediye
başkanı olarak seçildim. Belediye
başkanlığı görevimizin dışında da
önemli sivil toplum kuruluşlarından olan İlim Yayma Vakfı’nın da
genel başkanlığını yürütüyorum.
Her anımı halka hizmet etmeye
adamış bir kişi olarak, vatandaşlarımız ve ilçemiz için hizmet üretmeye gayret ediyoruz.

Beykoz’la ilgili planladığınız,
yürüttüğünüz önemli projeler nelerdir?
Bildiğiniz gibi Beykoz, geçmişten günümüze, tarihi derinliği, kültür ve sanat alanındaki
birikimi, coğrafi dokusu ve
Boğaz’ın incisi olan konumuyla sadece İstanbul’un değil
Türkiye’nin hatta dünyanın en
müstesna, en güzel ve en önemli
yerleşim yerlerindendir. 4 bin

yıllık geçmişi olan Beykoz yakın
zamana kadar sanayi yönüyle ön
plana çıkıyordu. Ülkemizin çok
önemli üç fabrikası Sümerbank
Deri Kundura, Tekel ve Paşabahçe Cam Fabrikası ilçemizde faaliyet gösteriyordu. Başta
Karadeniz Bölgesi olmak üzere
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden göç eden vatandaşlarımız
ekmek kapısı olarak gördükleri
bu fabrikalarda çalışmak için
Beykoz’a yerleştiler. Tabii bu
durum başta çarpık yapılaşma
olmak üzere birçok sorunu da
beraberinde getirdi. Maalesef
insanlarımızın ekmek kapısı
umudu olan bu fabrikalar teker
teker kapanınca birinci sırada
işsizlik olmak üzere sorunlar da
çoğaldı. Bu sorunu en aza indirgemek için çeşitli çalışmalar
yapıyoruz. Bugüne kadar 3 bine
yakın vatandaşımızı yönlendirerek iş sahibi yaptık. Bununla
birlikte 1995’te ilçenin tamamının sit alanı ilan edilmesiyle
ilçemizde yapılacak iyileştirmeleri de etkileyebilecek olan imar
planıyla ilgili her türlü karar
alma şansımız sınırlandırıldı.
Tüm planları yeniden gözden
geçirdik. Meydanlardan, yol genişletmelerine, kültür merkezlerinden, hizmet binalarına, eğitim, sağlık yatırımlarından yeni
parklara kadar birçok hizmeti
vatandaşlarımızla buluşturduk.
Küçüksu Mesire Alanı, Göksu
Deresi kenarını düzenleyerek
vatandaşlarımızın
hizmetine
sunacağız. Çubuklu’da sahil şeridinde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı güzel bir parkımız
var. Beykoz Çayırı, Ortaçeşme
Meydanı, Kavacık’ta Orhan
Veli Parkı ve birçok önemli
çalışmalarımız devam ediyor.
Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir
Topbaş ve ekibine teşekkür ediyorum. Hz.Yuşa bölgesini yeniliyoruz. Akbaba’daki çalışmalar
için vakıflarla anlaşma sağladık.
Karlıtepe projemizi başlattık,

Yücel Çelikbilek

Beykoz Belediye Başkanı
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ncisi Beykoz
tamamlanınca en az Çamlıca
kadar güzel ve seçkin bir mekan
olacak. Teleferik ve Beykoz müzesinin de yer alacağı, Boğazın
her tarafını gören bir alan ortaya çıkmış olacak.
Yaptığımız bu çalışmalar tamamlandığında, ilçenin çehresi,
vatandaşlarımızın yaşam kalitesi
oldukça değişecek. Beykozlu kardeşlerim hak ettikleri standartlarda bir yaşama ve çevreye sahip
olacaklar.
İlçemiz on yıl içinde devasa değişimler yaşayacak, eğitim ve turizm
alanında bir birinden önemli
projeleri kucaklayacak ve Beykoz
insanların yaşamak için yarıştığı
ve her açıdan tercih edilen bir ilçe
olacak.
Yeni okullar, sağlık merkezleri, üniversiteler, oteller ve sosyal
tesislerle karşımızda her açıdan
değişen ve gelişen bir Beykoz
var. Karlıtepe Seyir Terası, Kılıçlı
Film Platosu, Küçüksu Mesiresi
Canlandırma Projesi, Kanal Riva
Projesi, Beykoz Arena Projesi,
Yuşa Tepesi Çevre Düzenlemesi,
Elmalı Kent Ormanı, Camköy
Projesi, Bal Kent ve Nikâh Sarayı
Projesi gibi birbirinden özel 20’yi
aşkın projeye öncülük etmenin
gururunu yaşıyoruz.
Bu projelerden birçoğunda uygulama aşamasına gelindi, şunu
rahatlıkla söyleyebilirim ki bu
projelerin her biri birbirinden
özel ve her biri ilçe vizyonunun
gerçekleşmesinde büyük rol oynayacak.
Tabi bu projeleri hayata geçirmek için dört yıl önce göreve
gelmeden önce ekibimle bir yol
haritası çizmiştik. Bu yol haritasında Beykoz’umuzun öncelikli
problemleri başta olmak üzere
daha yaşanılabilir bir Beykoz
için neler yapılması gerektiğini
tespit ettik ve programa aldık.
Seçim beyannamemizde de yer
alan tüm bu projeleri hamdolsun hayata geçirmiş olmanın
hatta daha fazlasını yapmış olmanın iç huzurunu yaşadığımı
söyleyebilirim. Tekrar vurgulamak gerekirse, İstanbul’un en
güzel ilçesi olan Beykoz’u her
biri birbirinden özel vizyon
projelerle eğitim, turizm ve spor
kenti olarak geleceğe hazırlıyoruz.

Belediyelerin faaliyet alanları
içerisinde eğitim ve öğretimi desteklemek de var. Bu
çerçevede başta üniversiteler
olmak üzere eğitim- öğretim
kurumlarıyla ne gibi ilişkiler
kuruyorsunuz? Belediyenizle
Marmara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi arasında ne
tür işbirlikleri yapılabilir?

Bir zamanlar Beykoz’da bir
üniversite hayali kurulurken,
hamdolsun bizim dönemimizde dört –beş üniversitenin yer
aldığı bir ilçe haline geliyoruz.
Beykoz bu anlamda da ciddi bir
dönüşüm ve gelişim içerisinde.
İlçemizde eğitim kalitesi ve başarının artması için İlköğretim’den
Üniversite’ye kadar eğitimin
her aşamasını katkı sağlıyor ve
bu doğrultudaki vizyonumuzu
güçlendiriyoruz. Türk-Alman
Üniversitesi, Medipol Tıp Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi
olmak için gerekli girişimleri
yapan Lojistik Meslek Yüksekokulu ve Marmara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’yle

birlikte üniversitelerimiz çoğaldı. Bu üniversitelerin eğitim
hayatına başlamasında çeşitli
katkılar sunduk. Eğitime sağladığımız destek girişimlerimiz
neticesinde Beykoz doğal ve
tarihi güzelliklerinin yanı sıra
eğitimde de göz bebeği olacak.
Üniversitelerin eğitim hayatına
katılımıyla, Beykoz’da yalnızca
eğitimde değil sosyal ve ekonomik alanlarda da önemli gelişmeler yaşanacak. Yalnızca üniversitelere değil ilköğretim ve
liselere de katkılar sunuyoruz.
Her eğitim-öğretim yılı başında ilçedeki tüm okulların boya
ve temizlik malzemesi ihtiyacını
karşılıyoruz. Akıllı tahta kampanyalarına destek veriyoruz. İlköğretim okullarında öğrencilere
geri dönüşüm ve atık yönetimini
bilincini aşılayan “Yeşil Okul
Projesi”ni uyguluyoruz.
Yine Şahinkaya’da içinde 6 lise
bulunan, 15 bin öğrencinin
eğitim göreceği içinde dev bir
eğitim kompleksi kurulacak. Bu
projeler çalışmalar belediyemizin
katkı ve destekleriyle hayata geçmektedir.

“Vatandaşla birebir iletişim olanağı sağlayan yerel yönetimler devlet yönetimi
için hayati önem taşıyor.”

Marmara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi binalarının
iyileştirilmesinde bize ciddi
bir desteğiniz oldu bu konuda neler söylemek istersiniz?
Yukarıda da belirttiğim gibi eğitimin her aşamasına ciddi katkılar
sunuyoruz. Günümüzde yerel yönetimlerin güçlenmesiyle devlet
kurumları arasında koordinasyon
ve iş birliği önem kazandı. Artık
kanun koyucu sadece asfalt yapmakla mükellef kılmıyor sizi. Sağlıktan eğitime, kültürden turizme
geniş bir yelpazede hizmet verme
sorumluluğu yüklüyor, yerel yönetimlerin güçlenmesi için de
bu kaçınılmaz görünüyor. Biz de
üstümüze düşen görevleri en iyi
şekilde yerine getirme ve eğitim
kalitesini artırmak için ilçedeki
üniversite ve okulların fiziksel
imkânlarını iyileştirecek her türlü
desteği sağlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi bünyesinde
bir de Yerel Yönetimler bölümü açıldı. Bu bölüm bildiğiniz gibi Türkiye’de ilk dört
yıllık bölüm olma özelliğini
gösteriyor. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
Dünya genelinde olduğu gibi yerel yönetim kavramı ülkemizde
de giderek önem kazanıyor ve
yerel yönetimlerin güçlenmesi için
adımlar atılıyor. Demokrasinin
yerleşmesi ve işlerlik kazanmasına katkıları, vatandaşların devlet
yönetiminde daha etkin yer almak için talepleri, günümüzde
bu kavramı daha da güçlendirdi
ve önemli kıldı. Vatandaşla birebir iletişim olanağı sağlayan yerel
yönetimler, devlet yönetimi için
hayati önem taşıyor. Küresel bir
köy olan dünyamızda yerel yönetimdeki bir başarısızlık ya da
başarı uluslararası arenada anında
yankı buluyor. Bu anlamda bir
ilki gerçekleştiren ve yerel yönetimler alanında yetişmiş, nitelikli
insan gücünü hedefleyen Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ni, Değerli Dekanımız Prof. Dr. Recep Bozlağan
ve yönetimini kutluyor, geleceğin
yöneticileri olacak öğrencilerine
şimdiden başarılar diliyorum.
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Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya:

Akademisyenler
Evrensel Olmalıdır

Demokratik açılımla birlikte hız kazanan başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin neler söylemek istersiniz?

“İleri teknolojinin yaygınlaştığı günümüzde, eğitimi
sadece sınıflara hapsetmek önemini yitirmektedir.
Özellikle uygulamaya yönelik, öğrencilerin kendi bireysel
yeteneklerini geliştirmeye ve kuramsal olarak öğrendiklerini gerçek yaşamda daha hızlı ve etkili bir biçimde
uygulamalarını sağlayacak ders ve yöntemlerin eğitim
programlarına dahil edilmesi gerekmektedir.”
Nasıl iyi bir akademisyen olur diye sorduğumuz Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu
Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer
Faruk Gençkaya öğrencilere çok önemli
tavsiyelerde bulundu. İyi bir akademisyan
olmak için farklı yaklaşımlara, donanıma ve
beceriye sahip olunması gerektiğini söyleyen
hocamızla sizleri başbaşa bırakıyoruz.

ve uygulayan programlara dönüşecektir. Bu
bağlamda, özel sektörle rekabet edebilecek
kamu yönetimi işletmeciliğini de dikkate
alan bir yapılanmaya gerek duyulmaktadır.
Son olarak, tüm disiplinlerde olduğu gibi
kamu yönetimi de uluslararası ve bölgeler
arası işbirlikleri konularında beceri ve donanım geliştirmeye yönelik karşılaştırmalı ders
ve uygulamaları içerecektir.

Hocam, devletlerin yeni liberal akımlarla birlikte küçülme eğilimine girdiği
süreçte kamu yönetimi bölümlerinin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu bağlamda Fransızca Kamu Yönetimi
bölümünde yapılan müfredat değişikliğiyle ilgili neler söylemek istersiniz?

Devletin küçülmesi bir yandan devletin
faaliyet alanlarının ve bürokrasinin daralmasını amaçlamıştır. Bununla birlikte,
değişen ekonomik ve toplumsal koşullar
kamunun yeni sorumluluk alanlarını ortaya
çıkarmıştır. Öte yandan, kamu ve özel sektör ortaklığı, merkezi ve yerel yönetimlerin
işbirlikleri, bürokrasiyi kamunun gereksinimlerine daha sorumlu hale getirmiştir.
Ayrıca, seçilmiş ve atanmışların kamusal
uygulamalarından dolayı hesap verebilme
sorumluluklarının kapsamı genişlemiştir.
Bu çerçevede, kamu yönetimi bölümleri,
geleceğin kamu yönetimine kuramsal olduğu kadar zor ve değişken sorunları çözecek,
tahmin yeteneği gelişmiş, toplum bilimleri
konularında somut bilgi ve donanıma sahip
personelin yetiştirilmesinde önem taşımaktadır. Bu nedenle, kamu yönetimi siyaset ve
yönetişim sürecinde önemini korumaktadır. Kamunun performansı arttıkça devlete
duyulan güven de artmaktadır. Özellikle,
sorun çözmeye ve uygulamaya odaklı kamu
politikaları disiplini önem kazanmaktadır.
Kamu Yönetimi bölümleri giderek uygulamaya yönelik teknik donanımlarını öğreten

Yükseköğretimin, fiziki tasarımdan derslerin niteliği ve içeriği ve derslerin verilme
yöntemlerine kadar yeniden tasarlanması
gerekmektedir. İleri teknolojinin yaygınlaştığı günümüzde, eğitimi sadece sınıflara
hapsetmek önemini yitirmektedir. Özellikle
uygulamaya yönelik, öğrencilerin kendi bireysel yeteneklerini geliştirmeye ve kuramsal
olarak öğrendiklerini gerçek yaşamda daha
hızlı ve etkili bir biçimde uygulamalarını
sağlayacak ders ve yöntemlerin eğitim programlarına dahil edilmesi gerekmektedir.
Bölüm ders programında yaptığımız değişiklikler, öncelikle daha bütünleşik, benzer
bölümlerin programlarıyla uyumlu ancak
öğrencilerimize farklılıklar da sunan bir
yaklaşımla yenilenmiştir. Zaman içerisinde
derslerin veriliş biçimlerinde geliştireceğimiz
yenilikler bölümün çekiciliğini artıracaktır.
Bu bağlamda, uygulamaya yönelik teknolojilerin öğretilmesi ve her şeyden önce de
öğrencilerin farklı yabancı dillerdeki becerilerinin geliştirilmesi bir zorunluluk haline
gelmiştir. Ders müfredatının tüm paydaşlarla görüşülerek yeniden geliştirilmesi tasarlanmaktadır.

Okumak bütün insanlar için, özellikle
akademisyenler için, akademisyen olmak
isteyenler için zorunluluktur. Sosyal bilimlerde genellikle karşılaştırmalı çalışmalar yapmaktayız. İkinci olarak, uluslararası deneyimi artırmak için erken yaşlarda
hem ülke içinde hem de ülke dışında yapılan toplantılara, seminerlere katılmak
tebliğ sunmak ve yayın faaliyetlerine de
katılmak önerilebilir. Ayrıca, evrensel nitelikte bir bilim insanı olmak yabancı dil
etkili kullanmayı gerektirmektedir. Son
olarak, akademik etik çok önemlidir.
Tabi ki de günümüzde başkalarının çalışmalarından yararlanmak zorunluluktur
ancak başkalarının çalışmalarını çalmak,
kes yapıştır yöntemiyle şahsi ürünler
üretmek yaygınlaşmıştır. Bu nedenle, iyi
bir akademisyenin mutlaka bilimsel etik
ilkelere uygun kişiliğe de sahip olması gerekmektedir.

Kamu Yönetimi bölümünün durumunu
ve geleceğini konuştuktan sonra Fakültemizin çıkaracak olduğu Siyasal Bilgiler Dergisi için neler düşündüğünüzü
bizimle paylaşır mısınız?
Evet, akademik bir dergi çıkartmak kolay
değil. Öncelikle, yeterli ve bilimsel kıstaslara
uygun makalelerin ya da bilimsel çalışmaların sağlanması gerekmektedir. Üniversitenin
ya da fakültenin adının duyurulması, benzer
alanlarda farklı akademik çevrelerdeki meslektaşlarla işbirliği ve görüş alışverişinin de
kolaylaştırılması bu tür akademik dergilerin
önemli amacıdır. Böylece, akademik çalışmalar değişik paydaşların bilgisine de sunulmaktadır. Bu açıdan derginin çıkartılması
önem taşımaktadır. Bununla birlikte, belli
bir standardın ve niteliğin daima dikkate
alınması önem taşıyacaktır. Dergi yönetimine şimdiden başarılar diliyorum.

Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Öncelikle akademisyen, iyi bir akademisyen, evrensel nitelikli bir akademisyen
olabilmek için bir yaklaşıma sahip olunmalıdır. Bir akademisyenin olgulara, olaylara bakarken çeşitli cepheleriyle ve çeşitli
cephelerden bakabilme yeteneğine sahip
olması gerekmektedir. Aksi takdirde, bilimi siyasetten ayırmamız güçleşmektedir. Kuşkusuz, bilim politikaya katkı
sağlar, ancak genellikle siyaset olaya tek
bir boyuttan bakmak zorunda kalabilir.
İyi bir akademisyenin farklı yaklaşımlara,
donanıma ve beceriye sahip olması gerekir. Bu amaçla öncelikle okumak gerekir.

Açılım süreci uzun erimli bir süreçtir. Bu
çerçevede tüm paydaşların yine aklıselim
içerisinde olumlu katlı sağlamaları beklenmektedir. Siyaset, kendi geleceğinden
ziyade toplumun geleceğini düşünerek
hareket ederse olumlu adımlar atılabilir.
Aksi takdirde, istenilen sonuçlara ulaşılamayacaktır. Başkanlık sistemi tartışması
Türkiye’de uzun süredir gündemde olan
bir konudur. Temel sorun, tartışma konusunun sistem mi yoksa yönetim sorunu mu olduğudur. Devlet başkanının
ya da cumhurbaşkanının doğrudan halk
tarafından seçilmesi, başkanlık rejiminin
oluşması ve kurulması için tek başına
yeterli değildir. Bunun dışında önemli
hususlar arasında yürütmenin diğer erklerle olan ilişkisi ve diğer erklerin devlet
sistemindeki yeri ve önemidir. Bu çerçevede, uluslararası örneklere baktığımızda
farklı uygulamalar görülmektedir. İyi
işleyen bir başkanlık sistemin kurulması
için mutlaka denge ve fren mekanizmalarının bulunması, güçlü ve merkezi yürütmenin güçlendirilmiş yerel yönetimlerle
ve bağımsız yargı ve denetim mekanizmalarıyla donatılması uygun olacaktır.
Duraklamalarla da olsa zengin bir parlamenter deneyimi bulunan Türkiye’de özgün bir başkanlık sisteminin sorunları da
birlikte getireceği düşünülebilir. İdarenin
hızlı ve etkili çalışmasını sağlayacak iyileştirmeler yerine karar mekanizmasının
merkezileştirilmesi ve güçlendirilmesi
yönetimde etkinliği sağlasa da yönetimde
hesap verebilirliği sağlamadığı takdirde
uzun erimli olmayacaktır. Partili bir başkanın halk tarafından seçilmesi yukarıda
söylenen mekanizmaların bulunmadığı,
sivil toplumun güçsüz ve medya gibi kamuoyunun denetleme araçlarının etkisiz
olduğu yapılarda toplumsal ve siyasal
gerginliklere ve bloklaşmalar yol açabilir.
Hoşgörü, uzlaşma ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi parlamentonun
karar alma ve denetim işlevini işlemsel
olmaktan öteye etkin kılacak bir sisteme
gereksinim duymaktadır.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Nabi Koru’dan

“Afrika’da
Su Kuyusu”
Siyasal Bilgiler Fakülltesi Öğrencileri
adına açıklama yapan
Semra Boz ve Hatice
Solak “Afrika’da Su
Kuyusu” açtırmak
amacıyla Bağlarbaşı
ve Anadolu Hisarı
kampüsünde 14-16
Mayıs tarihleri arasında düzenledikleri
kermeslerde
elde
ettikleri 7 bin TL
gelirin, bağışlarla birlikte 10 bin TL ulaştığını, böylece IHH
aracılığıyla Somali’de
Su Kuyusu için sondaj çalışmaları da
başladığını; fakülte
öğrencileri
olarak
yaptıkları bir diğer
sosyal sorumluluk etkinliğininse Bahçelievler Şeyh Zayed Yetimhanesinde kalan
3-6 yaş grubu grubu
çocukları ziyaret ederek gıda ve oyuncak
yardımı olduğunu
ve fakülte öğrencileri
olarak bu güzel etkinlikleri önümüzdeki
yıllarda da gerçekleştirmeyi umut ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’nda
Kariyer Fırsatları

Üniversitemizde Başbakanlık Müşaviri Hüdai Ekinci’nin katılımıyla düzenlenen Kamu Diplomasi Konferansı öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

F

ikir Talimi ve Uluslararası İlişkiler
Kulübü etkinliklerine kamudan bürokratlar ve akademiden hocalarla
devam ediyor. Düzenlenen Kamu Diplo-

masisi Konferansı Başbanlık Müşaviri Hüdai Ekinci, Türk Dış Politikası ve Dışişleri
Bakanlığı’nda Kariyer İmkanları Konferansı
Dışişleri Bayan Yardımcısı Büyükelçi Nabi

Jean-Monnet Bursu
Jean-Monnet Burs programından yararlanmak isteyen öğrencilerin dikkatine...

1

988-1979 yılları arasında yaşamış
olan Fransız iktisatçı ve maliyeci
Jean Monnet, bugünkü Avrupa
Birliği’nin habercisi Avrupa Kömür ve
Çelik Birliği’ (ECSC)ni kurmuş ve ilk
başkanı olmuştur. Jean-Monnet Burs
programı, Avrupa Birliği tarafından
finansa edilmekte ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından TED ve WYG Türkiye ve WYG International konsorsiyumu teknik desteği ile yürütülmektedir.
Ülkemizle Avrupa Komisyonu arasında
1989 yılında yapılan bir anlaşmayla uygulamaya konan Jean-Monnet Burs
programına; lisans düzeyinde son sınıf
öğrencisi olanlar, en az dört yıllık lisans
derecesine sahip olanlar ve lisansüstü
öğrenci olanlardan en az 2.50 not ortalamasına sahip olanlar ve başvurdukları dilde asgari yeterlilik puanına sahip
olanlar başvurabilirler. 2014-2015 akademik yılına ilişkin başvuru tarihlerini
kaçırmamak için jeanmonnet.org.tr
adresini sık kullanılanlara eklemenizde
fayda var.

Koru, Sosyal Adaletsizlik Konferansı İhsan
Eliaçık, Yeni Anayasa Konferansı Prof. Dr.
Mümtaz Er Türköne’nin katılımı ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Öğrenci Anketi
Fakültemiz Fransızca Kamu Yönetimi ve İngilizce
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden 29 değişim öğrencisiyle, neden fakültemizi
tercih ettikleri, fakültemizin akademik ve fiziki
koşullarını nasıl bulduklarıyla ilgili kısa bir anket gerçekleştirdik. Çoğunluğu Fransa, İtalya ve
Almanya’dan gelen öğrencilerin 24’ü üniversitemizi
seçmelerinin sebebinin, İstanbul’un en çok arzu
ettikleri destinasyon olduğunu belirtirken, üç kişinin fakültemizde geçmiş yıllarda değişim öğrencisi
olanların olumlu yorumlarıyla tercih yaptığı kaydedildi. Akademik koordinatör, eğitim kalitesi, akademik kadroların kendini adamışlığı ve ulaşılabilirliği
çok iyi derecesinde değerlendirilirken, fakülte binası
ve dersliklerin durumunu normal, fakülteye ulaşımın kolaylığınınsa ortalama olarak değerlendirildiği
bu anketle öğrencilerin konaklama imkanlarına internetten (özellikle facebook ve craiglist aracılığıyla)
ulaştığı, yurtta kalan bir öğrenci hariç diğer öğrencilerin yerel ve uluslar arası öğrencilerle aynı evi paylaştığı da edinilen bilgilerden. Ankete katılanların
öğrencilerin 24’ü üniversitemizi kendi üniversitelerindeki öğrencilere kesinlikle tavsiye edeceğini belirtmeleri memnuniyetlerini gösterirken iki öğrenci
tavsiye etmeyeceğini söylemiş, üç öğrenci de bu konuyla ilgili görüşlerini paylaşmamayı tercih etmiştir.

SİYASALBÜLTENİ

Bahar 2013

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

Ajanda

Tanıtım
Dergi
Siyasal Bilimler Dergisi
İlk sayısı Eylül 2013’te yayınlanacak olan Fakültemiz Siyasal Bilimler Dergisi, siyaset ve sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan
araştırmacılar için yeni bir tartışma zemini oluşturmayı amaçlıyor.
Bu amaç doğrultusunda farklı ekolleri bir araya getirmek için Türkçe, İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç ayrı dilde metinler kabul
edilecektir. Disiplinlerarası bir yaklaşım benimseyen Siyasal Bilimler Dergisi’nin bilimsel kurulunda Marmara, Galatasaray, Boğaziçi,
Bilgi, İstanbul, Yıldız Teknik, Singapur, Hull ve diğer üniversitelerden çok kıymetli bilim insanları yer almaktadır.

•

5th International Symposium on Terrorism and Transnational Crime December 6- 8, 2013 Antalya http://www.
utsam.org/images/upload/attachment/Bildiri%20%C3%8
7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1_2013_EN.pdf

•

To live is to Learn, Training Cource 18-24 September
2013 | Arnhem, Netherlands http://www.salto-youth.net/
tools/european-training-calendar/training/to-live-is-tolearn.3566/

•

Beyond Control – The Collaborative Museum and its
Challenges December 1-3, 2013 Stocholm http://www.
nodem.org/conferences/stockholm-2013/

•

The WorldPride Human Righs Conferance June 25-27,
2014. Toronto http://www.uc.utoronto.ca/worldpridehuman-rights-conference-2014

•

Democratic Transition and Sustainable Communities:
Overcoming Challenges through Innovative Practical
Solutions November 5-7, 2013 Cairo, Egypt http://
www.sb13-cairo.com/

•

The Asian Conference on Politics, Economics and Law
November 21-24, 2013 Osaka, Japan http://acpel.iafor.org/

•

9. International Academic Conference March 9-12, 2014
Cortina d´Ampezzo, Italy http://www.iises.net/conferences/
cortina-d%C2%B4ampezzo-march-9-12-2014/

•

International Conference on Religious Studies July 15-16,
2013. Colombo, Sri Lanka http://futureevents.org/religiousstudies

•

7th Global Conference: MUlticulturalism, Conﬂict and
Belonging September 1-3 2013 Oxford, United Kingdom. http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/
diversity-recognition/multiculturalism-conﬂict-andbelonging/call-for-papers/

•

3rd International Cultural Difference and Social Solidarity Network Conference: Making, Re-presenting
and Dissembling Differences and Identities in Contemporary Societies July 2-5, 2013. Kalkanlı, Cyprus.
http://www.differenceandsolidarity.org

•

ECSS 2013 - The European Conference on the Social
Sciences July 4-7, 2013 Brighton , United Kingdom
http://ecss.iafor.org/

•

2nd International Conference on History and Society
Development November 18-19, 2013 LOndon. http://
www.ichsd.org/

•

2nd International Conference on Ethics in Human
Research November 18-19, 2013 London http://www.
icehr.org/

•

Polithist '13 Political History Conference On Government
Systems And History Of State December 19-21, 2013.
İstanbul Http://Www.polithistconference.org

•

Clute Institute International Academic Conference January 2-4, 2014. Orlando, Florida, United
States of America http://cluteinstitute.com/
conferences/2014DWconf.html

•

Citizen of the World: The Use and Abuse of Thomas
Paine c. 1809-2009 November 28-30,2013 Manchester,
United Kingdom http://www.hssr.mmu.ac.uk/citizensof-the-world/

•

Africa’s Development Beyond 2015 30th January to
1st February 2014 Edmonton, Alberta, Canada http://
www.afsaualberta.org/2#!__2/conference

•

San Antonio International Multidisciplinary Academic
Conference October 18-20, 2013. San Antonio, Texas,
United States of America http://www.ISISWorld.org

Detaylı Bilgi için: http://siyasal.marmara.edu.tr/akademik/yayinlar/siyasal-bilimler-dergisi/
İletişim: siyasalbilimlerdergisi@marmara.edu.tr

Kitap/Makale/Medya
YAYINLANAN KİTAPLAR
•
•
•

Recep Bozlağan, “İstanbul: Tarih ve Kültür” (Der.) Nail Yılmaz,
Müslüm Yılmaz, İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Yayını,
2013.
Çağlar Keyder, Zafer Yenal, “Bildiğimiz Tarımın Sonu (Küresel
İktidar ve Köylülük) İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.
David Harvey, “Asi Şehirler (Şehir Hakkından Kentsel Devrime
Doğru) İstanbul: Metis Yayınları, 2013.

YAYINLANAN MAKALELER (SSCI MAKALELERİ)
•
•

•
•

İhsan Oğuz Bakkalbaşı, “Liderlik Çalışmaları, Küresel Rekabet
Ortamında Liderlik” (Der.) Müge Leyla Yıldız, İstanbul: Beta
Yayınları, 2013.
Emel Parlar Dal, “Syrie : la régionalisation et les enjeux internationaux d’une guerre imposée”, in Jean-Paul Burdy et Emel
Parlar Dal (eds.), “Syrie: La régionalisation et les enjeux internationaux d’une guerre imposée”, EurOrient, n° 41-42, May
2013, pp.11-25.
Erbay Arıkboğa, “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Belediye
Modeli”, Yerel Politikalar, Yıl 1, Sayı 3, Ocak- Haziran 2013,
s. 48-96.
Erhan Doğan (2013), “Changing Motivations of NGOs in
Turkish Foreign Policy Making Processes: Economy, Identity
and Philantrophy”, International Review of Turkish Studies
3(1), 56-81.

SOSYAL MEDYA
https://twitter.com/MarmaraSiyasal
https://twitter.com/BasbakanlikKDK
https://twitter.com/McKQuarterly
https://twitter.com/DocHeaven
https://twitter.com/istanbulbld

