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Marmara Üniversitesi Senatosu huzurunda yapılan devir teslim töreninde
Rektörümüz Prof. Dr. Zafer Gül görevini yeni Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet
Emin Arat’a devretti.

Ajanda

2-3 Mayıs 2015, International Conference on Social Democracy: Politics, Society and Economy, İstanbul
http://www.iku.edu.tr/14/331/International-ConferenceOn-Social-Democracy:-Politics,-Society-And-Economy.html
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“Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti:
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rt
Röpo

Savaşa Giden Süreç”
Sempozyumu Gerçekleştirildi

Prof.Dr.M.Emin Arat
Marmara Üniversitesi Rektörü

B

ültenimizin bu sayısında
üniversitemizin yeni rektörü
Prof.Dr. M.Emin ARAT ile
röportaj gerçekleştirdik. Kendisiyle
üniversitemizin mevcut durumunu
ve projelerini konuştuk. Rektörümüz,
üniversitemizin niteliksel
gelişiminin önemine dikkat çekerek, bu amaca yönelik çalışmalarını
anlattı.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlenen konferansta farklı boyutlarıyla Birinci Dünya Savaşı tartışıldı
Sempozyum, 16 Ekim 2014
Perşembe günü, saat 09.00’da
M.Ü. Sultanahmet Yerleşkesi, Nihat
Sayar Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma kendi alanlarında uzman çok sayıda yerli ve yabancı
akademisyen ve araştırmacı katılmıştır.
Sempozyum çerçevesinde düzenlenen
dört oturuma da farklı disiplinlerden ve
kurumlardan çok sayıda dinleyici yoğun
ilgi göstermiştir.
3’te
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Üniversitemiz 2014-2015 yılı akademik Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla yapıldı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi
Emine Erdoğan’ın şereflendirdiği , saygı duruşu
ve İstiklal Marşı ile başlayan 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış töreninde sembolik olarak ilk
ders Prof.Dr. Ahmet Tabakoğlu tarafından yapıldı. Konuşmasına şehitlerimize rahmet dileyerek başlayan Tabakoğlu, dünya tarihine yön veren İstanbul ve Ortadoğu
2’de
tarihiyle ilgili olayların altını çizdi.

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya
Marmara Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

B

u sayımızda Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Başkanı Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya ile bölümle ilgili beklenti ve
planlarını konuştuk.

6’da

Fakültemizin 2014 Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı
Fakültemizin 2014 yılı mezuniyet töreni, 26 Haziran
2014 tarihinde Anadoluhisarı Yerleşkesi’ndeki BESYO Konferans Salonu’nda yapıldı.

7’de

ÜNİVERSİTEMİZDEN

Marmara
Üniversitesi
132 Yaşında
Marmara Üniversitesi A.E.F Müzik
Öğretmenliği Çok
Sesli Korosu ve
Öğretim Elemanları
tarafından verilen
müzik ziyafetiyle
başlayan program,
açılış konuşmalarıyla
devam etti. Törende
yaptığı konuşmasında Hamidiye-i
Ticaret Mektebi
Âli’sinden başlayan ve Marmara
Üniversitesi’ne
kadar uzanan
tarihsel süreçte
kurumumuzun,
bugün daha dinamik ve daha iddialı
olduğunu belirten
Rektörümüz Prof.
Dr.M. Emin ARAT
misyonumuzun bu
yapıyı daha
da güçlü kılmak,
devralınan bayrağı
daha ileri taşımak
olduğunu ifade
ederek üniversitemizin 132. Yılını
kutladı. Yapılan
konuşmaların ardından plaket töreni
yapıldı. Marmara
Üniversitesi’nden
mezun ve emekli
olmuş üniversitemiz emektarlarına
plaketleri verildi.
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ÜNİVERSİTEMİZ 2014-2015
AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ

EDİTÖRDEN
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Doç. Dr. Nail Yılmaz

Siyasal Bil. Fak. Dekan Yrd.

2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış töreni sembolik ilk dersin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rektörümüz Prof.Dr.M.Emin Arat’ın konuşmalarıyla
sürdü.
Üniversitemizin Rektörü Prof.Dr. M. Emin
Arat; “Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa, mezun
olduğunuz üniversitenizi ziyaret ederek bizleri
onurlandırdınız, şahsım ve üniversitemiz adına,
yoğun programınıza rağmen davetimizi kabul etmenizden dolayı, şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Rektörümüz Prof.Dr. M. Emin Arat; Marmara
Üniversitesi’nin iki kıtada verdiği eğitimle, doğunun insani değerleri ve batının teknolojisi arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade etti. Çok
sayıda bilim adamı, sanatçı, sporcu, girişimci,
siyasetçi ve devlet adamı yetiştirerek Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde önemli katkıları

olan üniversitemizin, Başbakan ve Cumhurbaşkanı yetiştiren üniversite unvanını da elde ettiğini, bu duyguyu ve gururu yaşattığı için sayın
Cumhurbaşkanına müteşekkir olduklarını ifade
etti.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise;
yeni akademik yılın tüm öğrencilere ve çalışanlara hayırlar getirmesi temennisiyle sözlerine
başladı. Mezun olduğu üniversiteye Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez gelmenin heyecanını
yaşadığını ifade eden Erdoğan, kendi eğitim
yaşamını anlatırken yaşadığı zorluklara değindi
ve günümüzde ise bu zorlukların olmadığını
ifade etti.

Üniversitemizde Rektörlük
Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi
Üniversitemiz Rektörlüğü görevine atanan Prof.Dr. Mehmet Emin Arat, 14 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilen Senato Toplantısı ile Prof.Dr. M. Zafer Gül’den görevi devraldı.
Rektörlük cübbesini giyen Prof.Dr.
Mehmet Emin Arat teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında; 130 yılı
aşkın köklü geçmişi olan Marmara
Üniversitesi’nin önce öğrencisi şimdi de yeni dönem rektörü olmaktan
duyduğu onuru paylaşan Arat, bugüne
kadar görev yapan bütün rektörler ve
üniversitenin gelişimine katkı sağlayan tüm akademik ve idari kadroyu

kutladığını belirtti. Görevi devraldığı
bugünden itibaren hiçbir ayrım gözetmeksizin üniversitemizi adalet ve liyakat ilkelerine sadık kalarak herkesin
rektörü olarak yöneteceğini vurgulayan
Arat, temel hedefinin üniversitemizin
gerek ulusal gerekse uluslararası akademik platformlarda başarısını arttırmak,
eğitim ve öğretim kalitesini daha da
yükseltmek olduğunu belirtti.

Merhaba,
Yıllar çabuk geçiyor. Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nin kurulmasıyla birlikte yayın
hayatına başlayan Siyasal Bülteni’nin yeni sayısını
yayınlamış bulunuyoruz. Bu süreçte çok yol aldık.
SBF’nin iki yeni bölümü (Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)eğitim-öğretime başladı;
hatta ilk yarıyılı başarıyla tamamladılar. Fakültenin
fiziki eksikliklerinin çoğu giderildi; hoca kadrosu
güçlenip, yapı daha da kurumsallaştı. Bu gelişmeler,
hocalar, öğrenciler ve tüm çalışanlarımızla bizi mutlu etti-ediyor. İnşallah daha güzelini, daha iyisini
hep birlikte başaracağız.
Bültenin bu sayısı biraz gecikti. Gecikmeye mazeret
bulacak değiliz. Ancak üniversitemizdeki rektörlük
seçimi ve arkasından meydana gelen yönetim değişiklikleri, sayının biraz daha ötelenmesinde en temel
nedenimiz oldu. Öyle ki yeni yönetim anlayışına
bağlı olarak meydana gelecek değişiklikler, bültenin
içeriğinin oluşturulması için beklememizi gerektirdi. Zira yeni anlayış ve değişikliklerin yansımalarını
haberleştirelim istedik.
Bu minvalde üniversitemizden haberler bölümünde
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla gerçekleştirilen Akademik Yıl Açılış
Töreni’ne yer verdik. Bu bölümde kendine yer bulan bir diğer haber de Rektörlük Devir Teslim Töreni oldu.
Fakültemizden Haberler kısmında ise SBF öncülüğünde, 16 Ekim 2014 tarihinde Dışişleri Bakanlığı
ve Marmara Belediyeler Birliği’nin işbirliğiyle gerçekleşen “Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa
Giden Süreç” isimli sempozyum ile yine aynı tarihte gerçekleşen “ Çocuk, Kent ve Yerel Yönetimler
Sempozyumu” hakkında haberlere yer verdik.
Röportaj konuğumuz ise üniversitemizin yeni
Rektörü Prof. Dr. M. Emin ARAT oldu. Üniversitemizin temel önceliğinin nitelikli nesiller ve bilim
insanı yetiştirmek olduğuna vurgu yapan Sayın
Rektörümüz, bu hedeflere ulaşabilmemiz için radikal reformlara ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Ancak
Marmara Üniversitesi ’sinin ihtiyaç duyduğu büyük
dönüşümü gerçekleştirebilecek imkân ve fırsatlara
sahip olduğuna da vurgu yaptı.
Söyleşi bölümünde ise Uluslararası İlişkiler Bölümü,
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA
ile görüşüldü. Yalçınkaya, yeni kurulmuş bir bölüm
olsalar da köklü bir kurumsallaşmanın parçası olduklarına vurgu yaparak bölümün kurumsal derinliğinin önemine işaret etti.
Öğrencilerden bölümünde fakülte mezuniyet törenine yer verilirken; yayınlar kısmında yeni çıkan
kitaplara; ajanda kısmında ise önemli programların
tanıtımına yer verildi.
Keyifle okumanız dileğiyle.

Üniversitemize Erasmus
Kalite Ödülü
Üniversitemiz, AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kategorisinde Erasmus Kalite Ödülü’ne
lâyık görüldü.
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DEKANDAN

“Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti:

Savaşa Giden Süreç”
Sempozyumu Gerçekleştirildi

Sempozyumla Büyük Savaş’ın çeşitli nedenleri, sonrasında iç ve dış gelişmeler bağlamında savaşın genel
olarak dünya siyaseti ve özel olarak da Osmanlı Devleti/Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki uzun süreli kalıcı
etkilerine dikkat çekmek amaçlanmıştır

S

avaş kavramının ele alındığı ve oturum başkanlığını
Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın yaptığı ilk oturumda Jay
Winter, “Büyük Savaş ve Şiddetin Uygulanmasında Devrim, 1914-1918” sunumuyla yer alırken, Burak
Gülboy, “I. Dünya Savaşının Clausewitz’in ‘Mutlak Savaş’ Distopyası Çerçevesinde Değerlendirilmesi” konusuna değinmiştir. Oturum başkanlığını Doç.Dr. Sevtap
Demirci’nin yaptığı ikinci oturuma ise Feroze Yasamee
“Osmanlının Savaş Kararı: Yeni Bir Bakış”, Faroz Ahmad
“İttihatçıların Ekim-Kasım 1914’te Savaş Dışında Kalma Hususundaki Başarısızlıkları”, Gül Tokay “Osmanlı
Diplomasisi ve Büyük Savaşın Kökenleri: Bir Yeniden Yorumlama” başlıklı sunumlarıyla katkıda bulunmuşlardır.
Oturum başkanlığını Gül Tokay’ın yaptığı üçüncü
oturumda İskender Gilyazov “Birinci Dünya Savaşı
Hakkında Günümüz Rus Tarihyazıcılığı: Yeni Eğilimler”, Odile Moreau “Birinci Dünya Savaşı Öncesinde
Osmanlı Askeri Reformları”, Tilman Ludke ise “Siyasi
İslamı (Kötüye) Kullanmak: Birinci Dünya Savaşı Sırasında ve Sonrasında Almanların Osmanlı İmparatorluğu ile İttifaktan Beklentileri ve Hayal Kırıklıkları” çalışmalarını sunmuşlardır.

Prof. Dr. Nuray Bozbora’nın başkanlığını yaptığı son
oturumda ise Namık Sinan Turan “Pan-İslamizm’in
İnşa Süreci ve Birinci Dünya Savaşı’na Kadar Olan Dönemdeki Etkileri” konusuna değinirken, Behlül Özkan
“Osmanlıcılık, Osmanlı Vatanı ve Birinci Dünya Savaşı” sunumuyla yer almıştır. Program konferans sonrasında düzenlenen akşam yemeği ile son bulmuştur.

Yerel Yönetimler Kent ve Çocuk
Sempozyumu Gerçekleştirildi
Çocuk, Kent ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, 16 Ekim 2014’te Anadoluhisarı kampüsünde yapıldı.

A

çılış konuşmalarını takiben
iki oturum halinde gerçekleşen Sempozyumda öğleden önce konunun uzmanları birbirinden değerli sunuşlar yaptılar.
Öğleden sonraki ikinci oturumda
ise uygulamacıların deneyimleri ele
alındı. Sempozyumda sadece yetişkinler değil, çocuklar da sunum
yaptılar. Bu bağlamda İBB Çocuk
Meclisi Başkanı Semagül ÇAKIR ve

Sefererihisar Çocuk Belediye Başkanı Defne KEPCAN kısa bir sunum
yaptı. Sempozyum kapsamındaki
ilginç etkinlerden biri de belediye
stantlarıydı. 15 farklı stantta belediyeler çocuklara yönelik etkinliklerini
sergileme ve tanıtma imkanı buldu.
Gerek belediye stantları gerekse
Sempozyuma katılan çocuk misafirler, sempozyuma farklı bir renk
kattı.

KEYEM CUMA
BULUŞMALARI DEVAM
EDİYOR
Demokratik, şeffaf, katılımcı yerel
yönetimlerin oluşumunu desteklemeye ve yerel düzeyde kamusal
hizmetleri etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik faaliyetlerde
bulunmak;
AB bütünleşme sürecinde yerel
yönetimlerimizi AB mevzuat ve
uygulamarı ile uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunmak; merkezi
ülke düzeyinde kurumsallaştırarak
bölgesel bir merkez haline getirmey
amaçlayan Kent Sorunları ve Yerel
Yönetimler Araştırma ve Uygulama
Merkezi ayda bir gerçekleştirdiği
Cuma Buluşmaları’nı sürdürmektedir. Merkez 30 Mayıs’ta “Avrupa
Birliği Uygulamaları Çerçevesinde
Türkiye’de Kalkınma Ajansları”
sunumu ile Dr. Ali Ercan Özgür’ü
ve 27 Haziran’da “Küresel Kentler
ve Yaşam Kalitesi” sunumu ile Dr.
Saim Can Beritan’ı, 28 Kasım’da
ise “Belde Belediyelerinin Kapatılmasına İlişkin Halkın Tutumunun
Gümüşlük Örneğinde İncelenmesi”
sunumu ile Yrd. Doç.Dr. Rüveyda
Kızılboğa Özaslan’ı konuk etmiştir.
Bilgi ve etkinlikler için; http://keyem.marmara.edu.tr/
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Prof. Dr. Recep Bozlağan

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Merhaba,
2014 yılı Marmara Üniversitesi için yeni bir
dönemin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Haziran 2014’te yapılan rektörlük seçimleri neticesinde Prof. Dr. Emin Arat, üniversitemizdeki öğretim
üyelerinin büyük teveccühünü kazanmış ve yeni
rektörümüz olarak atanmıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi camiası olarak kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Fakültemizin kuruluşunda büyük emeği olan bir
önceki rektörümüz Prof. Dr. Zafer Gül’e de, fakültemizin kurumsallaşmasına vermiş olduğu
destek için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar
dileriz.
Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak başarılı geçmiş bir
yılı daha geride bırakmış bulunuyoruz.
Birinci Dünya Savaşı’nın doksanıncı yıl dönümü
dolayısıyla “Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti”
başlıklı sempozyumu ve “Yerel Yönetimler, Kent
ve Çocuk” konulu sempozyumu birçok ülkeden
akademisyenlerin ve uygulamacıların katılımı ile
2014 yılı içerisinde organize ettik. Organizasyonlara emeği geçen bütün akademik ve idarî personelimize yürekten teşekkür ederiz.
Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerimize 2014 yılında öğrenci kabul etmeye başladık.
2015 yılından itibaren Yerel Yönetimler bölümümüze de öğrenci alacağız. Türkiye’de ve dünyada
bir ilk olan Yerel Yönetimler lisans programı, ülkemizde yerel yönetimler sisteminin gelişmesine
büyük katkı sağlayacaktır.
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
şükranlarımızı sunarız.
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 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.
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Marmara Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. M.Emin Arat:

Nitelikli Nesiller ve
BİLİM İNSANLA

Üniversitemizin kaliteli yüksek öğretim veren, nitelikli nesiller ve bilim insanları yetiştiren köklü bir kurum olarak hedeflerine ulaşabilmesi için fiziki alt yapısında radikal reformla
tesi içinde bulunduğu şartlarda ihtiyacı olan büyük dönüşümü gerçekleştirebilecek imkan ve fırsatlara da sahiptir.

RÖPORTAJ

Güz 2014

ARI

ara ihtiyaç vardır. Marmara Üniversi-

Hocam sizi kısaca tanıyabilir
miyiz ?
1953 yılında İstanbul’da doğdum. 1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl Muhasebe
Kürsüsüne asistan olarak atandım. O günden bu yana Marmara Üniversitesinde görev
yapmaktayım. Muhasebe finansman alanındaki akademik
çalışmalarım yanında anabilim
dalı başkanlığı, dekan yardımcılığı, rektör yardımcılığı gibi
çeşitli idari görevler yaptım.
2014 yılında rektörlük görevine
atandım. Evli ve iki çocuk babasıyım.
Marmaralı olmak size neyi ifade ediyor ve üniversitemizde
kurumsal aidiyetin geliştirilmesi için neler yapmayı hedeflemektesiniz ?
Marmara üniversitesinin temeli,
19. yüzyıl sonlarında Osmanlı
imparatorluğunda önemli eğitim reformlarının yapıldığı bir
dönemde kurulan Hamidiye
Ticaret Mekteb-i Alisine dayanmaktadır. Gerek Osmanlı
gerekse Cumhuriyet döneminde yetiştirdiği bilim insanları,
devlet adamları, yöneticiler,
mühendisler, hekimler, öğretmenler, sanatçılar ve diğer tüm
mezunları ile ülke kalkınması
ve insanlığı hizmet üreten bu
büyük kurumun bir mensubu
olmaktan her zaman onur duydum. Rektörlüğüm sürecinde
Marmaralılık aidiyet duygusunun daha da geliştirilmesi için
çalışmalar yürüteceğim. Takdir
edersiniz ki, aidiyet duygusunun güçlendirilmesi çok boyutlu bir süreçtir ve gerek öğretim
elemanları ve öğrenciler gerekse
idari personel ve mezunlarla
ilişkiler alanlarında çok sayıda
proje hayata geçirilecektir.
21. Yüzyılda öncü ve güçlü Bir
Marmara Üniversitesi hedeflediğinizi söylüyorsunuz bu

hedefe yönelik öncelikli projeleriniz nelerdir ?
Marmara Üniversitesi Türkiye
yüksek öğretiminin ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda
geçtiğimiz 30 yıl boyunca niceliksel olarak kayda değer bir
büyüme göstermiştir. Marmara Üniversitesi’nin geçmişteki
niceliksel büyümeyi niteliksel
gelişme ve uluslararasılaşmanın
güçlendirilmesi ile desteklemesi gerekmektedir. Üniversitemizin kaliteli yüksek öğretim
veren, nitelikli nesiller ve bilim insanları yetiştiren köklü
bir kurum olarak hedeflerine ulaşabilmesi için fiziki alt
yapısında radikal reformlara
ihtiyaç vardır. Marmara Üniversitesi içinde bulunduğu
şartlarda ihtiyacı olan büyük
dönüşümü gerçekleştirebilecek
imkan ve fırsatlara da sahiptir.
Bu çerçevede üniversitemizin
geleceği bakımından büyük
önem taşıyan ve üniversitemize
kazandırılan Maltepe yerleşkesi için mimari proje hazırlama
çalışmaları hızla sürdürülmektedir. Diğer taraftan Göztepe
yerleşkesinin sosyal bilimler
kampüsü olarak yeniden yapılandırılması projesi de ivedilikle yapılmaktadır. Ayrıca
Üniversitemizin Başıbüyük’teki
Türkiye’nin en büyük sağlık
bilimleri yerleşkesi projesini tamamlanması için de çalışmalar
devam etmektedir. Söz konusu
büyük fiziki altyapı reformları
ile üniversitemiz; sağlayacağı
yeni kapalı alan imkanları ve
dersliklerle öğrencilerine bugün olduğundan daha iyi şartlarda nitelikli yüksek öğretim
ve kamu hizmeti sunma imkanı
bulacaktır. Diğer taraftan Marmara Üniversitesi bu üç büyük
proje ile geçmişin şartlarına
göre oluşmuş İstanbul’daki dağınık yerleşke yapısından da
kurtulmuş olacak ve uluslararasılaşmanın güçlendirilmesi
hedefine daha hızlı ulaşacaktır.
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Hocam uzun yıllar hem Daha önceki sorulara verdiöğrenci hem de akade- ğim yanıtlardan anlaşıldığı gibi
misyen
olarak
Marmara Marmara Üniversitesinin dağıÜniversitesi’nde bulundunuz nık yerleşke yapısının ortadan
ve rektör seçildiniz. Üniversi- kalkması için Maltepe yerleştemizdeki öğrencilere ve aka- kesinin inşası ve Göztepe yerdemisyenlere daha iyi çalışma leşkesinin yeniden yapılandırılortamı hazırlamak için neler ması büyük önem taşımaktadır.
yapmaktasınız?
Bilindiği gibi Maltepe sağlık
Yukarıda sıraladığım üç bü- kampüsünde inşaat çalışmaları
yük fiziksel altyapı projesinin devam etmektedir. Diğer tarafgerçekleştirilmesi ile Marmara tan Göztepe yerleşkesinin yeniüniversitesindeki öğrenci ve den yapılandırılması için proje
öğretim elemanlarının çalış- çalışmaları İstanbul Teknik
ma ortamı gelişmiş ülkelerde- Üniversitesi ile işbirliği içinde
ki normları yakalayacaktır. Bu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
projelerin tamamlanması ile projeye uygun olarak 2015 yıMarmara üniversitesi niteliksel lından itibaren dönüşüm ve inve niceliksel olarak tarihi bir şaat faaliyetleri kademeli olarak
dönüşümü gerçekleştirmiş ola- başlayacaktır.
caktır.
Uluslararası akademik camia Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne
ile ilişkilerin geliştirilmesi dair düşünceleriniz ve projelekonusunda ne tür projeleriniz riniz nelerdir ?
Bilindiği gibi İktisadi ve idari
var ?
Üniversitemiz, hali hazırda 25 bilimler fakültemizin bölünmefarklı ülkeden 56 üniversite ile si suretiyle kurulan Siyasal Biltoplam 612 Erasmus değişim giler Fakültemiz aslında 1980
programı anlaşması gerçekleştir- öncesindeki aslına rücu etmiştir.
miştir. Bunun Yanında Mevlana Bu dönüşümün Siyasal Bilgiler
değişim programı kapsamın- Fakültemiz için tarihi bir fırsat
da da ABD, Çin, Azerbaycan, yarattığı kanısındayım. SiyaBosna-Hersek, Malezya gibi sal Bilgiler Fakültemiz kuruluş
ülkelerdeki çeşitli üniversitelerle sonrasında da yabancı dilde
değişim programı anlaşması ya- öğretim yaptığı programların
pılmıştır. Marmara Üniversite- Türkçe bölümlerini de açmak
sinde 2013 yılında toplam 929 suretiyle önemli bir hamle gerakademik personel yurt dışına çekleştirmiştir. Diğer taraftan
bilimsel faaliyetler için görev- Türkiye’de ilk defa lisans düzeyinde yerel yönetimler bölülendirilmişlerdir.
Üniversitemizin
hedefleriyle mü Siyasal Bilgiler Fakültemiz
uyumlu olarak, öğretim üyeleri, bünyesinde açılmıştır. Göztepe
uluslararası bilimsel faaliyetleri yerleşkesinin dönüştürülmesi
ve saygın uluslararası indeksler- projesi kapsamında diğer sosde yayımlanan bilimsel eser ve yal bilim fakülteleri ile birlikte
atıf sayılarının daha da artırıl- Siyasal Bilgiler Fakültemizin de
ması için teşvik edilmektedir. Göztepe Yerleşkesi’nde konumDiğer taraftan akademik birim- landırılması planlanmaktadır.
lerin uluslararası akreditasyon Söz konusu projenin gerçekçalışmalarına da hız verilmekte ve leştirilmesinin Siyasal Bilgiler
Fakültemizin gelişimine katkı
desteklenmektedir.
Marmara Üniversitesi çok sayıda yapacağı ve disiplinler arası çakampüsten oluşuyor. Kampüslerin lışmaların artırılması amacına
birleştirilmesi konusunda ne tür hizmet edeceği kanısındayım.
çalışmalar yapmaktasınız?
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Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya

Köklü Bir Kurumsallaşmanın
Parçasıyız
Her ne kadar 2012 yılında çıkan bir yasa ile Marmara Üniversitesi bünyesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi ve buna bağlı yeni
bölümler kurulmuş olsa dahi bu yeni bölümler de uzun geçmişi ve köklü bir geleneği olan kurumsallaşmanın parçasıdır.

Hocam okuyucularımıza kısaca sizi tanıtarak başlayalım
isterseniz.
Lisans
eğitimimi
İstanbul
Üniversitesi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde yaptım. Fakültenin ikinci dönem öğrencileri olarak kuruluş sorunlarını, zaman
zaman avantajlarını daha üniversite eğitiminin ilk aşamasında
yaşadım. Mezuniyetten sonra
Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü’nde çalıştım.
İstanbul Üniversitesi’nde Yüksek
Lisans ve Doktora dersleri ile tez
çalışmaları süresince akademik
zemin durumundaki Osmanlı
Arşivi belgelerinin tasnifinde görev aldım. 1993-1994 yıllarında
New York University, Center
for Near Eastern Studies’de Visiting Scholar olarak bulundum.
1996 Yılında Sakarya Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde yardımcı doçent
olarak göreve başladım. 2013
yılında Marmara Üniversitesi’ne
geçtim.
Yeni kurulan bir bölümün bölüm başkanı olarak bölümle
ilgili beklentileriniz ve projeleriniz nelerdir?
Öncelikle şunu belirtelim ki bölümümüz yeni değildir. Her ne
kadar 2012 yılında çıkan bir yasa
ile Marmara Üniversitesi bünyesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi ve
buna bağlı yeni bölümler kurulmuş olsa dahi, bu yeni bölümler
de uzun geçmişi ve köklü bir
geleneği olan kurumsallaşmanın
parçasıdır. Halen bölümümüz
öğretim üyelerinin önemli bir
kısmı daha önce SBF öncesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce) veya Kamu
Yönetimi (Fransızca) bölümlerinde görev yapmışlardır. Birçok dersler ve öğretim elemanları müşterek olmakla birlikte

yeni bölümün İngilizce Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nün “kopyası” olarak
yapılandırılmasının
anlamsız
olacağı kanaatine varılmıştır.
Akademik kurumlar bakımdan
hızla gelişen İstanbul’da 1883’de
kuruluş sürecinin başladığı kabul edilen Marmara Üniversitesi bünyesindeki Uluslararası
İlişkiler bölümlerinin küresel
gelişmeleri izlemek, bunun gereklerini yerine getirmek, hatta
bu gelişmelere öncülük edecek
bilimsel zemin ve kadro hazırlama görev ve sorumluluğu
olmalıdır. Bu bağlamda Lisans
ve Lisansüstü eğitimde Uluslararası Politik Ekonomi ile İnsan
Hakları ve Çevre anabilim dallarının kurulması konusundaki
teklifimiz YÖK gündemindedir.
Bunun dışında mesela Uzakdoğu
veya Güney Amerika araştırmaları gibi ülkemizde pek dikkate
alınmayan birçok bölgesel veya

kavramsal alanlar Uluslararası
İlişkiler bölümlerinin ilgisini
beklemektedir.
Bölüme alınacak öğrencilerin
nasıl bir profile sahip olmalarını ve hangi nitelikleri edinmiş şekilde mezun olmalarını
bekliyorsunuz?
Bölüme gelecek öğrencilerin
uluslararası politikaya ilgi duyması ve başta İngilizce olmak
üzere en az bir yabancı dil bilmeleri öncelikli arzumuzdur. Öğrencilerimizin Uluslararası Siyasi
İlişkiler’in temel kavram, teori,
yöntem ve alan-bölge çalışmaları
çerçevesindeki dersler ile gerekli
oranda Hukuk, İktisat, İşletme
vb. dersleri, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı ve programdaki dersler ile birlikte akademik yazma/
anlama ve konuşma İngilizcesi ve
tercihine göre Fransızca ve İspanyolca derslerinden birini öğrenerek mezun olması temel hedeftir.

Uluslararası politik gelişmeler
çerçevesindeki olay ve olguları
bilimsel kavram, yöntem ve teorilerle algılayan, değerlendiren,
muhakeme eden, eleştirebilen ve
gelecekle ilgili sağlam öngörü ve
önerilerde bulunabilen mezunların geniş bir çalışma ve araştırma
alanı bulunmaktadır. Nitekim
mezunlarımızın yurtiçinde oldukça farklı ve önemli pozisyonlarda görev alabilmeleri yanında
Tayland’dan Filipinler, İspanya
ve Kanada’ya kadar birçok ülkede uluslararası örgütlerde veya
diğer ticari kuruluşlarda başarılı
girişimleri ve görevleri bunu göstermektedir.
Bu bağlamda sizce Uluslararası İlişkiler programı nasıl bir
müfredata sahip olmalıdır? Bu
amaca yönelik olarak nasıl bir
planlama yaptınız?
Bölüm bünyesindeki anabilim
dalları ile dersleri, bilimsel ve ül-

kesel ihtiyaçlara uygun bir şekilde
belirlemek son derece önemlidir.
Bundan daha önemlisi büyük bir
heyecanla üniversite kapısından
içeri adım atan öğrencilerimizi
en az geldiği günkü heyecanla fakat bilgi, fikir, bilimsel düşünce,
yetenek ve uygulama birikimleri
ile hayata kazandırmaktır. Bu
kapsamda eğitim ve öğretimde
öğrenciyle birlikte dersleri işleme, öğrenciyi her aşamada derse,
tartışmaya, sorunları tanımla ve
çözüm çalışmalarına katmak gerekmektedir. Kalabalık sınıflar,
üniversite eğitiminde öğrenciyi
bütünüyle obje durumuna getirmektedir. Bölümümüzde bu sorunun önemli ölçüde aşılacağına
inanıyorum.
Bölümümüzde zorunlu hazırlık
sınıf uygulaması çerçevesinde gerekli derslerin Türkçe ve diğerlerinin İngilizce işlenmesi, bu kapsamda İngilizce derslerin yüzde
40’ı geçmesi planlanmaktadır.
Böylece küresel gelişmelerle ilgili
kaynaklara birinci elden ulaşmak
yanında öğrencinin İngilizce
bilgisini sürekli geliştirmek de
amaçlanmaktadır.
TC vatandaşı öğrencilerimizin
Erasmus, Farabi, Mevlana ve diğer değişim sözleşmeleri ile bir
şekilde başka ülkelerin eğitim
kurumlarından en az bir yarıyıl
bulunması öncelikli hedeflerimizdendir. Öte yandan öncelikle bölgesinde bulunduğumuz
Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya
ve Ortadoğu başta olmak üzere
dünyanın her tarafından öğrenci
kabulü için de kapılarımız açık
bulunacaktır. Gerek Lisans ve
gerekse lisansüstü düzeyde öncelikle dost ve akraba topluluklar olmak üzere diğer ülkelerden
daha fazla öğrencinin fakültemizde ve diğer üniversitelerde
eğitim alması bölge barışı için de
son derece önemlidir.

ÖĞRENCİLER

Güz 2014

AB Horizon
2020 Programında
Sosyo-Ekonomik ve
Beşeri Bilimler Alanı
2015 yılı çağrısı
Avrupa Birliği
Horizon 2020
Programı’nda “Değişen Dünyada Avrupa; Kapsayıcı,
Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar”
Alanı 2015 Çağrısı
açılmıştır. Çağrı 28
Mayıs 2015 tarihine
kadar açık kalacaktır. Horizon 2020
Programı’nda SosyoEkonomik ve Beşeri
Bilimler alanı
araştırmacılarına
yönelik açılan en
kapsamlısı olarak
nitelendirilebilecek
çağrı, aşağıda
belirtilen konu
başlıklarından da
anlaşılacağı üzere
başta bilgi ve iletişim
teknolojileri
araştırmacıları
olmak üzere farklı
disiplinden pek çok
araştırmacıya hitap
etmektedir.
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Fakültemizin 2014 Yılı
Mezuniyet Töreni Yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Korosu’nun konseriyle renk kattığı Fakültemiz 2014 yılı mezuniyet töreni öğrenci ailelerinin yoğun
katılımıyla Anadoluhisarı Kampüsü BESYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ü

niversite ve Fakülte yöneticilerimizin,
öğretim üyelerimizin, misafirlerimizin
ve öğrencilerimizin ailelerinin katıldığı
tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler
Korosu’nun konseriyle başladı. Fakülte birincisi
Ezgi ŞİŞMAN’ın ve İstanbul Yüksek Ticaret ve
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Saffet

AÇIKGÖZ’ün konuşmalarının ardından, Dekanımız Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN sevgili
öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ederek, öğrencilerimize mezuniyet sonrası yaşamları için
değerli tavsiyelerde bulundu. Ardından, törenin
yapılmasına katkıda bulunan misafirlerimize,
Fakülte ve bölüm birincilerine ve “Kampüste
ve Beykoz’da Bahar” temalı 2014 Yılı S.B.F.

Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerimize plaketleri takdim edildi. Sonrasında
yapılan sinevizyon gösterisinin ardından, öğrencilerimiz diplomalarını bölüm öğretim üyelerinin ellerinden aldılar. Kep atma merasimi ile
Konferans Salonunda sona eren tören, Fakültemiz önünde yapılan ikramlarla ve toplu resim
çekimleriyle devam etti.

Ayrıntılı bilgi için; http://dosya.marmara.edu.tr/www/duyuru/2014/12/AB_HOR_ZON_2020_a_r_duyurusu.pdf

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı İle

Akademik Kariyer Fırsatı
ÖYP akademik kariyer hedefleyenler için yurtiçi ve yurtdışı imkanlar sağlayarak akademik gelişime katkıda bulunmaktadır.
Ülke nüfusumuzun büyük bir bölümünün
gençlerden oluşması, üniversite eğitiminin yaygınlaştırılması gerekliliği, sosyal devlet anlayışının bir gereği
olarak eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, yaygın
yükseköğretim için nitelikli ve yeterli sayıda öğretim
üyelerine ihtiyaç duyulması, mevcut uygulamalarının
istenilen amaca ulaşmakta yetersiz kalması ve nitelikli
öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla araştırma görevlilerinin yurt dışına gönderilmesinin oluşturduğu yüksek maliyetler mevcut yükseköğretim programlarının
etkinliğini artırıcı ÖYP gibi bazı yeni uygulamaların
hayata geçirilmesi gereğini doğurmuştur.
ÖYP yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim programlarının harmanlanmasıyla elde edilmiş bir model ile
öğretim üyesi yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bir
başka deyişle ÖYP ilave imkanlara sahip olan bir 35.
madde uygulamasıdır.
ÖYP’ nin amacı lisansüstü eğitim verme imkânına
sahip olan yükseköğretim kurumlarının, araştırma
görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırarak, öğretim
üyesi yetiştirilmesini sağlamaktadır.

ÖYP kapsamındaki araştırma görevlileri 35. madde
kapsamındakilere ek olarak eğitim süreleri boyunca
proje ve seyahat ödeneğine sahip olmakta ve yurtiçi/
yurtdışı kısa süreli görevlendirilebilmektedir. Böylece
ÖYP programına katılan öğrenciler bir yandan
uluslararası deneyim kazanırken bir yandan da ulusal
bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktadırlar.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma
görevlisi olmak üzere başvuran adaylar ya da
program gereğince bir ÖYP üniversitesine lisansüstü
eğitim görmek amacıyla başvuran ÖYP araştırma
görevlileri için, lisans genel not ortalamasının %25’i
ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın %60’si
ve varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak bir ÖYP
puanı hesaplanmakta ve adayların yerleştirilmeleri
Başkanlığımızca merkezi sistemle ÖYP puanları esas
alınarak gerçekleştirilmektedir.
Daha fazla bilgi ilgili mevzuat için: http://www.yok.
gov.tr/web/oyp/anasayfa

FAKÜLTEMİZ FRANSIZ
ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Fakültemize bağlı Fransızca Kamu Yönetimi
Bölümünün, Erasmus Programı çerçevesinde kuvvetli akademik ilişkiler kurduğu
okullardan Doğu Paris Üniversitesi (UPEC)
IUT Fakültesinden gelen bir grup öğrenci
Fr. Kamu Y. Bölümü tarafından Fakültemizde misafir edilmiştir. Kendilerine Yard. Doç.
Dr. İhsan Oğuz BAKKALBAŞI tarafından
kısa bir Türkiye brifingi verilen öğrenciler,
kalan serbest zamanda da bölümden çeşitli
öğretim üyeleri ve öğrenciler ile tanışma
imkanı bulmuşlardır.

SİYASALBÜLTENİ

Güz 2015

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

Ajanda

Tanıtım
Dergi

9th-10th March 2015, ICASIC2015-International Conference on
Arabic and Islamic Studies, Kuala Lumpur http://worldconferences.net/icasic2015/

TURKISH STUDIES
Yılda dört kez online olarak yayımlanan Global Research in
International Affairs Center’ın (GLORIA) yayını olan Turkish Studies Dergisi, tarih, siyaset ve dış politika konularında
Türkiye’nin önemini göz önünde tutarak bu konular ve daha
fazlası hakkında bilimsel tartışmalar için bir forum ortamı sunmayı amaçlamaktadır. Turkish Studies Dergisi; siyasi, sosyal ve
entelektüel konular ve gelişmeleri de içeren 1920’lerden günümüze Türkiye Cumhuriyeti tarihi, partiler, seçmen davranışları,
ideolojiler, biyografi, ordu ve diğer kurumların yanı sıra, ülke
içinde farklı sosyal grupların politik tutumları dahil olmak üzere
Türk siyasal hayatı, önde gelen isimleri ve hareketleri dahil olmak üzere Türk hükümetlerinin
oluşumu ve politika yapma süreci, ekonomik, dini, sosyal, ve diğer tüm konular dahil olmak
üzere hükümet politikaları ve programları, politika yapım süreci ve Türkiye’nin diğer tüm
ülkeler, kurumlar, ve hareketlerle olan ilişkisini de içeren Türkiye’nin uluslararası ilişkileri ve
dış politikası gibi konularda makaleler, kitap yorumları ve tartışmalara yer vermektedir.
Sayılar ve daha fazla bilgi için; http://www.tandfonline.com/loi/ftur20#.U6An9fRdUfg

Kitap/Makale/Medya
YAYINLANAN KİTAPLAR
•

Armağan Gözkaman, Perihan Paksoy(ed.), “Arap Baharı Üzerine
Değerlendirmeler”, Detay Yayıncılık, Ankara, 2014

•

Aslı Ege, Fouad Nohra, “Où va la Turquie? Etude des Mutation
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