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Üniversitemizin Rektörü
Prof.Dr. Mehmet Emin ARAT

Yök Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ, üniversitemizde yürütülen
akademik çalışmalar hakkında Rektörümüz’den bilgi alarak incelemelerde
bulundu.
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Multidisipliner Yaklaşımlar Çerçevesinde Uluslararası
Türkiye’de ve Dünyada Sosyal Sorunlar Kongresi, 23-24 Ekim
2015, Kocaeli, http://www.toplumsalsorunlarkongresi.org/
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Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

Türkiye’de Yerel Vergileme
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Sorunları Sempozyumu Gerçekleştirildi
Siyasal Bilgiler Fakültemiz imar rantlarının vergilendirilmesi, mali özerklik, yerel vergi denetimi ve
tahsilâtına ilişkin sorunların tartışıldığı sempozyuma ev sahipliği yaptı.

Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU
Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı

S

iyasal Bültenimizin bu sayısındaki röportaj konuğumuz Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Arif Nihat
Güllüoğlu. Kendisi ile üniversitemizin
bugünü, geleceği ve gerçekleştirilecek
projeler hakkında konuştuk.
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Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi Bölümleri ve Marmara
Üniversitesi İİBF Mezunlar Derneği’nin
ortak düzenlediği Türkiye’de Yerel Vergileme Sorunları Sempozyumu 13 Mayıs
2015 günü Anadolu Hisarı Kampüsümü BESYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyum, ilk oturum
moderatörü Prof. Dr. Bilal Eryılmaz’ın
açılış konuşmalarıyla başladı.

3’te

Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları 17 Nisan’da
Sultanahmet, Kampüsümüzde tartışıldı
İklim değişikliğinin toplumlar, ekonomiler ve ekosistemler için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden
yola çıkarak, Paris Konferansı öncesinde İstanbul’da, çoğunluğu
genç araştırmacıların katılımıyla “İklim Değişikliği ve Kalkınma
Politikaları Nasıl Uyumlu Olarak Sürdürülebilir?” konferansı ve
“Özel Koşulların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği
Politikaları” Genç Araştırmacılar Çalıştayı yapıldı.
2’de

Fakültemizden Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projesi

Doç Dr. Erbay ARIKBOĞA
Marmara Üniversitesi Yerel
Yönetimler Bölüm Başkanı

S

öyleşi bölümümüzde Yerel
Yönetimler Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA
ile yükselen yerelleşme olgusunu ve
Türkiye’nin ilk lisans yerel yönetimler
bölümünün kuruluşunu ve beklentileri ile ilgili konuştuk.
6’da

Siyasal Bilgiler Fakültemizin öğrencileri bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 150 öğrenci Toplumsal
Girişimcilik kulübünün öncülüğünde 3 Mayıs Pazar Günü Galip Öztürk Sevgi Evi’nde yaşayan çocuklar için bir araya geldi.
7’de

MİTTOÖdülüne
2 Kat Artış
TÜBİTAK Proje
Performans Ödülü
(PPÖ), Araştırma
Destek Programları
Başkanlığı (ARDEB) tarafından
desteklenen ve
yüksek başarı ile
sonuçlanan projelerin yürütücü ve
araştırmacılarını
ödüllendirmek için
TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler ve değerlendirme
yöntemine göre
hesaplanarak, proje
ekibine (yürütücü
ve araştırmacılara)
verilen MİTTO
teşvik ödüllerinin
miktarı 2 kat artırıldı. Son güncelleme
ile 100.000TL
olan proje ödülü
200.000TL’ye
yükseltildi. Detaylı
bilgi için Proje
Performans Ödülü
(PPÖ) web sayfasına bakılabilir.
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Hocalı Katliamı’nı
Anma Programı Yapıldı
26 Şubat 1992 Hocalı Katliamını Anma Programı 26 Şubat Perşembe günü İbrahim Üzümcü
Konferans Salonunda yapıldı.
1992 Hocalı Katliamı’nın yıldönümünde üniversitemizde anma programı düzenlendi. Program, Rektör
Yardımcımız Prof. AKALIN ‘ın açılış konuşmalarıyla
başladı. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof.Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER, TRT İstanbul
Müdürü Doç.Dr. Abdulhamit AVŞAR, Azerbaycan
Parlamento Gazeteciler Birliği Başkanı Elşad EYVAZLI, M.Ü. Kafkasya Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Okan YEŞİLOT, Azerbaycan İstanbul
Başkonsolosu Hasan Sultanoğlu ZEYNALOV ve
Azerbaycan Milletvekili Dr. Azay GULİYEV’in konuşmalarıyla devam etti. Toplantıda ayrıca TBMM
Başkanvekili Dr. Meral AKŞENER de bir konuşma
yaptı.Anma Programı Hocalı’nın Emanetleri “Büyümeyen Çocuklar” kitabının tanıtımı ile sona erdi.

Doç. Dr. Nail Yılmaz

Siyasal Bil. Fak. Dekan Yrd.

YÖK Başkanı Prof.Dr. M. A. Yekta SARAÇ’tan
Rektörümüze Ziyaret
Yök Başkanı Sayın Prof.Dr. M. A. Yekta SARAÇ, üniversitemizde yürütülen akademik çalışmalar hakkında Rektörümüz’den bilgi alarak incelemelerde bulundu.

R

ektörümüz Sayın Prof.Dr. M. Emin
ARAT’la birlikte Rektör Yardımcılarımız
Prof.Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU, Prof.
Dr. Mehmet AKALIN, Prof.Dr. Erol ÖZVAR ve
Genel Sekreterimiz Doç.Dr. Mehmet ERSOY da
karşılamada hazır bulundular.
Ziyarette YÖK Başkanı Sayın Prof.Dr. M. A. Yekta
SARAÇ’a Rektörümüz tarafından Üniversitemizin
stratejik hedefleri ve yeni yapılanması hakkında
bilgiler verildi. Ayrıca Rektörümüz Sayın Prof.Dr.
M. Emin ARAT tarafından günün anısına, Sayın
Prof.Dr. M. A. Yekta SARAÇ’a bir plaket takdim
edildi.

Çalıştayda, İklim Masaya Yatırıldı
“Özel Koşulların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları”, Genç
Araştırmacılar Çalıştayı Yapıldı.
İklim değişikliğinin toplumlar, ekonomiler ve ekosistemler için büyük bir tehdit
oluşturduğu gerçeğinden yola çıkarak, Paris Konferansı öncesinde İstanbul’da, çoğunluğu genç araştırmacıların katılımıyla
“İklim Değişikliği ve Kalkınma Politikaları Nasıl Uyumlu Olarak Sürdürülebilir?”
konferansı ve “Özel Koşulların Ötesinde:
Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları” Genç Araştırmacılar Çalıştayı
yapıldı. Konferansın açış konuşmaları,
Sabancı Üniversitesi-İstanbul Politikalar
Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, Marmara Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi
Direktörü Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum
ve Fransa Büyükelçisi Laurent Bili tarafından yapıldı. Etkinliğin ilk günündeki

konferansta Fransa ve Türkiye’den kamu
kuruluşları, özel sektör, finans sektörü,
üniversite ve sivil toplum temsilcilerini bir
araya getirdi. Yıl sonunda Paris’te gerçekleşecek (COP 21) iklim zirvesine giden yolda düşük karbon ekonomisi, sivil toplum
ve diğer paydaşların karar alma süreçlerine
katılımı toplantının öne çıkan konuları
oldu.
Etkinliğin ikinci gününde ise “Özel Koşulların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları” başlıklı Genç
Araştırmacılar Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda akademisyenler ile kamu kurumları,
sivil toplum ve düşünce kuruluşlarından
gelen araştırmacılar, iklim değişikliğinin
çeşitli boyutları üzerindeki çalışmalarını
sunarak bilgi alışverişinde bulundular.

Merhaba,
Bir eğitim-öğretim yılını daha geride
bırakarak, bu süreçte iyi ve güzel işler yapabilmiş olmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü üzerimize düşeni yaptığımıza, zamanın ve mekânın hakkını teslim
ettiğimize inanıyoruz. Bu duygularla yeni
bir Siyasal Bülteniyle daha karşınızdayız.
Geçen yıl yeni bölümlerimiz, Kamu Yönetimi (Türkçe) ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine kavuştu. Eğitim-öğretimle
geçen ilk yıllarını problemsiz ve başarıyla
tamamladılar. Köklü bölümlerimiz, Kamu
Yönetimi Bölümü (Fransızca) ile Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) bildiğiniz gibi: iyi, güzel ve iddialı.
Emeği geçen herkese minnettarız. Umarız
bu eğilim ilerleyen yıllarda artarak devam
eder. Daha güzel olur, daha iyi işler başarabiliriz.
Bildiğiniz gibi Siyasal Bülteni, bir anlamda fakültemizin kurumsal hafızasını oluşturmak üzere elektronik ve basılı olarak
yayımladığımız önemli bir yayın. İçerik
bakımından ise genel olarak üniversite;
ancak daha ziyade fakültemiz ve bölümlerimizi yakından ilgilendiren gelişmelere yer
veriyoruz. Bu bağlamda bülten, bizim için
aynı zamanda bir karne: Neler yaptık, neler
yapabiliriz, potansiyelimiz ne?
Bültende üniversitemizden başlığı altında
kendine yer bulan haberler arasında YÖK
başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın
ziyareti öne çıkıyor. Üniversitemizin stratejik hedefleri ve yeniden yapılanması bakımından önemli olduğunu düşündüğümüz
bu ziyareti haberleştirelim istedik. Yine aynı
bölümde Hocalı Katliamı’nı anma programı ile Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği
Politikaları Çalıştayı hakkındaki haberleri
öne çıkardık.
Fakültemizden haberlere yer ayırdığımız
bölümde ise Kamu Yönetimi Bölümünce
(Türkçe) yapılan Türkiye’de Yerel Vergileme Sorunları Sempozyumu ile fakültemizin
öncülüğünde yapılan 1. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi hakkında bilgilere
yer verildi.
Röportaj konuğumuz üniversitemiz Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Arif Nihat Güllüoğlu
hocamız olurken; söyleşi konuğumuz, Yerel
Yönetimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erbay
Arıkboğa oldu.
Öğrencilerden haberlerde ise “Kampüste
Çocuk Olmak” isimli etkinlik ile öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında
yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı
master ve doktora bursları haberleştirildi.
Tanıtım ve Ajanda sayfamız bildiğiniz gibi.
Kitap, makale ve bilimsel toplantılara dönük bilgiler yer alıyor.
Daha güzel işler yapmak dileğiyle.
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Türkiye’de Yerel Vergileme
Sorunları Sempozyumu
Türkiye’de Yerel Vergileme Sorunları Sempozyumu, Fakültemiz Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler Bölümleri ile Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları Derneği’nin ortak çalışmalarının sonucu gerçekleştirildi.

F

akültemiz Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi Bölümleri ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunlar
Derneği’nin ortak düzenlediği Türkiye’de Yerel
Vergileme Sorunları Sempozyumu 13 Mayıs 2015
günü Anadolu Hisarı Kampüsümü BESYO Konferans Salonu’nda yapıldı. Son dönemlerde kamuoyunda
tartışılan konulardan biri olan imar rantlarının vergilendirilmesi, mali özerklik, yerel vergi denetimi ve
tahsilâtına ilişkin sorunlar programda tartışılan temel
başlıklar olarak öne çıktı. Sempozyum iki oturumda
gerçekleştirildi.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Bilal Eryılmaz moderatörlüğündeki ilk oturumda Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Güner,
Doç. Dr. Erkan Aydın, Yrd. Doç. Dr. Ülkü Arıkboğa, Dr. Funda Tunçel; Doğuş Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Besim Bülent Bali sunumlarını gerçekleştirdiler.
İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfı Başkanı Nazım Topal moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise Maliye
Bakanlığı’ndan Erhan Erenoğlu, Türkiye Belediyeler
Birliği Genel Sekreteri Hayretin Güngör, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürü Yakup Keskin
sunumlarını gerçekleştirdi.

1. Uluslararası
Çocukların Şehri Kongresi
İlki 16 Ekim 2014’de yapılan Çocuk, Kent ve Yerel Yönetimler Sempozyumu çalışmalarının ikincisi, 11-12 Nisan 2015 tarihleri arasında ‘‘1. uluslararası Çocukların Şehri Kongresi’’ ismiyle yapıldı.
Şehirleri çocuklar için daha yaşanabilir
kılmak amacıyla yola çıkan çalışmalar
“16 Ekim 2014 Çocuk, Kent ve Yerel
Yönetimler Sempozyumu”, ile Siyasal
Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet koordinatörlüğünde ilk adımını attı. Bu çalışmaların
ikincisi 11-12 Nisan 2015’te düzenlenen 1. Uluslararası Çocukların Şehri
Kongresi oldu. Yerel yönetimlerin
çocuk odaklı projelerini fuar stantları
aracılığıyla ilgililere duyurabilecekleri
bir platform olan bu kongrenin, her
sene Marmara Üniversitesi bünyesinde sürekli yapılması hedefleniyor.

Kongre, 11 Nisan 2015 tarihinde
başlamış ve açılış konuşmalarının ardından, “Çocukların Şehri” temalı
akademik çalışmaların yer aldığı iki
oturumluk sunumlar yapılmıştır.
12 Nisan 2015 Pazar günü ise, çocuklara yönelik faaliyetleriyle öne
çıkan yerel yönetim temsilcileriyle ve
katılımcı çocuklarla birlikte belirlenen temalarda çalıştaylar yapıldı. Bu
süreçte belediye temsilcilerinin, akademisyenlerin ve diğer ilgili tarafların
birbirleriyle deneyimlerini paylaşmaları ve çocukların kendi önceliklerine
yönelik fikir alışverişinde bulunmaları
sağlandı.

Pazartesi toplantılarımız
devam ediyor
Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Bölümleri öğretim üye ve
elemanlarının 3 yıldır birlikte devam ettirdikleri Pazartesi Toplantıları devam ediyor. Her pazartesi
öğleden sonra yapılan ve her hafta farklı bir konunun tartışıldığı
toplantılarda, farklı akademik yönelimlere ve farklı bakış açılarına
sahip akademisyenler arasında bir
etkileşim ortamı oluşturabilmek,
iki bölümdeki akademisyenlerin
birbirlerinin fikirlerinden istifade
etmelerine ortam hazırlamak ve
canlı bir etkileşim ortamını sürekli kılabilmek amaçlanıyor.
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DEKANDAN

Üniversitemizden

Editörden
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Prof. Dr. Recep Bozlağan

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Merhaba,
Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak yeni bir akademik yıla girmek üzereyiz.
Türkiye’de ilk ve tek olan Yerel Yönetimler Lisans
Programı bu yıl öğrenci kabul etmekte. Üniversitemizin yirmi yıllık yerel yönetimler birikiminin
üzerine kurulan Yerel Yönetimler Bölümünün ülkemizde büyük bir açığı kapatacağını düşünmekteyiz. Bölümün kurulmasına emek veren herkese
yürekten teşekkür ederim.
Fakültemiz yine bir ilke imza atarak Türkiye’de Yerel Vergileme Sorunları Sempozyumunu organize
etti. Mezunlar Derneğimizin de aktif destek verdiği sempozyumda akademisyenler ve uygulamacılar
konuyu ayrıntılı bir şekilde tartıştı ve sorunun çözümüne yönelik görüşler ve önerilerde bulundu.
2015 yılı bahar döneminde organize ettiğimiz bir
diğer etkinlik de “1. Uluslararası Çocukların Şehri Sempozyumu” oldu. Çocuk dostu şehirler için
geliştirilen önerilerin yanı sıra yerel yönetimlerin
çocuklara yönelik projelerini sergileyip tanıttıkları
sempozyum da yine alanında bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.
Siyasal Bilimler adını verdiğimiz uluslar arası hakemli bilimsel dergimizin dördüncü 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
şükranlarımı sunarım.
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.
2015-2016 akademik yılının fakültemiz için daha
başarılı ve mutlu günlere vesile olacağı inancıyla,
başta öğretim elemanlarımız, idarî personelimiz ve
öğrencilerimiz olmak üzere herkese selâm ve sevgilerimi sunarım.

SİYASALBÜLTENİ
Adı: Siyasal Bülteni
Yılı: 2014-5
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. Eilf FİDAN MARANGOZ

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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2015 Siyasal Bülten Prof. Dr. Arif Nihat Güllüoğlu ile röportaj

Bültenimizin bu sayısı için Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Arif
Nihat Güllüoğlu ile röportaj gerçekleştirdik.

Hocam öncelikle bize vakit
ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sohbetimize başlamadan
önce sizi tanıyabilir miyiz?
1959 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesi’nde doğdum. İlk ve
orta öğrenimimi Sivas’ta tamamladım. 1982 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi Metalürji
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum ve akabinde MEB
burslusu olarak lisansüstü eğitimim için Amerika’ya gittim.
Yüksek Lisans eğitimimi Georgia Institute of Technology de,
doktora eğitimimi ise University
of Alabama at Birmingham’da
tamamladım. Türkiye’ye döndüğümde İTÜ Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nde göreve
başladım. 1997 yılında da Marmara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi’ne geçerek, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü’nün kuruluş çalışmalarında bulundum. 2014 Yılı Temmuz ayından beri rektör yardımcılığı görevimi sürdürmekteyim.
Evli ve iki çocuk babasıyım.
Bizler de fakültemiz adına yeni
görevinizi tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz. Sayın
hocam 2014-2018 döneminde
Marmara Üniversitesinin öncelik vereceği projeler neler
olacak?
Bu konuda ilk bahsetmemiz
gereken sanırım üniversitemizi
dağınık yerleşke yapısından kurtaracak olan Maltepe Külliyesi
ve Göztepe Yerleşkemizin sosyal
bilimler külliyesi olarak yeniden
yapılandırılması projeleri. Tabi
bunlarla birlikte Üniversitemizin
Başıbüyük’teki Türkiye’nin en
büyük sağlık bilimleri yerleşkesi
projesinin tamamlanmasını da
sayabiliriz.
Biliyorsunuz Kenan Evren
Kışlası’nın üniversitemize tahsis
edilmesi gündemde. Haydarpaşa
Kampüsünün alınmasıyla da bu

‘‘Kendi Kaynaklarını Üretebilen Bir Marmara
Üniversitesi Hayalimiz Var’’

süreç hızlandı. Bizim düşüncemiz kampüslerin toplanmasının
yanı sıra Göztepe, Başıbüyük ve
Anadolu Hisarı Kampüslerinin
korunması. Çünkü bu kampüsler şehrin en kilit noktalarında.
Örneğin Göztepe Kampüsü
Kadıköy’ün en merkezi yerinde.
Anadolu Hisarı Beden Eğitimi
Ve Spor Meslek Yüksek Okulu,
için pek çok fiziki imkana sahip.
Bunları kaybetmek istemiyoruz.
Bu yüzden şöyle bir proje geliştirdik. Göztepe Kampüsümüz
sosyal bilimler alanındaki bölümlerimizin toplandığı bir külliyeye dönüştürülecek. Başta Siyasal Bilgiler Fakültemiz, Sosyal
Bilimler Meslek Yüksek Okulumuz, Hukuk Fakültesi, İşletme,
İletişim Fakültelerimiz buraya
taşınacak. Tabi bunun için öncelikle Göztepe Kampüsümüzde
bulunan binalarımızın fiziki yeterlilikleri gözden geçirilecek ve
gereken güçlendirme çalışmaları
yapılacak. Gerekirse yıkım ve
yeniden inşa süreci başlayacak.
Toplamda 40.000m2 kapalı
alana sahip İşletme Fakültesi ve
Atatürk Eğitim Fakültesi özellikle çok eski yapılarımız. Bunlar
için bir kalıcı çözüm getiren bir
dönüşüm öngörüyoruz. Örneğin
fakülte binalarının yenilenmesi
durumunda otoparklarını da yer
altına yerleşke içindeki alandan
tasarruf etmeyi amaçlıyoruz. Bunun için en kısa zamanda ihaleye
çıkacak ve projelerimizi başlatacağız.
Benzer projemiz Başıbüyük ve
Maltepe Kampüsleri için de
geçerli. Başıbüyük’te diş hastanesinin cihaz eksikleri tamamlanacak ve Kartal Sağlık Bilimleri
Fakültesi bu yıl içerisinde bitirilip Başıbüyük’e taşınacak. Bundan sonraki süreçte Kartal’daki
binamızda güçlendirme çalışmaları başlayacak. Bu çalışma bittikten sonra da Sağlık Bilimleri
Meslek Yüksek Okulu Kartal

Yerleşkemize taşınacak. En kısa
zamanda da çalışmalara başlamayı hedefliyoruz.
Takdir edersiniz ki sınırlı bir
bütçeyle bu gibi büyük projelerin hayata geçirilmesi çok zor ve
zahmetli. Ancak üniversitemizin
akademik yıl açılış töreninde
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan Maltepe Külliyemiz için destek sözü verdiler.
Ben de bu destekle elimizdeki

projeleri çok daha hızlı biçimde
hayata geçireceğimize inanıyorum.
Şuan bu projelerimiz üzerinde
yoğun olarak çalışıyoruz.
Sayın hocam, 2023 Türkiye’sinde nasıl bir Marmara
Üniversitesi projeksiyonunuz
var?
2023 için öncelikle bu vizyona
uygun, kendi kaynaklarını üretebilen bir Marmara Üniversitesi
hayalimiz var. Sanayi ile işbirliği

içinde Ar-Ge çalışmalarına önem
veren ve bu çalışmalarını sanayiye aktarabilen, katma değerini
sanayi ile el ele üretebilen bir
üniversite düşlüyoruz.
Anadolu Hisarı Yerleşkesinde
son dönemde önemli yatırımlar dikkat çekmekte. Bundan
sonrası için yerleşkede neler
yapmayı planlıyorsunuz?
Anadolu Hisarı Yerleşkemiz bizim için çok önemli. Öncelikle

fiziki şartları açısından Beden
Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek
Okulu için burası çok uygun
bir alan. Sahalar, yüzme havuzu,
spor salonu… Esasında uzun
vadedeki planımız Anadolu Hisarı Yerleşkesini sadece Beden
Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek
Okuluna tahsis etmek. Yerleşkedeki diğer akademik ve idari
birimler taşındıktan sonra burayı
Türkiye’ye yakışır bir spor yerleşkesi haline getirmek en büyük

hedefimiz. Bir sporcunun eğitimi için donanımlı bir şekilde
yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü imkanı bünyesinde
barındıran bir yerleşke planlıyoruz. Hem uygulamaları hem
teorik alanda yeterli ve kaliteli
eğitim vermek istiyoruz. Bunun
için yapılan çalışmalar da devam
etmekte.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
ile olan protokolümüz sona erdi.
Kısa zamanda protokolümüzü

yenileyeceğiz ve yerleşkedeki
tesisler düzenli olarak hizmet
vermeye devam edecekler. MÜSEM bünyesinde bu tesisleri
halka açmayı da planlıyoruz. Bu,
hem kent ile iç içe bir üniversite
açısından, hem de üniversitemize kaynak sağlanması açısından
kıymetli bir durum. Biliyorsunuz bu tesislerden yerleşkedeki
tüm akademik ve idari personel
de faydalanabiliyor. Her grup
için belli saat aralıkları planlaya-

rak ve tabi ki önceliğimizi öğrencilerimize vererek bu tesislerin
kullanılmasını öngörüyoruz.
Yerleşkemizin bulunduğu alan
Boğaziçi İmar Kanununa tabi
olduğu için burada her hangi bir
inşaat faaliyeti sürdürmek imkansız. Ancak tabi ki yerleşkeniz
için iyileştirme çalışmalarımız
var. Öncelikle yerleşkenin dış
nizamiye kapısının yenilenmesi
gündemimizde. Ayrıca yerleşkenin ikinci giriş çıkış kapısının açılmasını da düşünüyoruz.
Şuan bu kapı belli saat aralıklarında öğrenciler tarafından kullanılıyor.
Siyasal Bilgiler Fakültesi 2012
yılında kuruldu. Rektörlüğün
desteği ile de hızlı bir gelişim
gösterdi. SBF’den Türkiye’nin
geleceğine dair ne tür beklentileriniz var ve neler tavsiye etmek istersiniz?
Evet fakültemiz yeni kuruldu ancak köklü bir geleneğin uzantısı.
60 yıl öncesine gidersek “Şişli
Siyasal Bilimler Yüksekokulu”
1952 yılında eğitim/öğretim
hayatına başlamıştır. Sonrasında ise bu kurum Marmara
Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturan “İstanbul İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi”ne katılmıştır.
1982 yılı Temmuz ayına kadar
aynı isimle varlığını sürdüren
akademi, kurulan Marmara Üniversitesi bünyesine dâhil edilmiş,
ismi de İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
2012 yılında ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılarak
yerini üç yeni fakülteye bıraktı.
Siyasal, İşletme ve İktisat fakülteleri. Yani kurumsal kuruluş
henüz yeni olsa da aslında köklü
bir geleneği ve kimliği ve müthiş
bir birikimi bünyesinde barındıran bir fakülte. Bu yüzden siyasal
bilgiler Fakültemizden beklentilerimiz üst düzeyde. Ankara
Üniversitesi’nin Mülkiye’si, İstanbul Üniversitesi Siyasal’ı gibi
bir marka olmasını diliyoruz.

Hali hazırda fakülteniz bünyesinde çok değerli hocalarımız görev yapıyor. Öğrenci profilimize
de baktığımızda bunun mümkün olduğunu görebiliyoruz.
Tabi bunun için çalışmalarımızın hız kesmeden devam etmesi
gerekiyor.
Siyasal bilgiler Fakültesinde çok
dilli eğitim yapılması bizim için
çok büyük bir avantaj. İngilizce,
Fransızca ve Türkçe eğitimin bir
arada yürütülmesi, tercih dönemlerinde öğrencilerin ilgisini
cezbediyor ve başarı düzeyi yüksek öğrencilerin bu bölümlere
gelmesini sağlıyor.
Hocam, tecrübeli bir akademisyen olarak akademik hayata adım atan, atmak isteyen
gençlere neler tavsiye etmek
istersiniz?
Bu yola çıkmak isteyen gençler
öncelikle bilmeliler ki bu çok
uzun ve meşakkatli bir yol. Bunu
bilerek bu işe atılmak çok önemli. Bu yüzden de mesleği sevmek,
araştırma, öğrenme ve öğretmeye
tutku ile bağlı olmak gerek. Sabır
bizim işimizin olmazsa olmazlarından biri. Ayrıca kendini geliştirmek ve birden fazla yabancı
dile hakimiyet çok önemli.. Sadece İngilizce ile yetinilmemeli.
İki hatta üçüncü bir dil öğrenmeye çalışılmalı. Bütün bunlarda
kararlı olduktan sonra mutlaka
bir yurt dışı tecrübesi edinilmesi
gerektiğini düşünüyorum. Zaten
lisansüstü eğitim sürecinde pek
çok burs olanağı var. Yök’ün,
TÜBİTAK’ın, MEB’in sunduğu yurtdışı imkanları çok cazip,
mutlaka takip edilmeli. Bunun
yanında yabancı ülkelerin hükümet bursları takip edilebilir.
Önemle altını çizmek istediğim
nokta şu ki; gerçekten isteyenler
için pek çok destek ve fırsat var.
Yeter ki adaylar kendilerini geliştirmeye açık olsun ve öğrenmeye
aşkla bağlı olsunlar.
Sayın Hocam, Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
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‘‘Üniversitelerin İki
Misyonu Var’’

baktığımızda, merkez yerel ilişkilerinin inişli çıkışlı bir seyir izlediğini görürüz. Karşımıza statik bir
çizgi çıkmaz. Adeta bir sarkaç gibi,
bazen daha merkeziyetçi güçler
ve eğilimler iş başında olur, ancak
bu sonsuza kadar devam edemez.
Bazen de daha ademi merkezi güçler ve merkez kaç eğilimler ağırlık
kazanır. Aslında her dönem, bu
iki eğilim eş zamanlı olarak iş başındadır, ancak biri diğerine daha
baskın olabilir veya daha dengeli
bir işleyiş görülebilir.
Şimdi dünya üzerinde baktığımızda, bazı ülkelerdeki yönetim
sistemlerinin daha oturmuş olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerde
de sözünü ettiğim iki eğilim iş
başındadır, ama gelişme o kadar
yavaş seyreder ki, değişimin yönünü pek fark edemeyiz. Bizim gibi
ülkelerdeyse, merkezi yönetimle
yerel yönetimler arasında nasıl bir
dengenin olması gerektiği sorusu,
henüz tam anlamıyla cevaplanabilmiş değildir. Dolayısıyla bizde
gelişmeler çok hızlı olabiliyor. Bir
reformu başka bir değişiklik takip
edebiliyor ve bazen bu değişiklikler birbirinin aksi istikametinde
de olabiliyor. Ama ben değişimin
asıl yönünün, daha fazla yerel yö-

netimler, daha fazla demokrasi ve
daha fazla çoğulculuk doğrultusunda devam edeceğini düşünüyorum. Toplumdaki ana istikametin
de bu yönde olduğunu görüyorum. Önemli olan da toplumdaki temel yönelimdir. Yönetim,
eninde sonunda bu noktaya gelir.
Demin dediğim gibi, değişimin
hızı ve bu hızlı işleyiş sırasında
birbiriyle çelişir gözüken gelişmeler, farklı yorumların yapılmasına
neden olabiliyor. Ancak bu değişimlere, uzun vadeli bir gelişme
trendi üzerinden baktığımızda,
değişimin yönünün olumlu yönde
seyredeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca
bir şeyin daha güzelini, daha uygununu bulmak için bazen yanlış
olanını bizzat görmek, tanımak
gerekebiliyor.
Türkiye’de ilk defa yerel yönetimler alanında lisans eğitimi
yapacak olan bölüm Fakültemiz
bünyesinde kuruldu. Sanırım
bu da, yönetimdeki değişimle
ilgili bir durum. Bu bağlamda
bölümün kuruluşu hakkında neler söylemek istersiniz?
Kesinlikle. Çünkü Marmara Üniversitesi, yerel yönetimlerle ilgili 4
yıllık eğitim verilmesi konusunu
çok erken bir tarihte gündeme

getirdi. 1990’ların ikinci yarısında buna yönelik ilk başvuruyu
YÖK’e yapıldı. YÖK, o yılarda bu
başvuruyu uygun bulunmadı. Ancak daha sonraki yıllarda yapılan
başvuruya, 2012 yılında olumlu
cevap verdi. Aslında mesele sadece
yerel yönetim meselesi değil, tek
tipçilikten kurtulma meselesidir.
Biliyorsun YÖK’ün üniversite, fakülte kurarken bazı şablonları vardı, bugün bu şablonlar da oldukça
esnetildi. Zaten yerinden yönetim
ile çoğulculuk arasında birbirini
besleyen pozitif bir ilişki vardır. Tabii her ikisinin de ülkemizde daha
fazla gelişmesi gerekiyor.
Yerel Yönetimler Bölümüne
ilk öğrenciler bu yıl gelecek ve
Türkiye’de ilk kez, yerel yönetimler lisans eğitimi 2015-2016 akademik yılında başlayacak. Uzun
yıllar bu ana hazırlık yapmış olsak da, heyecanlıyız tabii. 4 yıllık
müfredatımızı oluşturduk, bütün
derslerimizi belirledik. Birbirinden
değerli hocalarımızla ilk öğrencilerimizi bekliyoruz.
Son olarak, Yerel Yönetimler Bölümü neler vadediyor?
Bu sorunuz iki açıdan cevaplanabilir. Çünkü üniversitenin bir tane
misyonu yoktur, sadece eğitim
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Fakültemizin
Mezuniyet Töreni Yapıldı

Kulüpler

Marmara Üniversitesi Kampüsü’nde 3 Mayıs Pazar günü biraraya gelen 150 öğrenci ve idari personel, ‘‘Kampuste Çocuk Olmak’’ adı altında
çok renkli bir etkinlik düzenledi. Kampus’e gelen 85 öğrenci ise keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Erbay Arıkboğa yerel yönetimlerin, ülkemiz ve dünya üzerinde ne gibi aşamalar kattettiğini, değişimlerin hangi yönde olduğunu anlattı. Siyasal
Bölümler Fakültesi’nin ilk olarak Marmara Üniversitesi’nde kurulduğunu da söyleyen Arıkboğa, ‘‘ Üniversitelerin iki Misyonu vardır, sadece eğitim
vermezler’’ diyor.

Hocam öncelikle bize vakit
ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Sohbetimize başlamadan bize
biraz kendinizden bahseder misiz? Erbay Arıkboğa kimdir?
Liseyi
Bolu’da
okuduktan
sonra 1992 yılında İstanbul
Üniversitesi’ne geldim. Burada Siyasal Bilgiler Fakültesinde Kamu
Yönetimi okudum. Üniversitenin
son sınıfı, diğer sınıflara göre her
zaman biraz daha tedirginlik doğurur. Okul bitince ne yapacağım
sorusu, öğrencinin kafasında dolanır durur. 1996’da mezun oldum.
Mezun olduğumda, Marmara
Üniversitesinde Mahalli İdareler
alanında yüksek lisans ve doktora
programı açılmıştı. Siyasal Bilgilerdeyken yerel yönetimler dersleri ilgimi çekmişti. Marmara’daki
Mahalli İdarelerde de yüksek lisansa başlamış arkadaşlarım vardı.
Onlarla da konuşarak, bu alanda
ilerlemek istedim. Gençler bu tür
şeyleri merak eder, bu bölümün
geleceği var mı diye. 1990’ların
ortası… Türkiye’de yerel yönetim
meselesi tartışılıyor, ama henüz
ortada pek bir gelişme yok. Gerek
dünyadaki trend, gerekse Türkiye’deki gelişme beklentileri, beni
yerel yönetimler alanına çekti.
İyi ki de çekmiş. Yüksek lisans ve
doktorayı Mahalli İdareler Programında yaptım. Doktora sırasında
Marmara’da araştırma görevlisi oldum, sonra da yürüdü gitti.
Hocam, sizin de değindiğiniz
gibi, değişen dünyada yönetişim
ve yerelleşme kavramlarının yükselişini görüyoruz. Bu bağlamda
yerel yönetimlerin öneminin
giderek arttığına ve yerel politikanın canlandığına tanık oluyoruz. Bu trend ülkemizi de etkiliyor, yönetimde köklü reformlar
yapılıyor, yerel yönetim mevzuatı değiştiriliyor. Siz bu alanda
çalışan biri olarak, Türkiye’deki
yönetim sisteminin dönüşümünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Elif, sen tezini bana yazdırmak
istiyorsun galiba… Tabii, yönetim kurumlarının toplumdaki
dinamizmden
etkilenmemesi
mümkün değil. Tarih boyunca
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vermez. Birincisi, yerel yönetimler
alanı Türkiye’de akademik çalışma yapmak için oldukça zevkli ve
bakir bir alandır. Bu alana katkı
sunmaya çalışacağız. Bugün baktığımızda, birçok kamu yönetimi
kökenli hocamızın da bu alanda
önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bu tür akademik çalışmalar, Türkiye’de yerel yönetimlerin
gelişimine katkı sağlayacaktır.
İkincisi, Türkiye’de özellikle büyükşehir reformuyla birlikte, yerel
yönetimler farklı bir seviyeye çıkmıştır. Bu reformun birçok eksikliğinden söz edilebilir. Bu farklı bir
şey. Ancak bu reformla birlikte,
Türkiye’nin yönetim yapısında
mülki idare yerine yerel yönetimler ön plana geçmiştir. Orta vadede
bunun etkilerini daha net biçimde
göreceğiz. Kaymakamlık ve mülki
idarecilik mesleği, yerel yönetimlere karşı yavaş yavaş mevzi kaybedecek. Bunu bir mücadele mantığı içinde söylemiyorum, ama
olağanüstü bir gelişme olmazsa,
değişim trendi bu yönde olacak.
Bu trend, toplumun beklentileriyle uyum içindedir. Artık insanlar
kendi içlerinden çıkan kişilerin
kendini yönetmesini arzu ediyor,
yönetimin halka daha yakın olmasını, taleplerinin daha fazla dikkate
alınmasını istiyor. Sorularına daha
hızlı ve daha etkili çözümler talep
ediyor. Mülki idarenin elindeki
araçlar sınırlıdır. Mülki idarecilerimiz ne kadar yetenekli olursa
olsun, yapabilecekleri sınırlıdır.
Yerel yönetimlerin sahip olduğu
avantajlar onların elinde yoktur.
Demokrasi ve çoğulculuk talepleri
arttıkça, yerel yönetimler daha da
güçlenecek. İşte biz, bu alana donanımlı insan kaynağı yetiştirmek
istiyoruz.
Sanıyorum ileriki yıllarda, başka
üniversitelerde de 4 yıllık lisans
bölümleri açılacaktır. Çünkü Marmara, 1995 yılında, yerel yönetimlerle ilgili lisansüstü eğitime başladığında da ilkti. Bugün onlarca
üniversitede yerel yönetimler alanında yüksek lisans eğitimleri yapılmaya başlandı. Bu tabi ki ülkemiz için sevindirici bir gelişmedir.

Siyaset
Bilimi Kamu
Yönetimi
Kulübü
Kamu
Yönetimi
Bölümü bünyesindeki tek öğrenci
kulübü olan Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Kulübü,
1989 yılında kurulan Kamu Yönetimi
Kulübü’nün devamı niteliğindedir.
Aktif olarak çalışan
100 üyesi bulunan
kulüp çalışmalarını
Prof. Dr. Ayşegül
Yaraman, yardımcılığında Prof. Dr.
Esra Hatipoğlu’nun
danışmanlığında
yürütmektedir.

Ü

niversitemiz İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 2014-2015 eğitim-öğretim dönemini 17.06.2015’te
Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde ortaklaşa düzenlenen törenle bitirdi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İşletme Fakültesi’nin
Mezuniyet Töreni 17.06.2015’te Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde yapıldı. Tören, İstiklal Marşı
ve Saygı Duruşu ile başladı. Mezuniyet Törenine Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. M. Emin

ARAT ile Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Arif
Nihat GÜLLÜOĞLU da katıldı. Fakülte birincimiz Özhan Mert Özdemir’in ve iki fakültemizin
Dekanlarının konuşmalarının ardından Rektörümüz Prof. Dr. M. Emin ARAT ise konuşmasında;
“Uzun ve yorucu bir eğitim öğretim sürecini geride bırakıp, Türkiye’nin en güzide Üniversitelerinden biri olan; Marmara Üniversitesi’nden mezun
oldunuz. Şimdi sizler için yeni bir süreç başlıyor. Fakültelerinizden edindiğiniz bilgi birikimi

Yurtdışında Burslu Statüde

Master ve Doktora İmkanı
Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında burslu bir şekilde master ve doktora yapmak isteyen öğrenciler
için başvuru şartlarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 sayılı
Kanun kapsamında 1929 yılından
itibaren yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Şu anda da 21 farklı
ülkede 2629 öğrenci Milli Eğitim
bakanlığı burslusu olarak yüksek
lisans ve doktora eğitimini sürdürmektedir. Bu öğrenciler yerleştikleri
tercihlerine göre dönüşlerinde üniversitelerde öğretim üyesi, MEB’de
uzman ve diğer kamu kurumlarında
kılavuzda ilan edilen kadrolarına uygun bir göreve atanmaktadırlar.
Programa başvurabilmek için;
a) Başvuru tarihi bitimine kadar ilgili lisans alanlarından mezun olmak,

b) ALES’te, tercih edilebilecek
programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,
c) Lisans öğrenimi ile ilgili genel
akademik not ortalaması“4 üzerinden 2.50”, “100 üzerinden 65,00”
veya daha yukarı olmak gereklidir.
Bu şartları taşıyan adayların lisans
mezuniyet alanlarına göre başvuruları ve öğrenim görülecek alan tercihleri ÖSYM tarafından alınarak,
ilan edilen kontenjan sayısının üç
katı aday ALES puan üstünlüğüne
göre sözlü sınava çağrılmaya hak
kazanmaktadır. Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavdan sonra, ALES

puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ile mezuniyet notunun
%20’si dikkate alınarak hesaplanan
yerleştirme puanı 70 ve üzeri olan
adaylar, ÖSYM sistemi üzerinden
adına öğrenim görecekleri kurum
tercihlerini yapabilmektedirler.
Burslara başvuru için ilk aşamada
dil şartı istenmemekte ancak bursa
hak kazanıldıktan sonra öğrencilerden Bakanlığın düzenleyeceği dil
kurslarına katılmaları istenmektedir. Detaylı bilgi için http://yyegm.
meb.gov.tr/ adresine bakılabilir.

ve becerilerle çalışma yaşamına atılacak ve yeni
görevler üstleneceksiniz. Yükünüz ağırlaşacak
sorumluluklarınız artacaktır. Ancak bu aşamada
da başarılı olacağınızdan hiç kuşku duymuyoruz.
Yeter ki kendinize güvenin ve en önemlisi güçlükler karşısında asla yılgınlık göstermeyin.” dedi.
Tören yapılan konuşmaların ardından mezunlara
ödül ve diplomalarının verilmesi ile devam etti.
Yeni mezunlar keplerini attıktan sonra düzenlenen konsere katıldılar.

Kampüste
Çocuk Olmak Etkinliği
Toplumsal Girişimcilik Kulübü üyesi öğrencilerimiz “Kampüste Çocuk Olmak” adıyla
bir etkinlik düzenledi. Beykoz Cumhuriyet
Köyü Galip Öztürk Sevgi Evi’nden 85 çocuk, kampüsümüzde kurulan standlarda boyama, ip atlama ve animasyon etkinlikleriyle
doyasıya eğlendi. Buradaki etkinliğin ardından vapur turuna çıkan çocuklar İstanbul
Boğazı’nın eşsiz manzarasını izlerken balık
ekmek keyfi yapma fırsatı da buldular. Keyifli ve eğlenceli saatler geçiren çocuklar günün
sonunda hediyelerle uğurlandılar.
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Kurumsal ve Toplumsal Çatışmalar/Çözümler Kongresi, 01-03
Ekim 2015, Düzce, http://www.tokucc.com/

İnsan ve Toplum Dergisi
İlk sayısını Haziran 2011’de çıkaran İnsan & Toplum Dergisi, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan, hem
Türkçe hem de İngilizce yazılara yer veren hakemli bir dergidir.
İnsan & Toplum, insana ve topluma dair problemleri ele alan
özgün ve eleştirel çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinen bir yayın. Bu anlamda sosyal bilimler, beşeri bilimler ve
dini ilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır. İnsan ve
Toplum’da mevcut akademinin dar disipliner yaklaşımlarının
ötesine geçme kaygısı taşıyan yazılar öncelenmektedir. Ancak
bunu yaparken disipliner yetkinliğe de önem verilmekte; kendi
disiplinini içselleştirememiş disiplinlerarası ya da çoklu-disiplinli çalışmalardan ziyade hem
kendi disiplininin hem de diğer disiplinlerin yöntem ve kuramlarını kullanabilen nitelikli çalışmaları yayımlamak tercih eden dergi EBSCO, ULAKBIM, Index Islamicus, CSA Sociological Abstract, CSA Worldwide Political Science Abstracts, CSA Social Services Abstracts,
Ulrichs, International Bibliography Of The Social Sciences (IBSS), Directory Of Open Access
Journal (DOAJ), ASOS Ve Citefactor İndexlerinde taranmaktadır.

Kitap/Makale/Medya
YAYINLANAN Kitaplar
•

Erbay Arıkboğa, “Özerklik, Yerel Yönetimler ve Türkiye” Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, 2015.

•

Alaeddin Yalçınkaya, Şükrü Yazgan (eds) “Siyaset, Ekonomi
ve Toplum Üzerine 4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi:
Çatışma Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme” Gündoğan
Yayınları, İstanbul, Şubat 2015.

•

Ayşegül Yaraman, “Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili:
Dişiliksiz Siyaset”, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2015.

•

Sezgi Durgun, Pınar Bilgin, Murat Yeşiltaş (eds), “Türkiye
Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar”
Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014.

•

Ahmet Demirel, “Cumhuriyet Tarihinin Bilinmeyen Gerçekleri”, Ufuk Yayınları, İstanbul, 2014.

•

Yüksel Taşkın, Suavi Aydın, “1960’tan Günümüze Türkiye
Tarihi”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.

•

Emel Parlar Dal, Paul Kubicek, Tarık Oğuzlu (der), “Turkey’s
Rise as an Emerging Power”, Routledge, 2014.

2nd International Conference of Modern Applied Languages, 2728 Haziran 2015, Bükreş, Romanya, http://icmal.lumina.org/en/
Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, 7-9 Ekim 2015, Aksaray,
http://www.turkdusuncesi.com/Default.aspx
Ankara Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Sempozyumu 2015, 25 Nisan 2015, Ankara, http://ankarauils.blogspot.com.tr/
Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3-4
Eylül 2015, İstanbul, http://www.toplumsalsiddetalgikongresi.org/
Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, 14-17 Ekim 2015,
Sakarya, http://www.osmanliarastirmalari.org/
Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, 8-11
Ekim 2015, Konya, http://irct2015.konya.edu.tr/
LUSEEC 2015 on Humanities and Social Sciences, 1416 Mayıs 2015, Bükreş, Romanya, http://luseec.lumina.
org/2015/?page=home
Multidisipliner Yaklaşımlar Çerçevesinde Uluslararası Türkiye’de
ve Dünyada Sosyal Sorunlar Kongresi, 23-24 Ekim 2015, Kocaeli,
http://www.toplumsalsorunlarkongresi.org/
International Conference on Research in Education and Science
(ICRES), 23-26 Nisan 2015, Antalya, http://www.icres.net/
Socio-Int15- 2nd International Conference On Education Social
Sciences And Humanities, 8-10 Haziran 2015, İstanbul, http://
www.socioint15.org/
IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), 14-17 Mayıs
2015, Kütahya, http://www.tlck.org.tr/
IWAHS-2015, International Workshop on Arts, Humanities and
Social Sciences,
http://eas-scoop.org/iwahs/index.php

YAYINLANAN MAKALELER
•

Arzu Al, (2015). “Politika-Ekonomi Kesişmesi: Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası Politik Ekonomi”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 1. Cilt 2 ss.143-159.

•

Rüveyda Kızılboğa Özaslan ve Orhan Veli Alıcı(2015). “Türkiye’de Yerel Yönetim Bakanlığı Deneyimi ve Günümüzdeki Gerekliliğinin Sorgulanması” Turkish Studies. Cilt 10, Sayı: 1. S. 351-366.

•

Rüveyda Kızılboğa Özaslan, Hüsniye Akıllı, Kamil Özaslan, (2015). The Effect of Perceived Service Efficiency,
Productivty, Participation and Economic-Physical Sufficiency on the Attitudes Against Municipal Amalgamation. Turkish Studies. Cilt 10. Sayı: 2, s. 611-630.

•

Emre Erşen (2015), Rusya’nın Yeni Suriye Hamlesi Ne Anlama Geliyor? Ortadoğu Analiz, Vol. 7, No. 67, 2015,
pp. 33-35

•

Emre Erşen, (2014) “Türkiye’deki “Avrasya Yorumları”: Formel, Pratik ve Popüler Jeopolitik Yansımalar”, Türkiye
Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar” Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

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

