S2

Marmara Üniversitesi’ne
“Mükemmeliyette Dört Yıldız Ödülü”

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen
‘Kalite Kongresi Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni’nde, Marmara
Üniversitesi “EFQM (European Foundation for Quality Management) 2013
Mükemmeliyette Dört Yıldız Ödülü” almaya hak kazandı.
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SİYASALBÜLTENİ

Güz 2013

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

4. BlueBlackSea Kongresi
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Gerçekleştirildi

Marmara Üniversitesi tarafından Marmara Belediyeler Birliği’nin desteğiyle düzenlenen “4. Uluslararası
Mavi Karadeniz Konferansı” Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü’nde gerçekleştirildi.
Hasan Can
Ümraniye Belediye Başkanı

F

akültemizin yapılanma sürecine
iki amfinin tam donanımlı bir
şekilde yapımını üstelenerek destek veren Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can ile Ümraniye’ye hizmetleri,
eğitim-öğretime desteği ve gelecek planları hakkında konuştuk. Hasan Can,
klasik belediyeciliğin yanı sıra kültürel
ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen hizmetlerle
Ümraniye’nin vizyonunun bambaşka
yerlere geldiğini belirtti.
4’de
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Marmara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nin öncülüğünde düzenlenen ve bu yılki teması
“Karadeniz’de Çatışma Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme İçin Yerel ve Uluslararası Perspektifler” olan
akademik buluşmaya 19 ülkeden toplam 133 akademisyen ve araştırmacı
katılımda bulundu. Karadeniz Havzası’ndaki siyasi, ekonomik, toplumsal, stratejik sorunlar ve çözüm yollarının tartışıldığı konferansa TBMM
Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya,

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Selçuk, Marmara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. Recep Bozlağan ile
çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen katıldı.
2’de

Akademik Özgürlükler Çalıştayı Yapıldı
Marmara Üniversitesi Yükseköğretim Araştırma ve
Uygulama Merkezi ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum
Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde “Akademik Özgürlükler Çalıştayı” düzenlendi. Üç oturumda gerçekleştirilen çalıştayda, farklı üniversitelerden gelen katılımcılarla
akademik özgürlüklerin kapsamı ve sınırları tartışılarak,
Türkiye’de akademik özgürlüklerin önündeki engelleri
3’te
kaldırmaya yönelik öneriler geliştirildi.

Prof. Dr. Ahmet Demirel
Marmara Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) Bölümü Başkanı

B

u sayımızda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nün güleryüzlü, mütevazi, öğrenci dostu ve kitap kokan
ofisi ile öğrencilerinin hayranı olduğu Ahmet hoca ile çok yönlülüğünü, akademik üretkenliğini ve sosyal
medyayı konuştuk.
6’da

Yeşil Çevre, Sosyal Kampüs, Donanımlı Sınıf
Kampüsümüzdeki yenilenmiş altyapı, ağaçlandırma,
çevre düzenlemesi, kamelyalar, aydınlatma, yeni amfiler, yeni öğrenme ortamlarındaki akıllı tahta, yeni sıralar,
masalar hakkında öğrencilerimizin görüşlerini aldık.
7’de

ÜNİVERSİTEMİZDEN

2014
BAPKO Proje
Başvuruları
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi tarafından
2014 yılında desteklenmesi planlanan
proje ödenek limitleri aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
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Akademik Özgürlükler

Çalıştayı

C Tipi Yüksek
Lisans Projeleri:
10.000.- TL
C Tipi Doktora Projeleri: 20.000.- TL
A – B Tipi Projeler:
50.000.- TL
D Tipi Projeler
(Avrupa Ülkeleri):
3.000.- TL
D Tipi Projeler (ABD
ve Uzakdoğu Ülkeleri) : 3.500.- TL
E Tipi Projeler:
200.000.- TL
Proje Yürütücüsü
A, B ve E tipi
proje önerilerini
01.12.2013 –
31.01.2014 tarihleri
arasında ilgili Dekanlık/Yüksekokul
ve akademik kadrosu bulunan Enstitü
veya Merkez Müdürlüklerine sunar.
C Tipi ve D Tipi
projelere her zaman
başvuru yapılabilir.

Marmara Üniversitesi ve SETA işbirliğiyle düzenlenen “Akademik Özgürlükler Çalıştayı”nda,
akademik özgürlüklerin kapsamı ve sınırları tartışıldı.

M

armara Televizyonu’ndan naklen yayınlanan çalıştay Marmara Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. M. Zafer GÜL ile
SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof.
Dr. Talip Küçükcan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Prof. Dr. M. Zafer Gül, Marmara Üniversitesi
ve SETA ortaklığında gerçekleştirilen bu çalıştaya
ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu,

bu tür çalıştayların daha sık yapılması gerektiğini belirtti. Kurumsal özerklik kavramına vurgu
yapan Gül, YÖK’e tavsiyelerde bulunabilecek ve
YÖK’ü özerk yapıya kavuşturacak bir koordinasyon kurulu önerdiklerini fakat bu konuda bir
adım atılamadığını söyledi. Ayrıca Gül, idari ve
mali özerkliklerin akademik özgürlükler arasında
yer aldığını sözlerine ekledi.

Marmara Üniversitesi
“Mükemmeliyette Dört Yıldız Ödülü” Aldı
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen ‘Kalite Kongresi Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni’nde Marmara
Üniversitesi “EFQM (European Foundation for Quality Management)
2013 Mükemmeliyette Dört Yıldız Ödülü” almaya hak kazandı.
22. Kalite Kongre’sinde Marmara Üniversitesine verilen Mükemmeliyette
Dört Yıldız Ödülü’nü alan Prof. Dr.
M. Zafer Gül, KalDer ile birlikte yürüttükleri Genç-Kal üyesi üniversite
öğrencilerine yönelik planlanan Genç
Liderler Programını anlattı. Programa
Kalite Geliştirme Ekibinden 85 kişiyle

katılan Zafer Gül ekibin çalışmalarında
en üst düzeyde mükemmelliğe ulaşmayı hedeflediklerine değinerek “Sürekli
iyileştirme amacıyla faaliyetlerimize
devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Gül
ayrıca EFQM Mükemmellik Modeli 5
yıldız ve Büyük Ödül’ü almayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

EDİTÖRDEN

2

Doç. Dr. Nail Yılmaz

Siyasal Bil. Fak. Dekan Yrd.
Merhabalar,
Kurumsal hafızamız olarak değer atfettiğimiz Siyasal Bülteni’nin dördüncü sayısını sizlerle
paylaşıyor olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.
Bu sayımızda da geleneği bozmadık. Haberlerin
dağılımı ve görsellerin kullanımı konularında
dengeyi gözetmeye özen gösterdik. Bu çerçevede
üniversitemizden haberler kısmında iki haberi ön
plana çıkardık. Bunlardan ilki, akademik özgürlüklerin kapsamı ve sınırlarının tartışıldığı “Akademik Özgürlükler Çalıştayı”; diğeri ise mensubu
olmaktan gurur duyduğumuz üniversitemize layık görülen “Mükemmeliyette Dört Yıldız Ödülü” hakkında oldu.
Fakültemizden haberlerde ise Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ve
yaptığımız ilk uluslararası faaliyet olması bakımından önem atfettiğimiz IV. Mavi Karadeniz
Kongresi’ne yer verdik. Bölümde kendine yer bulan bir diğer haber ise idari personelin kaynaşmasına ve kurumsal kimliğimizin gelişmesine katkı
sağlayacağına inandığımız tanışma yemeği oldu.
Röportaj konuğumuza gelince, fakültemize yaptığı destekler dolayısıyla kendisine teşekkür borçlu olduğumuz Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can oldu. Sorularımızı samimiyetle cevaplandıran Sayın Başkan, eğitime yaptıkları katkıların
sosyal belediyeciliğin bir gereği olduğuna vurgu
yaparak, bu tür yardımlara devam edeceklerini
belirtti.
Söyleşi kısmında ise Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demirel ile görüştük. Kendi gerçekliği üzerinden genç
akademisyenlere önemli tavsiyelerde bulunan
Demirel, özgün tarzını söyleşiye de yansıtmış gözüküyor.
Öğrencilerden haberlerin bulunduğu bölümde
önceki halinden oldukça farklı bir görünüme ve
işlevselliğe kavuşan kampüsümüz konu edildi. Bu
bölümde öğrencilerin kampüsün yeni hali hakkındaki görüşleri yanında yine öğrenci kulüplerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin neler olduğunu
haberleştirmeye çalıştık.
Tanıtım kısmına gelince ilk sayısını yayınlamış
olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz fakültemizin bilimsel yayın organı Siyasal Bilimler
Dergisini öne çıkardık. Ayrıca farklı makale ve
kitapların tanıtımı yanında ilerleyen günlerdeki
akademik etkinliklerin duyurusuna da yer verdik.
Keyifle okumanız dileğiyle.

Başsağlığı
Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr.
Zafer Gül’ün babası sayın Halil
Gül’ün vefatını derin üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine,
yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

FAKÜLTEMİZDEN
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Mavi Karadeniz Kongresi
Gerçekleştirildi
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin öncülüğünde “Karadeniz’de Çatışma Çözümü, İşbirliği
ve Demokratikleşme İçin Yerel ve Uluslararası Perspektifler” teması ile düzenlenen Kongreye 19 ülkeden
toplam 133 akademisyen ve araştırmacı katıldı.

M

armara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Hasan Selçuk, üniversite bünyesinde
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verirken,
Yukarı Karabağ ve Ermenistan sorununa vurgu yaptı.
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Recep Bozlağan ise konferansın Karadeniz’de
barışçıl bir ortamı hazırlayacak çözümleri ele alacağını belirterek, “Karadeniz’in ortak sorunlarına çözüm
aramayı hedefleyen etkinlik kapsamında Karadeniz
Havzası’ndaki siyasi sorunların ve çatışmaların çözümü için bölge devletleri arasında yerel ve ulusal işbirliğini geliştirecek bir akademik tartışma ve bilgi-tecrübe
alışverişi ortamını oluşturma gayesindeyiz“ derken,

sempozyuma verdiği özel emeklerden ötürü Prof. Dr.
Alaeddin Yalçınkaya, Doç. Dr. Erbay Arıkboğa ve Dr.
Şükrü Yazgan’a teşekkür etti.
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya yaptığı konuşmada, “Karadeniz çevresi gergin bir coğrafya Çevre açısından bakarsak, Tuna nehri üzerinden
Marmara’ya akan kirlilik ve özellikle Rusya bölümündeki kimyasal atıklar nedeni ile Karadeniz çok ciddi bir
tehlike altında. Bunun sağlıklı bir şekilde tartışılması
lazım. Türkiye önemli adımlar attı. Türkiye tüm coğrafyasında kirlilikle savaşan bir ülke. Bu önemli bir hadisedir ama yeterli değildir. Biz Karadeniz’e tekrar mavi bir
Karadeniz olarak sahip çıkmak istiyoruz” dedi.

Dekanımız İdari Personel İle

Yemekte Buluştu

F

akültemiz Dekanı Prof. Dr.
Recep Bozlağan 3 Aralık 2013
tarihinde İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Beykoz Koru Tesisleri’nde
düzenlediği bir yemek ile idari personeliyle buluştu. Yemeğe Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nail Yılmaz, Yerel Yöne-

timler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erbay
Arıkboğa, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya da katılırken yemekte
fakülte binamız ve kampüs alanımızın
iyileştirme süreci, personelin ihtiyaç ve
talepleri hakkında konuşuldu.

MURCIR Çarşamba
Toplantıları Devam Ediyor
Uluslararası İlişkiler alanındaki yeni gelişmeleri araştırmak, araştırma sonuçlarını
bilimsel toplantılar aracılığıyla tanıtmak, tartışmak ve
benzer nitelikteki bilimsel
kuruluşlarla uluslararası ilişkiler araştırmaları alanında
bilimsel işbirliği yapmak
amacı doğrultusunda çalışmalar yapan Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Ve Uygulama
Merkezi (MURCIR) Siyasal
Bilgiler Fakültesi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirdiği
Çarşamba
toplantılarında
23 Ekim tarihinde “Ekoloji
Siyaseti” konuşmasında Sevil
Turan’ı ve 6 Kasım tarihinde
“Türk Dış Politikası ve Şanghay İş Birliği Örgütü” başlıklı toplantısında Yrd. Doç.
Emre Erşen’i konuk etti.

DEKANDAN

IV. Uluslararası
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Prof. Dr. Recep Bozlağan

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Merhaba,
Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak başarılı geçmiş bir yılı daha geride bırakmış bulunuyoruz.
Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi’ni birçok
ülkeden akademisyenlerin ve uygulamacıların
katılımı ile Kasım ayında organize ettik. Organizasyonu ve sonuçları açısından büyük yankı uyandıran kongre, bu yıl Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke
tarafından organize edilecek. Kongrenin düzenlenmesine emeği geçen Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alaeddin
Yalçınkaya’ya ve fakültemizin akademik ve idarî
personeline yürekten teşekkür ederiz.
Siyasal Bilimler adını verdiğimiz uluslar arası hakemli bilimsel dergimizin ilk sayısını yayımladık.
İtinalı ve titiz bir çalışma ile hazırlanan dergimiz,
içeriği ve akademik kalitesi ile siyasal bilimler alanında farklı ve özgün bir yerde durmakta. Dergiye
emeği geçen bütün meslektaşlarıma şükranlarımızı sunarız.
Kampüsümüzde Haziran ayında başlayan çevre
düzenlemesi çalışması tamamlanmış bulunmakta. Kampüsün ısıtma, sulama, aydınlatma, peyzaj
düzenlemesi, yol ve trafik düzeninin bütünüyle
yenilendiği çalışma ile Anadoluhisarı Kampüsü, Türkiye’nin ilk engelli dostu kampusu haline
gelmiştir. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olmak üzere, emeği geçen bütün kurumlara ve kişilere teşekkür ederiz.
Öğrenci kulüplerimiz de nitelikli bilimsel ve kültürel etkinlikler organize etme konusunda olağanüstü bir çaba içinde. Fakülte yönetimi olarak,
sevgili öğrencilerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve gerçekleştirdikleri faaliyetlerden büyük
memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz.
Fakültemiz tamamen yenilenen mekânları, güçlenen teknik alt yapısı, seçkin akademik kadrosu ve
nitelikli öğrencileri ile saygın bir akademik birim
olarak faaliyetlerini yoğunlaştırarak devam ettirmektedir.
Bizlere daima destek olan Rektörümüz Prof. Dr.
Zafer Gül’e, Rektör Yardımcılarına ve üniversitemizin akademik ve idarî personeline şükranlarımızı sunarız.
2014 yılının fakültemiz için daha başarılı ve mutlu günlere vesile olacağı inancıyla, başta öğretim
elemanlarımız, idarî personelimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere herkese selâm ve sevgilerimizi
sunarız.

SİYASALBÜLTENİ
Adı: Siyasal Bülteni
Yılı: 2013-4
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
Murat DAOUDOV
Arş. Gör. Elif TOPAL DEMİROĞLU

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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Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can:
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Sosyal ve Kültür

Kültürel Ve Sosyal Belediyecilik Anlayışı Doğrultusunda
Gerçekleştirdiğimiz Hizmetlerle de Ümraniye’nin Vizyonunu
Bambaşka Yerlere Getirdik

F

akültemizin yapılanma sürecine iki amfinin tam donanımlı bir şekilde yapımını
üstelenerek destek veren Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can ile
Ümraniye’ye hizmetleri, eğitimöğretime desteği ve gelecek planları
hakkında konuştuk.
Hasan Can kimdir? Kendinizden
bahsedebilir misiniz?
1953 Balıkesir doğumluyum ama
1961’den bu yana Ümraniye’de
ikamet ediyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Eğitim hayatıma
Ümraniye’de başladım. İstanbul
Yüksek İslam Enstitüsü’nden
mezun olduktan sonra Ankara
Laborant Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yaptım. Aynı yıllarda
ikinci üniversite olarak ODTÜ
İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde de öğrenim
gördüm. Yedek subaylık sonrasında ticarete atıldım. Henüz küçük
bir yerleşim yeri olduğu yıllardan
beri Ümraniye’de yaşıyorum.
Dolayısıyla burayı çocukluğumdan bu yana bilmenin, tanımanın getirdiği bir benimsemeyle
seviyorum. Ümraniye ile ilişkim
çocukluğuma kadar dayanan eski
bir bağdır.
İstanbul’un dinamik, kalabalık
ve hızlı değişen ilçelerinden biri
olan Ümraniye ile ilgili yürütülen önemli projeler nelerdir?
Gerçekleştirdiğimiz birçok hizmetle Ümraniye’mizi daha mutlu,
daha huzurlu, daha çağdaş ve yaşanılır kılabilmek için var gücümüzle
çaba gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Geride bıraktığımız
zaman dilimi içerisinde Ümraniyelilere çok sayıda hizmet ulaştırmaya
devam ederken, çok önemli birkaç
projeyi de hayata geçirmenin gurur
ve mutluluğunu yaşadık.
Yapılan çalışmalar teknolojik
imkânların en üst düzeyde kullanılması ile gerçekleşiyor. Yine imar
iyileştirmeleri ile vatandaşların
doğal zeminde kentsel dönüşümü
gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Bu
gelişmeler büyük inşaat şirketleri-

nin dikkatini çekti ve hepsi birer
ikişer burada büyük çaplı projelere
başladı. Sürdürdüğümüz çalışmalarla Ümraniye’ye olan ilgi her geçen gün arttı ve Ümraniye kabuk
değiştirerek İstanbul’un yeni cazibe
merkezi haline geldi.
Altyapı ve çevre düzenlemeleri
alanında yaptığımız çalışmalar sonucu Ümraniye, toprak yolları ile
değil modern görünümlü asfalt
yolları ile göz dolduruyor. Öte yandan çevre konusunda son derece
hassas olduk. 40 yılda 120 park
yapılabilmişken, biz 10 yıllık süre
zarfında 230 park daha yaparak,
park sayısını 350’ye çıkardık.
Klasik belediyeciliğin yanı sıra kültürel ve sosyal belediyecilik anlayışı
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz
hizmetlerle de Ümraniye’nin vizyonunu bambaşka yerlere getirdik.
Bize göre, bir ilçenin sokak, cadde
ve yollarının modern olması kadar,
o ilçede yaşayan ahalinin sağlık,
huzur ve mutluluğu da önemlidir. Sosyal belediyecilik anlayışı
doğrultusunda, Ümraniyelilerin
sosyal yaşam kalitesini yükseltmeye gayret ettik. Okulların yapımı,
bakım ve onarımını üstlendik.
Ortaokul ve liselere yönelik ödüllü sınavlar düzenledik, kırtasiye
yardımlarında bulunduk. Yardıma
muhtaç yoksul vatandaşlarımıza
yardımda bulunduk. Kültürel belediyecilik anlayışı ile geleneksel
olarak yaptığımız “Resim, Hikaye
ve Şiir” yarışmaları marka haline
gelirken ödüllü eserleri kitaplaştırdık. Bir ilke imza atarak Çanakkale
Zaferi’ni çizgi sinema formatında
yaptırarak ‘Çanakkale Geçilmez’
isimli çizgi sinemayla bu destanı
ölümsüzleştirdik. Bununla birlikte
Ümraniye Belediyesi olarak her yıl
binlerce Ümraniyeliyi Çanakkale
Şehitlikleri’ni ziyarete götürüyoruz. Hiç kültür merkezi bulunmayan ilçemize 18 Kültür Merkezi
kazandırdık.
Gerçekleştirdiğimiz önemli projelerden biri de ‘Biz Gönüllüyüz,
Biz Öğretiriz’ kampanyası idi. Bu
çalışma ile Ümraniye’de yaşayan
ve çeşitli nedenlerden ötürü okuma-yazma öğrenememiş engelli
kardeşlerimize evlerinde eğitim
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rel Belediyecilik
imkânı sunduk. Gönüllü öğretmenlerimiz aracılığıyla verdiğimiz
eğitimde başarılı olanlara sertifikalarını verdik
Ümraniye’mizin büyük bir ihtiyacını daha gidermek için çalışmalara
başladık ve geniş bir meydan projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda
Ümraniye Gaffar Efendi Sokak’ta
bulunan, 90’lı yıllarda inşa edilen
İGDAŞ binası ve 50 yıllık Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu’nu
deplase ederek, yeni okul yapımına başladık ve 25 derslikli mevcut Zübeyde Hanım İlköğretim
Okulu’nun yerine 40 derslikli, spor
salonu olan modern bir okul binası
yaptırarak hizmete açtık. Bütün bu
hizmetlerimizden sonra 5-6 noktaya dağılmış ve artık bize yetmeyen
hizmet binalarımızın yerine, tüm
birimlerimizin tek çatı altında
toplandığı modern, çağdaş, geniş,
ferah ve şeffaf bir hizmet binası
yaptık. Bu bina, güzel projeden
ve özenli bir uygulamadan sonra
ortaya çıkan 32.500 m² kullanım
alanlı, tam otomasyonla yönetilen
akıllı bir bina. Saatte 30 kw enerjiyi güneş panelleriyle sağlayan,
bahçesini yağmur sularını geri
dönüştürerek sulayabilen, modern
ve çağdaş çizgilerin yanı sıra bizim
kültürümüzün, geleneksel mimarimizin çizgilerini de barındıran, yıllarca Ümraniyelilere hizmet edecek
bir eser oldu.
Ümraniye’mize kazandırdığımız
Trafik Çocuk Eğitim Parkı’nda
çocuklarımız için sınıflarda nazari
eğitim, çevre dostu akülü araçlarla
uygulamalı eğitim, trafik ışıklarından, rampalardan, kavşaklardan,
yaya geçitlerinden, tabelalardan
tutun da bir trafikte karşılaşılabilecek akaryakıt istasyonu, polis noktası, tren yolu dâhil olmak üzere
her şey var. Çocuklarımız burada
trafik eğitimi alacaklar ve kuralları
öğrenecekler. Hangi kuralı ihlal
ettiğinde hangi bedeli ödeyeceğini
öğrenecek olan çocuklarımız aynı
zamanda, tenis, basketbol ve voleybol sahası olarak kullanılabilen çok
amaçlı spor alanı ve buz pisti bulunan parkımızda eğlenceli vakit geçirecekler. Çocuklarımızın eğitimi
esnasında aileler ise eğitim binasındaki seyirlik terasın kafeteryasında
çocuklarını izleyebilecekler.
Sosyal etkinlikler kapsamında
düzenlediğimiz, eşi olmayan, çocuklarına hem analık hem babalık
yapan veya eşi çalışamayacak du-

rumda olduğu için geçim mücadelesini sırtlanmış olan kadınlar için
düzenlemiş olduğumuz “Hanımeli
Çarşısı” projesinin çalışmalarına
başladık. Hanımeli Çarşısı’nda,
maddi imkanları yetersiz olan, el
emeği çarşısında stant açmak isteyen her bayana bir hafta süreyle
yer tahsis edilecek ve proje kapsamı
gereğince yalnızca el emeği ürünler
satılacak. Ürünler Kütüphaneler
Müdürlüğümüz tarafından kontrol edilecek ve stantlar hiçbir ücret
alınmadan kadınlara tahsis edilerek
ev ekonomilerine katkı yapmaları
sağlanacak.
Ümraniye Belediyesi olarak, Tantavi Mahallesi’nde açılışını gerçekleştirdiğimiz Sosyal Tesisler ile 10
yıllık hizmet süresince oluşturulan
kalıcı eserlere bir yenisini daha ekledik. Hizmete açılan Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesisleri; 6.000m2
alan üzerinde 2 kat olup her bir kat
500m2’lik alana sahip. Üst katında
220m2 açık teras ile seyirlik alan
oluşturan sosyal tesisleri vatandaşların hizmetine sunduk.
Bir yerel yönetim kurumu olarak
eğitim-öğretim kurumları ile ne
tür işbirlikleri ve destek faaliyetleri yürütüyorsunuz?
Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda birçok alanda olduğu
gibi eğitim alanında da eğitim-öğ-

retim kurumları ile hizmetlerimizi
sürdürmeye devam ediyoruz. Yine
her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim
sezonu başında, Ümraniye’deki
okullarda okuyan binlerce öğrencimize okul kıyafetleri ile kırtasiye
setleri hediye ettik.
İlçemizde çocuk ve gençlere yönelik yaptığımız hizmetlerden
biri de, yaptırdığımız 30 Bilgi Evi
oldu. Özellikle son yıllarda sayıları hızla artan internet kafeler ve
oyun salonları çocuk ve gençlerin
kötü alışkanlıklar edinmesine yol
açıyordu. ‘Bilgi Evleri’ çalışması
ile bu alanda oluşan boşlukları da
doldurmaya çalışıyoruz. İçlerinde
son model teknolojik özelliklerle
donatılmış bilgisayarlar bulunan
bilgi evlerinde, internet ve kütüphane de yer alıyor. Gözetmenler
eşliğinde derslerine çalışıp, kitap
okuyan çocuklar ve gençler nezih
bir ortamda bilgiye ulaşmanın ayrıcalığını yaşıyor.
Diğer bir önemli hizmetimiz
de bilgievi.gen.tr internet sitesi
oldu. Çocuklara yönelik hazırladığımız bu sitede oyun, eğlence
ve bilginin yanı sıra derslerine
yardımcı olabilecek dokümanlar
da bulunuyor.
Bütün hizmetlerimizin yanında
Ümraniye Belediyesi olarak, 18
Kültür Merkezi ve 30’a yakın Bilgi
Evi ile haftanın her günü sinemadan tiyatroya, şiir dinletilerinden

konserlere, panellerden sempozyumlara kadar yüzlerce etkinlik,
her yaştan Ümraniyelilerin beğenisine sunuluyor. Halihazırda,
Ümraniye’nin bütün mahallelerine
hizmet edecek şekilde ayarlanmış,
birbirine yakın olmayan üç ayrı
kültür merkezimizde bulunan spor
salonları ile de Ümraniyelilere hizmet veriyoruz.
Ayrıca belediye olarak ilçemizde
yaşayan engelli kardeşlerimizi tek
tek tespit ettik. ‘Biz Gönüllüyüz’
adını verdiğimiz proje ile okuma
yazma eğitimi alamayan bu kardeşlerimize evlerinde okuma yazma öğrettik. Proje birkaç aşamadan oluşuyor. Fiziki engellerinden
dolayı evden çıkamayan, evden
çıkabilen ancak çeşitli engellerden
dolayı okula gidemeyen, zihinsel
engelli olan ve işitme-konuşma
engelli olan kardeşlerimizin her
birine uygun eğitimlerin yer aldığı
eğitim aşamalarıdır bunlar. Ayrıca
eğitimi tamamlayanlara sertifika
verdik.
Ümraniye Belediyesi olarak, 10
yıl boyunca düzenli olarak ilçede
bulunan okulların bakım, yapım
ve onarımlarını ücretsiz olarak
karşıladık. Sponsorlar aracılığıyla
ilçemize üç okul yaptırarak, bazı
yeni okulların yapımı için de
arsa tahsisi sağladık. Öte yandan,
eğitim yönündeki katkılarımıza
bir yenisini daha ekleyerek spor

salonu olmayan Dudullu İmam
Hatip Lisesi’ne modern ve teknik
imkânlarla donatılmış, geniş kapasiteli bir spor salonu yaptırdık.
Ayrıca, Ümraniye Birlik İlköğretim Okulu’nda bulunan OÇEM
(Otistik Çocuk Eğitimi) sınıfını
modernize ederek, düzenlenen
bir programla hizmete sunduk.
Böylece ilçenin tek Otistik Çocuk
Eğitim birimi olan bu sınıf, daha
nitelikli bir şekilde eğitim verme
olanaklarına kavuştu. Gerçekleştirilen bu hizmetlerin yanı sıra Ümraniye Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı 51 okulda çocuklar için
oluşturduğumuz oyun parklarını
hizmete açtık.
Marmara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ne kazandırdığınız iki büyük amfi ile eğitim
ortamının kalitesinin artmasında bize önemli destek sağladınız.
Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Bir yandan yürüttüğümüz klasik belediyecilik hizmetleriyle
Ümraniye’nin çehresini değiştirirken, sosyal belediyecilik hizmetlerinde de örnek çalışmalara
imza attık. Birçok eğitim kurumu
ve kuruluşuna, her alanda olduğu gibi eğitim alanında destek
olduk. Gençlerimizin geleceğini
en iyi şekilde hazırlamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak için
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne iki büyük amfi
kazandırdık. Yani eğitim alanında
da önemli sorumluluklar üstlendik. Çünkü bu okullarda geleceğimizi yetiştiriyoruz. Buradan
yetişen gençlerimiz ülkemizi hak
ettiği muasır medeniyet seviyesinin ötesine taşıyacak.
Marmara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi öğrenci ve mezunlarının belediyelerdeki kariyer hedefleri neler olabilir?

“Bugünün gençleri olarak, yarının geleceği olduğunuzu asla
unutmamanızı hatırlatmak istiyorum”

Öncelikle kendinize mutlaka bir
hedef belirlemelisiniz. Bu hedef
doğrultusunda bütün zorlukları
göğüsleyip amacınıza ulaşmada
sabır ve sebat göstermelisiniz.
Mutlaka çok okumalı ve bu doğrultuda eğitiminize büyük önem
vermelisiniz. Bugünün gençleri
olarak, yarının geleceği olduğunuzu asla unutmamanızı hatırlatmak
istiyorum.
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Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Demirel:

Sanıyorum En Verimli
D
Dönemimdeyim
ersler, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, gazete yazarlığı…. Hocam bu çok yönlülüğü nasıl yönetebiliyorsunuz?

Bunları galiba birbirinden ayırmak lazım.
Dekan yardımcılığı ile bölüm başkanlığı idari işler. Nisan 2012’de fakültemizin
kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni
durumda her ikisini birden üstlenmek durumunda kaldım. Başlangıçta yorucu idi
ama birçok şeyi yerli yerine oturttuk, onun
için şimdi öyle değil. Şu an itibarıyla fiilen
yapılması gereken işler olarak bakılırsa pek
vakit alan işler değil, ama insanın zihnini sürekli meşgul ediyor. Benim kimseyi
kırmamak, herkesi memnun etmek isteyen bir yapım var. Öte yandan işlerin de
sağlıklı yürütülmesi gerekiyor. Bu konuda
dekanlık kadroları son derece uyumlu. Bölüm açısından ise birlikte çalıştığım kişiler
zaten senelerdir arkadaşım olan kişiler. Her
şeyi danışarak, en iyisini bulmaya çalışarak
birlikte kotarmaya çalışıyoruz. Bölümün
özellikle genç akademisyenleri ile bölüm
başkan yardımcıları son derece yardımcı
oluyorlar. Dolayısıyla çok da büyük sıkıntımız olmuyor. Evim de çok yakın olduğu için günümün çoğunu üniversitede
geçirebiliyorum, bu da bir avantaj. Öteki
maddenin biri dersler. O zaten benim işim
ve en sevdiğim uğraşım, dolayısıyla zaten
sevdiğim bir işi yapmış oluyorum. Gazete yazarlığına gelince, bu bir yıla yaklaşan
yeni bir gelişme ve Türkiye’nin siyasi tarihiyle ilgili tam sayfa haftalık gazete yazısı
hazırlıyorum. Tamamen alanımla ilgili konular yazıyorum ve genellikle bir yazı yarım günümü alıyor. Konuyu öğrencilerin
dışına çıkararak kamuoyuyla paylaşmak
son derece heyecan verici bir uğraş… Tamamen keyif alarak yaptığım bir iş olduğu
için onu asla bir ilave iş olarak düşünmüyorum. Kendi kendine yürüyor zaten.
Akademik üretkenlik konusunda meslektaşlarınız ve öğrencileriniz arasında
hayranlık duyulan birisiniz. Akademik
üretkenliği siz nasıl anlamlandırıyorsunuz?
Doğrusu ben az bile yazdığımı düşünüyorum. Ama arkama bakıyorum, dekan
yardımcılığı ve bölüm başkanlığını üstlendiğimden sonra geçen 20 ay içinde tam
dört kitabım yayınlanmış. Az sayılmaz
herhalde. Ama mesela elimde fırsat bulsam
kısa sürede tamamlayabileceğim üç kitap
çalışması var. Hepsi yarım kaldı. İdari işlerim olmasaydı herhalde onları da tamamlamış olurdum. Önemli bir engelleyici
durum olmazsa 2014 programımda da bu
üç kitabı tamamlamak var. Biri zaten önümüzdeki Mart ayında yayınlanacak. Genç
akademisyenler açısından bakıldığında çok

Çalıştığım döneme ait klişeler var, onları zorlayınca tepkiler alıyorsunuz. Yaptığınız iş sağlamsa kolaylıkla da cevap verebiliyorsunuz. Mesela ben polemiği severim. Çok da polemiğe girdim. Hatta geçtiğimiz ay yayınlanan son kitabımda son yirmi
yıl içinde değişik akademisyen ve gazetecilerle yaptığım tartışmaları bir araya topladım.
olarak ele aldığımda tuhaf bir sürprizle
karşılaşmıştım. Onlarca kitapta o meclis hakkında söylenenleri alt alta yazıp
topladığımda, söylenenlerin tamamının
aslında bir A4 sayfasından ibaret olduğu
ortaya çıktı. Yani herkes bir şeyler söylemiş ama birbirlerinden alarak aynı şeyleri
tekrarlamışlardı. Ben farklı bir yol tutup
o muhaliflerin kendilerinin söylediklerine, yazdıklarına, çalışmalarına baktım,
karşıma tamamen farklı bir tablo çıktı. O
zaman da kimsenin hiç bilmediği yepyeni bir alanda bir kâşif gibi ilerliyorsunuz
ve bilinmeyen şeyleri ortaya koyabildiğiniz için de çok mutlu oluyorsunuz. Tabii
ki bunun alınacak tepkilere açık olması
gerekiyor. Çalıştığım döneme ait klişeler var, onları zorlayınca tepkiler alıyorsunuz. Yaptığınız iş sağlamsa kolaylıkla
da cevap verebiliyorsunuz. Mesela ben
polemiği severim. Çok da polemiğe girdim. Hatta geçtiğimiz ay yayınlanan son
kitabımda son yirmi yıl içinde değişik
akademisyen ve gazetecilerle yaptığım
tartışmaları bir araya topladım. Az şey
tartışmamışım yani!

fazlaymış gibi gözükebilir ama aslında öyle
değil. Mesela 20 ay öncesine kadar sadece
6 kitabım vardı. 20 ayda bunlara 4 yeni
kitap eklendi, içinde bulunduğumuz yılda
çıkacakları da eklersek son üç yıl içinde 7
kitap olacak ki şimdiye kadarki toplam sayıyı geçmiş olacağım. Bu tabii ki bir birikimin sonucu, hız kesmeyen akademisyenler
aslında yaş ilerledikçe daha üretken hale
geliyorlar. Ben de sanıyorum en verimli
dönemimdeyim.
Hocam Birinci Meclis, Erken Cumhuriyet, Tek Parti gibi alanlarda çalışıyorsunuz. Bu alanlarda çalışmak isteyen
akademisyen adaylarına ve genç akademisyenlere tavsiyeleriniz var mı?
Tavsiyelerimiz olmaz mı? Tabii ki var.
Her şeyden önce çalışacakları konuyu

çok iyi belirlemeliler. Sonra o konuda
neler yazılmış hepsini tüketici bir tarzda
elden geçirmeliler. Ardından bu alanda
ne eksikse onun üzerine kafa yormalılar
ve başkalarının yazdıklarının tekrarına
düşmeden özgün çalışma yapmalılar.
Bunu yaparken de malum birinci kaynakları kullanmalılar. İlla ki gidip tozlu
arşiv raflarına girmeleri gerekmez ama
mesela bir kanun üzerine bir şey diyeceklerse, o kanunu birilerinin yaptıkları
aktarmadan değil de gidip meclis tutanaklarından kontrol etsinler. Bir de tabii
ki tek parti dönemini veya daha öncesini
çalışıyorlarsa mutlaka Osmanlıca öğrenmeleri lazım. Her çalışmada binaya
yeni bir tuğla koymak gerekiyor. Bina
da tuğlalar konula konula yükseliyor,
malum. Mesela ben seneler önce Birinci Meclis’teki muhalefeti çalışma konusu

Hocam sosyal medyayı da etkin bir
şekilde kullanıyorsunuz. Öğrencilerinizden bu konuda nasıl geri dönüşler
alıyorsunuz?
Sosyal medyadan senelerce uzak durdum.
Bu yaz haziran ayında Gezi olaylarıyla birlikte etkin olarak kullanmaya başladım.
Ama sadece bilgisayar üzerinden facebook
kullanıyorum. Cep telefonum hala eski,
hani yılan oynanan telefonlar var ya, onlardan. Yenisini asla almıyorum, almam
da, yoksa bir de cep telefonu üzerinden
sosyal medya olursa iş yapmaya vaktim
olmaz. Kitaplar üzerine yoğunlaştığım
zamanlarda sosyal medyaya ara veririm
genellikle. Orada daha çok mizah yapıyorum, mizah yaparken de bir şeyler söylüyorum. Akademik çalışmalarım sırasında,
sürekli bilgisayar başında olduğum için,
arada bir küçük bir şey yazıp, tekrar çalışmaya koyuluyorum. Orada yazdıklarımı
hem öğrencilerim hem de öteki arkadaşlarım çok eğlenceli buluyorlar.
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Yerleşkemizin Yeni Halini Öğrencilerimize Sorduk:

3:10 To Hisar
Uluslararası İlişkiler
Kulübü’nün
Her
Cuma 3:10’da Konferans
Salonu’nda
düzenlediği siyaset
ve sinemanın birlikteliğinin iyi bir örneğini sunan etkinlik
boyunca 10 film,
10 yönetmen ve 10
konu programa dahil
edildi. Rasyonalite,
kapitalizm ve ahlak,
uluslararası politik
ekonomi, terörizm,
toplumsal şiddet, iktidar-otorite-hiyerarşi, karar verme süreçleri ve medya ve savaş
temaları üzerinden
tartışmalar gerçekleştirildi.

Yeşil Çevre, Sosyal Kampüs
ve Donanımlı Sınıf

Öğrenciler Kampüsümüzdeki Çevre, Altyapı Ve Öğrenme Ortamından Memnun

K

ampüsümüzün yeni görünümü ve eğitim ortamı ile ilgili öğrencilerimizin görüşlerini sorduk. Yerleşkenin eski haline
kıyasla öğrenciler için daha kullanışlı ve daha
fazla zaman geçirmeye elverişli olanaklar sundu-

ğunu belirttiler. Ayrıca, yeni kamelyalar ve artan
bank sayısı ile kampüs alanının daha sosyal bir
hale büründüğünü söyleyen öğrenciler kampüs
alanındaki ağaç, çiçek ve peyzaj düzenlemesi ile
birlikte daha refah bir ortama kavuştuklarını

2014-2020 Döneminde

Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının Yerini
Erasmus+ Alıyor
2014-2020 yılları arasında uygulanması planlanan Erasmus+, eğitim, öğre-

vurguladılar. Sınıflardaki düzenlemeler, yeni amfiler ve akıllı tahtaların dersliklerde kullanımı ile
ilgili ise yeni eğitim alanlarıyla tam bir üniversite
olunduğunu, dersliklerdeki değişikliklerin öğrenci verimliliğini artırdığını belirttiler.

Türkiye’de Değişim
Demokratikleşme Paketi

tim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanını da kapsayacak.

Yeni program ile amaçlananlar ise şöyle;
• Kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine
bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması,
• Kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi,
• İstihdam olanaklarının artırılması.
Erasmus+ ile;
• Tek program ile daha basit başvuru
kuralları ve prosedürler getiriliyor,
• Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam
edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte
çalışabilmeleri için gereken becerileri
kazanmalarını desteklemek amacıyla
borç (kredi) garanti programı uygulanmaya başlıyor.
• Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve iş yerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği

artırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar kurulması sağlanıyor.
• Sektörlere yönelik yenilikçi mesleki
eğitim - öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği artırabilmek için
eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları
arasında ortaklıklar oluşturulmasına
imkan sağlanıyor.
• Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni
dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yüksek öğrenim/mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler,
eğiticiler ve gençlik çalışanları için fon
imkanları artırılıyor.
• Eğitim-öğretim kurumları ve gençlik
organizasyonlarının iyi uygulamalarını
paylaşmaları, iş dünyasının yenilik ve
istihdam edilebilirliği teşvik etmesi,
e-twinning gibi IT platformlarının
desteklenmesi için daha fazla imkân
sağlanıyor.

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar
süregelen Türkiye’nin demokratikleşme girişimlerinin tartışıldığı ve birkaç ay öncesinde
gündeme gelen ‘Demokratikleşme Paketi’nin
ele alındığı konferans, Fikir Talimi Kulübü ve
Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün ortak girişimleriyle Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde 5 Aralık 2013’te gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Abdurrahman Babacan’ın
yaptığı konferansta Prof. Dr. Ferhat Kentel, Markar Esayan ve Prof. Dr. Ahmet Demirel konuşmacı olarak ağırlandı. Oldukça hareketli ve etkileşimli geçen konferansta seçim barajı ve önerilen
sistemler, başörtüsü özgürlüğü ve kamuda kılık
kıyafet serbestisi, azınlıkların hakları ve eşit yurttaşlık gibi birçok konu değerlendirildi.
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