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İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik
Forumu’ndan Rektörümüze Ziyaret

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Sorumlusu Büyükelçi Elşad İskenderov
13.11.2015’te üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat’a ziyarette bulundu.
Büyükelçi Elşad İskenderov’un ziyaretinde, üniversitemizin Rektör Yardımcılarından
ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Bozlağan ve Erasmus
Koordinatörü Sayın Nuri Tınaz da hazır bulundular.
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Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın Organıdır

Pendik’in Hayata ve İnsana
Dokunan Bir Başkanı Var
Halkı için canla başla çalışan Başkan Kenan Şahin ile Pendik’te yürütülecek proje ve hedefleri üzerine bir söyleşi...

Akademik Genel Kurulu
Toplandı
Fakültemiz Akademik Genel Kurulu 18 Kasım 2015 günü gerçekleştirildi. Fakültemizin konferans
salonunda gerçekleşen ve Dekanımız Prof. Dr. Recep Bozlağan’ın
açılış konuşmasını yaptığı kurula
öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri yoğun katılım göstermiştir.
Toplantıda fakültedeki mevcut
durum ve gelecek dönem planlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Pendik’te değişimin rüzgarları esiyor. Pendik Belediyesi sağlıktan eğitime, kültürel aktivitelerden sosyal
faaliyetlere kadar halkına geniş ve
renkli bir hizmet yelpazesi sunuyor. En büyük hedef ise Pendik’te
yaşayanların kendilerini mutlu ve
şanslı hissettikleri ideal kenti yaratmak... Teknolojiye ayak uydurarak vatandaşın ihtiyaçlarını göz
ardı etmeksizin Pendikliler için
kolları sıvayan Pendik Başkanı
Kenan Şahin sıkı bir çalışma gösteriyor. İki dönem üst üste Pendik
halkının hem gönlünü hem oyunu kazanan Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ile keyifli bir
söyleşi gerçekleştirdik.
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Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu (SKYS)
Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü, Avrupa Birliği Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Organizasyonu (COST) ve
Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı
(WALD)’nın işbirliği ile II. Stratejik Kamu Yönetimi
Sempozyumu gerçekleştirildi.
2’de

FAHRETTİN ÇELEN
Siyasal Bilgiler Fakültesi Genel
Sekreteri
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.
6’da

Kadınlar Kampüsü Mora Boyadı
25 Kasım’da gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerinde
kadın öğrenciler tek yürek oldu. 3 gün boyunca süren etkinliklerde halen yadsınamaz bir gerçek olan şiddet ve taciz olaylarına dikkat çekildi. 24 Kasım’da İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde
“Susmuyoruz, korkmuyoruz, intihar etmiyoruz!” sloganlarının
yükseldiği yürüyüşte dans edip tef çalan kadınlar, maruz kaldıkları baskı, korku ve kısıtlamaların inadına gülüp dans etti.
2’de

Üniversitemizden

Filistin Yerel
Yönetimler
Bakanlığı’nın
Fakültemize
Ziyareti
Filistin Yerel Yönetimler Bakan
Yardımcısı Mazen
Muhammed Rateb
Ghunaim ve beraberindeki heyet ile Fakültemizi ziyaret etti.
Dekanımız Prof.
Dr. Recep BOZLAĞAN, söz konusu
heyete “Türkiye’de
Yükseköğretimde
Yerel Yönetim
Eğitimi ve Marmara
Üniversitesi Örneği”
sunumunu yaptı.
Sayın Ghunaim,
Türkiye’nin yerel
yönetimler alanında
önemli reformlar
yaptığına dikkat
çekerek Türkiye’nin
tecrübelerinden
yararlanmak için
özellikle Marmara
Üniversitesi’ni
ziyaret ettiklerini
ifade etti.
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Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Camii İbadete Açıldı

Editörden

2

Doç. Dr. İdris Sarısoy

Nöbet Değişimi

4 bin 300 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Camii’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

D

eprem riski nedeniyle yıkılarak Mayıs
2012’de yeniden yapımına başlanan
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii yeniden ibadete açıldı. Açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM
Başkanı İsmail Kahraman, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez,
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş, Üsküdar Belediye Başkanı

Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Mustafa
Güler ve yaklaşık 5000 dolayında vatandaşın
katılımıyla gerçekleşti. Mimar Hilmi Şenalp’in
projesini çizdiği ve 4300 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camide dini vecibelerin yerine
getirileceği alanların yanı sıra derslikler, kafeterya, konferans salonu, sanat galerisi, akademik
personel odaları, toplantı salonları, yemekhane,
şadırvan ve iki katlı otopark gibi farklı amaçlara
hizmet eden birimler de bulunuyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’ndan Rektörümüze Ziyaret
İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Sorumlusu Büyükelçi Elşad İskenderov
13.11.2015’te üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat’a ziyarette bulundu.
Büyükelçi Elşad İskenderov’un ziyaretinde, üniversitemizin Rektör Yardımcılarından ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Bozlağan ve Erasmus Koordinatörü Sayın Nuri Tınaz da hazır bulundular.

Kadınlar Kampüsü

Mora Boyadı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri kadına şiddete
karşı farkındalık yaratma amacıyla
etkinlik düzenledi.

Etkinlik, 25 Kasım 2015’de kadına
karşı şiddete farkındalık yaratma adına,
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında okul
bahçesinde stant kurulmasıyla başladı.
3 gün boyunca açık kalan stant, 24 Kasım günü İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde
kız öğrencilerin gerçekleştirdiği yürüyüşe davet amacıyla yapıldı. Tüm dünyada yaygın bir şekilde görülen kadına

karşı şiddetin Türkiye’nin de halen
önlenemez bir gerçek olduğuna vurgu yapan öğrenciler, taciz olaylarının
kampüslere kadar ulaşmasını şiddetle
kınadı. “Susmuyoruz, korkmuyoruz,
intihar etmiyoruz!” sloganlarıyla dans
edip tef çalan kadınlar, maruz kaldıkları baskı, korku ve kısıtlamaların inadına gülüp, dans ederek kadına karşı
şiddete dikkat çektiler.

“Tehcir’ in 100. Yılında
Türk-Ermeni İlişkilerinin
Yarını: Adil Hafıza ve
Normalleşme” Sempozyumu
Gerçekleştirildi.
14-15 Mayıs 2015 tarihinde Marmara Üniversitesi Haydarpaşa
Kampüsü’nde Marmara Üniversitesi, Üsküdar Belediyesi ve Türk Tarih
Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilen
“Tehcir’in 100. Yılında Türk-Ermeni
İlişkilerinin Yarını: Adil Hafıza ve
Normalleşme” konulu sempozyum
çok sayıda akademisyen ve bürokratı bir araya getirdi. Sempozyum,
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Emin Arat’ın, Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve
Doç. Dr. Cengiz Tomar’ın yaptığı
açılış konuşmalarıyla başladı. Doç.
Dr. Cengiz Tomar yaptığı konuşmada Ermeni meselesinin halen bir
sorun olarak kalmasının Ermeni
tarafının, kahir ekseriyeti belgelere
dayanmayan birçok hatırat ve propaganda türü eserlerden hareket etmesine bağlayarak, sorunun geçmiş ile
tarihin karıştırılmasından kaynaklandığını ifade etti. İki gün süren sempozyumda yakın gelecekte ülkemizin
karşılaşması muhtemel olan hukuki
süreçler, sözde soykırım iddialarının
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine
etkileri, Ermeni diasporasına karşı
mücadele yöntemleri gibi konularına
odaklanıldı.

Fakültemizin
kuruluşuyla
başlayan ve en önemli faaliyetlerinden biri olan “Siyasal
Bülteni”ninde bu sayı ile birlikte
bir nöbet değişimi yaşadık. Önceki
editörümüz Doç. Dr. Nail Yılmaz
Hocamdan görevi devralmış bulunmaktayım. Öncelikle bunu tevdi
eden idaremize teşekkür ediyorum.
Günümüze kadar başarılı bir şekilde
sürdürülen bu faaliyeti, daha ileriye
taşımak en önemli amaçlarımızdan
biri olacak.
Değişimler, elbette bazı farklılıkları
de beraberinde getirir. Bu farklılıklar
bazen çok kapsamlı bazen de kısmi
olabilir. Ancak farklılıklar işin özünü ve amacını değiştirmekten ziyade; mevcudu geliştirmeyi amaçlarsa
geçmişle gelecek arasındaki bağ sürdürülmüş olur. Değişim ve farklılıklar esasın değiştirlmesi düşüncesine
sirayet ettiğinde geçmiş ile gelecek
arasındaki bağ zayıflar veya tamamen
kopar. Sonuçta da bu yeni başlangıç,
farklı istikamete evrilmeyle sonuçlanır. Artık, eskiden tamamen farklı
“yeni” bir şey vardır.
İşte bu iki istikametten biz birincisini tercih edeceğiz: Birikimlerimizden istifade ederek, başta belirlenen
politikalar ve amaçlar doğrultusunda
daha iyiye ulaşmağa çalışacağız.
Bu sayımızda da haberlerimizi üç ana
konu üzerine oluşturduk: Bunlardan
birincisi, fakültedeki faaliyetlerimizle
ilgili haberler, ikincisi üniversitemizle ilgili haberler ve sonuncusu da
fakülte dışındaki haberimiz. Fakülte
dışından konuğumuz İstanbul’un
gelişen ilçelerinden biri olan Pendik
Belediye Başkanı Sayın Kenan Şahin.
Sayın başkandan ilçenin hem mevcut
durumu hem de gelecekti konumu
hakkında bilgiler aldık. Fakültemizdeki haberler içinde fakülte Sekreterimiz Fahrettin Çelen, fakültenin
kuruluşunu ayrıntılı bir şekilde bize
aktardı. Hem öğrencilerimiz hem
de fakültemize sonradan katılan öğretim elemanları için “arşivlik” bir
söyleşi oldu.
Bültenin hazırlanmasında özveriyle
çalışan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Araştırma
Görevlisi Emre Kurt ve Mahinur
Gemici’ye teşekkür ediyorum.
Görüş, öneri ve eleştirilerinize her
zaman ihtiyacımız olduğunu ve
bundan büyük onur duyacağımızı
da belirtmek isterim. Bu konudaki
fikirlerinizi isarisoy@marmara.edu.
tr adresi üzerinden ulaştırabilirsiniz.
İyi bir başlangıç olması dileğiyle.
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Yerel Yönetimler ve Çocuk
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen konferansta çocuk ve şehir temaları çerçevesinde tartışmalar
gerçekleştirildi.

S

Sempozyum, 17 – 18 Eylül 2015 günlerinde
Anadoluhisarı Yerleşkesi’ndeki SBF Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyuma başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olmak
üzere yerel yönetimler, alanlarında uzman çok sayıda
yerli ve yabancı akademisyen ve araştırmacı katılmıştır.
İki gün süren sempozyumda gerçekleştirilen oturumlara
farklı disiplinlerden ve kurumlardan çok sayıda dinleyici yoğun ilgi göstermiştir. Sempozyumla yerel yönetimlerin kanunen zorunlu olan stratejik planlarının, çocuk
boyutundan yeniden ele alınması ve çocuk üzerinden
stratejik planların yeniden gündeme getirilmesi amaçlanmıştır. Şehrin çocuk odaklı gelişmesi için “Mekân
Bileşimli Çabalar” ve “Çocuk Katılımını Artırmayı
Öngören ve Gönüllülük Temelli İlerleyecek Çabalar” temaları çerçevesinde gerçekleşen sempozyumun ilk günü
Prof. Dr. Francesco Tanucci’nin yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet’in
oturum başkanlığında gerçekleşen açılış panelinde Doç.
Dr. Müslüm Akıncı “ Yerel Yönetimlerin Çocuk Hakları Bakımından İşlev ve Görevleri”, Doç. Dr. Hikmet
Sivri Gökmen “Yurtdışından Yerel Yönetimler Düze-

yinde Çocuk Uygulamaları”, Doç. Dr. Neslihan Avcı
“Çocuk Katılımı Konusunda Neler Yapılabilir Vizyon
Çerçevesi” ve Doç. Dr. Yunus Emre Özer “Türkiye’de
Çocuk Stratejisi Konusu” sunumlarını gerçekleştirmiştir. Sempozyumun ikinci gününe eş zamanlı konferanslarla devam edildi. Sabah oturumunda “Yönetici Çalıştayı”, “Çocuk ve Şehir Çalıştayı”, “Çocuk ve Katılım
Çalıştayı” ve “İyi Örnek Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.
Öğleden sonra gerçekleştirilen eş zamanlı oturumlarda da “Yönetici Çalıştayı”, “Çocuk ve Şehir Çalıştayı”,
“Çocuk ve Katılım Çalıştayı” ve “İyi Örnek Çalıştayı”
gerçekleştirilmiştir. Program konferanslar sonunda gerçekleşen kapanış konuşmalarıyla son bulmuştur.

Stratejik Kamu Yönetimi
Sempozyumu (SKYS)
Marmara Üniversitesi
Sivil Toplum Kuruluşları
Araştırma ve Uygulama
Merkezi, Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu,
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü,
Avrupa Birliği Bilim ve
Teknolojide Avrupa İşbirliği Organizasyonu (COST) ve Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi
Akademisi Vakfı (WALD)’nın işbirliği ile II. Stratejik Kamu Yönetimi
Sempozyumu gerçekleştirildi.
20-21 Ekim 2015 tarihinde Marmara
Üniversitesi Sultanahmet Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma Türkiye’deki 25 farklı üniversite eğitim veren, alanında uzman 44
araştırmacı katılmış ve Türkiye’deki
yönetsel reformlar analiz edilmiştir.
Sempozyumun ilk günü protokol
konuşmalarının yapılmasıyla başladı. Gün boyu gerçekleştirilen 4
oturumda yerli katılımcılar 18 sunum gerçekleştirdi. Sempozyumun
ikinci gününde yerli katılımcıların
yanı sıra yabancı katılımcılar da yer
almış ve 16 sunum gerçekleştirilmiştir. Programa çok sayıda akademisyen, araştırmacı, bürokrat, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri
ve farklı üniversitelerde eğitim alan
lisansüstü öğrencileri dinleyici olarak

iştirak etti. II. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, COST- LocRef
projesi kapsamında sempozyumla eş
zamanlı düzenlenen çalıştaylarda 31
Avrupa ülkesinden yerel yönetimler
alanında araştırma yapan 75 bilim insanının sempozyuma katkı sağlamasıyla benzer sempozyumlardan ayrılmıştır. Marmara Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen “COST
Management Committe Meeting
and Working Groups Meeting” çalıştayı 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde
gerçekleştirildi. 75 Avrupalı bilim
insanını Türk meslektaşlarıyla buluşturan geniş kapsamlı 8 çalıştayda
kamu yönetimi ve yerel yönetim reformlarının Avrupa düzeyinde geldiği son nokta, uygulama benzerlikleri
ve farklılıkları tartışıldı.

Araştırma Görevlisi
Temsilci Seçimi
25 Kasım 2015 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi fakülte araştırma görevlileri
temsilcisi seçme gündemiyle fakültemizin
dekan yardımcısı Doç. Dr. Nail Yılmaz
başkanlığında toplandı. Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü
Araştırma Görevlisi Bahadır Çelebi ve
Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Zeynep Arslan’ın aday oldukları
seçimde Bahadır Çelebi kullanılan oyların
önemli bir kısmını alarak Siyasal Bilgiler
Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilcisi seçildi. Bu başarısından ötürü Bahadır
Çelebi’yi tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Yeni Bir Ortadoğu:
Süreklilik Gösteren
Otoriterlik(ler) veya
Demokratikleşme
Arayışları
7-8 Kasım 2015’te Marmara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Bölümü ve Friedrich-EbertStiftung Derneği Türkiye Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen
konferansta Ortadoğu’daki ve
Türkiye’deki gelişmelere ilişkin tartışmalar gerçekleştirildi.
KonferansMarmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Ahmet Demirel
ve
Friedrich-Ebert-Stiftung
Derneği Türkiye Temsilcisi Felix P. Schmidt’in yaptıkları açılış
konuşmasıyla başladı. Günün
ilk oturumu Seda Altuğ’un
moderatörlüğünde
gerçekleşti. Martin van Bruinessen,
Hamit Bozarslan, Thomas
Pierret, Ziad Majed ve Cuma
Çiçek sunumları ile devam
etti. Günün ikinci oturumu ise
Günay Göksu Özdoğan’ın moderatörlüğüyle Yüksel Taşkın,
Karabekir Akkoyunlu, Mariz
Tadros ve Nicolas Pouillard’ın
sunumlarına yer verildi. Ferhat
Kentel’in moderatörlüğündeki
sempozyumun ikinci gününde Donatella della Porta, John
Chalcraft, Rabab Al-Mahdi ile
sürdü. Büşra Ersanlı’nın yönetiminde başlayan oturumda ise
Deniz Kandiyoti, Nadje al-Ali,
Aitemad Muhanna-Matar birer
sunum yaptılar.

Fakülte Öğrenci
Temsilcisi Seçildi
Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce) Bölümü öğrencisi Fulya
Elmalı, fakülte öğrenci temsilcisi seçildi.
Fakültemiz bünyesinde bulunan bölümlerin öğrenci temsilcilerinin oylarını alarak
fakülte temsilcisi seçilme başarısı gösteren
Fulya Elmanlı’yı bu başarısından dolayı
tebrik ediyor ve yeni görevinde başarılar
diliyoruz.

SİYASALBÜLTENİ
Adı: Siyasal Bülteni
Yılı: 2015: 7
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. İdris Sarısoy
Editör Yardımcısı
Murat Daoudov
Arş. Gör. Emre Kurt
Arş. Gör. Mahinur Gemici

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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Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin

Pendik’te değişimin rüzgarları esiyor. Pendik Belediyesi sağlıktan eğitime, kültürel aktivitelerden sosyal faaliyetlere kadar
halkına geniş ve renkli bir hizmet yelpazesi sunuyor. En büyük
hedef ise Pendik’te yaşayanların kendilerini mutlu ve şanslı
hissettikleri ideal kenti yaratmak... İki dönem üst üste Pendik
halkının hem gönlünü hem oyunu kazanan Pendik Belediye
Başkanı Kenan Şahin ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

S

ayın Başkanım öncelikle
bize vakit ayırdığınız için
teşekkür ederiz. Sohbetimize başlamadan önce 2014 yerel seçimlerinde Pendik halkının
teveccühünü kazanarak belediye
başkanı seçilen Sayın Dr. Kenan
Şahin’i tanıyabilir miyiz?
1967 Erzurum doğumluyum. Erzurum Lisesi’ni 1984 yılında bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında
mezun oldum. SGK Amasya Suluova Dispanseri’nde pratisyen
doktor olarak çalışmaya başladım.
1992’de Tıpta Uzmanlık Sınavı’na
girerek Kartal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde ihtisasımı yapmaya
hak kazandım. Uzmanlık eğitimim
sonrası bir süre Kartal Yavuz Sultan Selim Hastanesi’nde İntaniye
Uzmanı olarak çalıştım. Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsünde
İşletme Yüksek Lisansı yaptım.
Nisan 2005-Mayıs 2008 arasında
İstanbul Sağlık İşleri Bölge Müdürü olarak görev yaptım. Hekim
ve yönetici olarak sağlık alanında
çeşitli görevlerde bulunurken hem
siyasetin içinde hem de çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının
çalışmalarında yer aldım. 29 Mart
2009 ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde olmak üzere iki dönem üst
üste Pendik Belediye Başkanı seçildim. Evli ve üç çocuk babasıyım.
İstanbul’un en hızlı büyüyen ve
değeri her geçen gün yükselen ilçesi Pendik’te yürütülen önemli
projeler nelerdir?
Pendiklilerin desteği ile göreve
geldiğimiz 2009 yılından itibaren
doğru zamanda doğru yatırımları
yapmak için şehrimizin ihtiyaçlarını tek tek tespit ettik. Daha önce
yaptıklarımızı bir kenara bırakırsak,
sadece geçtiğimiz iki yıl içinde çeşitli mahallelerde 5 büyük kültür
merkezi hizmete açarak, buralarda
sağlıktan spora, eğitimden kültü-

rel etkinliklerine birçok hizmetin
halkımızla buluşmasını sağladık.
3 spor kompleksi ile her yaştan
vatandaşımızı sporla buluşturduk.
Gençler için 3 bilgi evi ve spor tesisi açarak hem eğitim, hem sporu aynı mekanda onlara sunduk.
İkinci dönemimizde de özellikle
tamamlanması uzun süreç isteyen
yol ve kentsel dönüşüm konularına
öncelik veriyoruz. Pendik’te gecekondu ve tapu sorunu konusunda
büyük mesafe kat ettik. Pendik,
İstanbul’un doğusundaki hava, deniz ve kara ulaşımında bütün yolların kesiştiği nokta konumunda.
Metro konusunda Pendik’i dünyanın en şanslı ilçelerinden biri konumuna getirdik. Pendik bugün,
metro ve raylı sistemleri açısından,
şehirlerarası ve uluslararası hatlar
hariç 22 yeni istasyona kavuşuyor.
Bu 2018’de toplam ulaşım hacminin yüzde 80-90’ınını raylı sisteme
taşıyacağız anlamına geliyor. Biz de
bunu bir fırsata dönüştürerek her
metro istasyonunun bulunduğu
alana hem meydan, hem de 25 bin
araçlık 15 yeni otopark hedefledik.
Eğitimden spora, hizmet binalarından sosyal ve kültürel alanlara kadar her mahallenin beklentisine ve
önceliğine göre hazırladığımız projelerin yanı sıra, zamanın ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek daha
nice projeler Pendik’i bekliyor.
Kentsel dönüşüm planları
İstanbul’un birçok ilçesinde
uygulanmaya başlandı. Pendik
de bu ilçelerden biri. Pendik’te
kentsel dönüşümünü hangi kıstaslara göre gerçekleştirmeyi hedefliyorsunuz?
Pendik Belediyesi olarak başlattığımız kentsel dönüşüm ile ilçeyi
depreme dayanıklı hale getirmenin
yanı sıra daha yaşanabilir ve sağlıklı
bir kent oluşturmak yönünde çaba
sürdürüyoruz. Bu nedenle kentsel
dönüşüme sadece binaların yıkılıp
yeniden yapılması şeklinde değil,

Pendik’in Hayata ve İnsana Dokunan
Bir Başkanı Var
Pendik, genç nüfusa sahip bir ilçe.
Bu yüzden çocuk ve gençlerimizin
hem bedensel, hem zihinsel gelişimlerine büyük önem veriyoruz.
Kütüphane gönüllülerimiz ile
birlikte 5 yıl boyunca okullarda
“Pendik Okuyor” kampanyası
yürüterek gençlerimizde okuma
alışkanlığını arttırmayı hedefledik.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
işbirliği içinde çeşitli yarışmalarla
onları üretmeye, rekabete ve spora
yönlendirdik. Bütün çocuklarımız
eğitim hayatları boyunca en az bir
branşta hoca nezaretinde ve belli bir
disiplin içinde temel spor eğitimi
almalı dedik. 10 bin çocuğa temel
basketbol eğitimi verdik. Şu anda
bazı okullarda çocuklar beden derslerinde belediyemizin spor kompleksine getirilerek ücretsiz yüzme
dersi alıyor. İlçemizdeki okullarımızın kantininden kütüphanesine,
antreman sahasından bahçe düzenlemesine ve badanasına kadar birçok konuda eksikliklerini tamamlıyor, bu konuda ilçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile birlikte çalışıyoruz.

alandaki çarpık ve sağlıksız yapılaşmanın ortadan kaldırılarak sosyal ve
teknik donatı ile yeşil alanlar bakımından zengin, konforlu ulaşım sistemine sahip, yüksek kaliteli konut
alanlarından oluşan, özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların ihtiyaçlarını gözeten bir yerleşim alanı
meydana getirmeyi hedefliyoruz.
Peki, 20 yıl sonrasının Pendik’i
için neler söyleyebilirsiniz? Pendik deyince insanların aklına ilk
olarak ne gelecek?
Özellikle ulaşım alanındaki büyük
atılımla Pendik bölgedeki önemini
daha da arttıracak. Yoğun kentleşme, nüfus artışı ve ekonomik
büyümeyle ilgili artan ihtiyaçları
şimdiden çözmek için projelerimiz
mevcut. Gelecekte insanların ula-

şım ve otopark sorunu yaşamaması
için artık konut projelerine otopark
zorunluluğu getirdik. Teknopark ve
büyük firmaların AR-GE tesisleri
ile teknolojide ve ekonominin gelişmesinde Pendik önemli bir üs haline gelecek. En büyük hedefimiz ise
insanların Pendik’te yaşadıkları için
kendilerini mutlu ve şanslı hissettikleri bir kent oluşturmak.

“BELEDİYECİLİK SADECE
YOL YAPMAK DEĞİL!”
Sunduğunuz hizmetlere gelecek
olursak, Pendik halkı belediye
hizmetlerinden kolayca yararlanabiliyor mu? Bu kolaylığı
sağlamak için nasıl bir çalışma
yürütüyorsunuz?
Belediyeciliği sadece yol, kaldırım
yapmak olarak görmüyoruz. Yolun
da, kaldırımın da, yapının da ana

hedefi insanın yaşam konforunu
arttırmak. Biliyoruz ki, hepimiz
Anadolu’nun bir yerinden geldik.
Ancak biz kentin imkânlarından
istifade etmedikçe, kent kültürüne adapte olmamız, kentli olmamız zor. Onun için yaptığımız
tüm tesislere kenar mahallelerden
başladık. Son iki yılda 20 sosyalkültürel tesis inşa ederek hizmete
kazandırdık. Belediyecilik anlayışımız, hayata ve insana dokunan,
kentin yaşam kalitesini yükselten,
aynı zamanda sosyal barışı, sosyal
dayanışmayı da destekleyen, yaşayanları sosyal-kültürel dönüşüm ile
kentli haline getirmeye odaklanan
bir anlayış. İşte bunun için kültür
merkezlerimizi gecekondu diye
tabir ettiğimiz bölgenin içine yaptık. Kadınlarımızı açtığımız tesis-

lerdeki Fitness salonlarında sporla
buluşturduk. Aynı zamanda hem
kendilerini geliştirmeleri hem de
meslek edinmeleri için çok sayıda
kurs açtık.

35 BİN EVİN KAPISI ÇALINDI
Belediyelerin yaptığı önemli hizmetlerden birinin de sosyal faaliyetler olduğunu biliyoruz. Bu
alanda yoğun olarak hangi faaliyetlere ağırlık veriyorsunuz? Karşılaştığınız sorunlar oluyor mu?
Yaşam kalitesini arttırmak amacıyla sosyal alanda pek çok çalışma
yürütüyoruz. Bunlardan 0-24 yaş
arasında engelli çocuk ve gençlerin hareket kapasitesini arttırmak
amacıyla Dolayoba Spor Kompleksi içinde hayata geçirilen “Aktif
Yaşam Merkezi” projesi devam ediyor. Engelli Koordinasyon Merke-

zimiz, ilçemizde yaşayan engellilere
ve ailelerine birçok alanda destek
sağlıyor. Açtığımız Tenzile Erdoğan
Sevgi Evi’nde 70’e yakın yetim kız
çocuğumuzun barınma, eğitim ve
sosyal ihtiyaçlarına cevap veriliyor.
Yine ‘Sevgi Evleri’nde 20 kimsesiz
çocuğa gönüllülerle birlikte sahip
çıkıyoruz. Ekiplerimiz, yaşlılarımıza yönelik hizmetleri en doğru
şekilde yönlendirmek amacıyla 35
bin evin kapısını tek tek çalarak
anket ve analiz çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmamız, Sağlıklı
Kentler Birliği’nin “Yaşlı Dostu
Kent Teşvik Ödülü”nü kazandı.
Yine ödül alan bir başka çalışmamız “Sağlıklı Yaşam Merkezi” ile
binlerce liseli genci obeziteden
korumak amacıyla danışmanlık ve
eğitim hizmeti sağladık.

Kaynarca’da Pendik Belediyesi’nin de katkılarıyla Marmara Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi açıldı.
İlerleyen süreçte bu projeye
benzer projelerin hayata geçirilmesigündeminizdeyeralacakmı?

Peki ilçenizdeki sporculara nasıl
bir destek sağlıyorsunuz? Pendikspor ile nasıl bir bağınız var?
Pendikspor, ilçemizin markası
olarak hepimize değer katıyor.
Tüm Pendik’in takımımıza sahip çıkması için geçtiğimiz yıl

“Tutana Aşk Olsun” kampanyası düzenledik. Pendikspor’un ilçede spor bilincini güçlendirmek
amacıyla düzenlediği seminerlere de katkı sağlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin ve mezunlarının belediyecilik alanındaki kariyer
hedefleri neler olabilir?
Belediyeler siyaset bilimi ile ilgilenen, bu alanda kendini yetiştirmek ve kariyer sahibi olmak
isteyenler için ikinci bir okuldur
denebilir. Bu anlamda Marmara
üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile yapmış olduğumuz
protokolle belediyemiz, özellikle
Yerel Yönetim Bölümü öğrencilerine yönelik birimlerinde ve
bünyesindeki işletmelerde staj
imkânı sağlamaktadır. Staj döneminde belediyenin işleyişini,
iş süreçlerini ve yaptığı faaliyetleri yakinen inceleme imkânı
bulan gençler, teorik bilgilerin
pratikte nasıl yaşandığını görme
imkânına sahip olacak ve istedikleri takdirde kariyer planlarını bu yönde yapabileceklerdir.
Baktığımızda birçok siyasetçi,
danışman, uzman ve akademisyenlerin kariyer temelinde belediyeler bulunmaktadır.

Pendik’in sağlık üssü olması için
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Günden güne artan hasta yoğunluğunun ihtiyacına cevap vermek
üzere Marmara Üniversitesi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne bizim de
katkılarımızla yeni bir acil bölüm kazandırılıyor. Havalimanı da sağlık turizminde önemli bir fırsat noktası...
Eğitim konusuna gelecek olursak, Pendik Belediyesi olarak
eğitim-öğretim kurumlarıyla ne
tür işbirlikleri ve destek faaliyetleri yürütüyorsunuz?

Pendik Belediyesi, Sağlıklı
Kentler Birliğinin “Yaşlı Dostu
Kent Teşvik Ödülü”nü kazandı
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FAHRETTİN ÇELEN
Siyasal Bilgiler Fakültesi Genel Sekreteri

Geçmişten Bugüne

Marmara Üniversitesi
Kaliteli akademik bir kadro ve mükemmel öğrenciler yetiştirmenin bilinciyle Marmara Üniversitesi’nin değişimine tanıklık eden Siyasal
Bilgiler Fakültesi Fahrettin Çelen ile Marmara Üniversitesi’nin dünü ve bugünü üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kendinizi bize kıasaca tanıtır
mısınız?
1964 yılında Çankırı Çerkeş
Saçak Beldesinde doğdum. Bir
yaşımdan beri İstanbul’da yaşamaktayım. 1992 yılında İçişleri
Bakanlığında sivil memur olarak
memuriyetim başlamış oldu. Bu
kurumda 2 yıl çalıştıktan sonra
22 Aralık 1994 tarihinde Marmara Üniversitesi’ne nakil geçiş
yaptım. Göztepe Yerleşkesinde
bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanlığına aynı gün İdare
Amiri ve Fakülte Sekreter Yardımcısı olarak başladım. 22 Haziran 2001 tarihinde Bağlarbaşı
Yerleşkesinde bulunan İlahiyat
Fakültesi Dekanlığına kendi isteğimle ve kurum içi nakil ile
yine Fakülte Sekreter Yardımcısı
olarak geçtim. Fakültede Eylül
2010 ile Nisan 2012 tarihleri
arasında Fakülte Sekreteri olarak görev yaptım. 23 Mart 2012
tarihinde Üniversitemiz İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler
olmak üzere 3 fakülteye bölünmesinden sonra 10 Nisan 2012
tarihinde resmi olarak 3 Fakültenin faaliyete başlaması esnasında
Anadoluhisarı Yerleşkesinde 18
Nisan 2012 tarihinde Siyasal
Bilgiler Fakültesi Fakülte Sekreteri olarak görevlendirildim. Bu
görevime hala ilk günkü heyecan, istek ve dikkatimle devam
etmekteyim. Ev hanımı olan
kıymetli eşim Nilay ve Mustafa
ve Selen isminde 2 çocuğum ile
birlikte mutlu bir aileye sahibim.
Fakültenin ilk kuruluş sırasındaki durumu anlatır mısınız?
18 Nisan 2012 tarihinde görevlendirmem dolayısıyla ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin
Dekanlığının bulunduğu ve kimseyi tanımadığım ve yerini bile
bilmediğim Bahçelievler’e gittiğimde (Kısa bir süre 3 fakültenin
de işlemleri burada devam etti)

ilk etapta epey bir sıkıntıların
olacağını anladım. Burada göreve başlamamı yazdırdıktan sonra
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığının kurulacağı Anadoluhisarı
Yerleşkesine geçtim. Bu bina ile
şimdiki Dekanlığımızın bulunduğu binalarda İktisat, İşletme
ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin
hocalarının ofisleri çok karışık ve
dağınık bir vaziyetteydi. Üstüne
üstlük bu hocaların fakültelerine
ne zaman gidecekleri netleşmemiş, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümüne
Göztepe Yerleşkesinde bulunan
bina yıkılırken yeni bina yapılınca tekrar geri getirileceklerine
söz verilmiş olduğundan büyük
ümitle Göztepe’ye geri gidecek
bir bölüm ile Fransızca Kamu
Yönetimi Bölümünün ise Tarabya semtinde bulunduğunu
ve nereye ve de ne zaman taşınacağını bilemediğimiz Fransızca
Kamu Yönetimi Bölümümüz
bulunmaktaydı. İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi bölündükten
sonra Rektörlükte ilk önce yerleri tespit edildi. Fakültemizin
eski iki bölümüne ilave olarak
önce Kamu Yönetimi (Türkçe)
ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (Türkçe) Bölümü 2014
yılında öğrenci alımına başladı.
Yerel Yönetimler Bölümü ise
2015 yılında ilk öğrenci alımını
yapmaya başladı. Buna paralel
olarak akademik personel sayısında ciddi artışlar meydana geldi.Fakültemizde bulunan derslik, seminer ve toplantı salonu
sayısı artırırken, Kampüste ilk
defa eski ve küçük dersliklerin
bulunduğu derslikler binasında
Ümraniye Belediyesinin katkıları ile 2 adet amfi oluşturduk.
Yine burada oldukça konforlu
sayılabilecek nitelikte 133 kişilik Konferans Salonunu hizmete
soktuk. Dekan Beyin çalışmaları
ve gayretleri ile derslik, amfi ve
salonlarımızın bazılarına akıllı
yazı tahtaları yaptırdık. Derslik-

lerin büyük kısmını modern hale
getirdik. Toplantı ve seminer
salonlarını büyük ölçüde modernize ettik. Sıra eğitim ve öğretim
meselelerine geldi ve çok daha
kaliteli öğrenci mezun vermenin ve mezunlarımızı çok daha
önemli ve iyi mevkilere yerleştirmenin, akademik olarak daha
fazla proje ve yayın üretmenin
gayreti içine girmiş durumdayız.
Daha yapacağımız çok işler var,
bunları belirli zamanlarda istişare ederek planlıyoruz.
Geçmiş ile şu anki durumu
karşılaştırır mısınız, eksi ve artılarımız nelerdir?
Fakültemizin kurulduğu zaman
ile şu andaki durumu arasında
kıyaslanmayacak
değişiklikler
bulunmaktadır. Öncelikle dağınık halde bulunan fakültedeki
bölümlerimizi bir araya topladık.
Geçmiş dönemde öğrenci, akademik ve idari personel basit bir
evrak ve işlem için Bahçelievler,
Tarabya, Göztepe veya Anadolu-

hisarı arasında bir gün dolaşmak
zorunda idi. Başka işlemler için
veya kurula girecek bir evrakın
takibi için yine yoğun bir mesai
harcamak zorunda kalmaktaydılar. Yine öğrencilerin notlarının
açıklanması ve itirazları ile kurula
giren bu durumların haberdar
edilmesi çoğu zaman haftalar almaktaydı. Bu işlemler şu an dakikalar içerisinde halledilmektedir.
Fakülte olarak tüm öğrenciler
başta olmak üzere akademik ve
idari personele kampüs ve binalarımızda elimizden geldiğince
rahat bir ortam sunmaya, eğitimöğretim ile bilimsel çalışma ve
araştırmalara teşvik etmeye çalışıyoruz. Anadoluhisarı Yerleşkemiz
konum itibariyle yazın tadına
doyulmaz durumda iken, kışın
sıkıntılı günler yaşamamıza neden olabiliyor. Şu an fakültemiz
bölüm ve programlarında başta
Avrupa olmak üzere, Asya ve
Afrika’dan çok sayıda öğrenci eğitim görmekte, bu bize müthiş bir
zenginlik ve değer katmaktadır.
Fakülte olarak hedeflerimiz
nedir?
Bu konuları başta dekanımız olmak üzere bölüm başkanlarımız
ve tüm öğretim elemanlarımızla
beraber yapılan toplantılarda ve
stratejik planlarımızda konuşup
tartışarak belirlemekteyiz. Hedefimiz öncelikle gerçekten çok kaliteli bir kadroyla mükemmel öğrenci mezun etmek, mezunlarımız
çok iyi yerlerde olduğunu görmek
ve doğal olarak talebin yoğunluğu
sayesinde her yönden önce Siyasal
Bilgiler Fakülteleri içinde ilk üç ve
kısa sürede birinci sırada olmak
ve bunu daha fazla çalışma ve
gayretle korumak. Fakülte olarak
şu an 3 dille eğitim yapan bölümlerimizde lisans, yüksek lisans ve
doktora programlarımız bulunmaktadır. Bu sayıyı yavaş yavaş
ve kalitemizden ödün vermeden
artırmak öncelikli hedefimizdir.

ÖĞRENCİLER

Güz 2016

BM’nin 70.
Yılında
Güvenlik
Konferansı
Birleşmiş
Milletler’in kuruluşunun 70. Yılında
İstanbul Güvenlik
Konferansı’nın
ana teması “70.
Yılında BM ve
Küresel Yönetişim”
idi. 3 – 5 Aralık
2015 tarihinde
İstanbul’da icra edilen programa farklı
ülkelerden çok
sayıda araştırmacı
katıldı.Düzenlenen
konferansta ana temaya uygun farklı
başlıklarla 8 panel
gerçekleştirildi.
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Değişim Programı Tanıtımı:
Mevlana Değişim Programı
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge
ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

D

eğişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1
hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan
faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün
bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanlarıTürkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.
Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci
değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim
kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencileriyle yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları Mevlana Değişim Programına

katılabilirler. Mevlana Değişim Programı’ndan
yararlanmak isteyen öğrenciler için aranan şartlar
şu şekildedir:
• Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not
ortalamasının 4 (dört)
üzerinden en az 2,5 (iki
buçuk) olması
• Yüksek lisans ve
doktora öğrencilerinin
genel akademik not
ortalamasının 4 (dört)
üzerinden en az 3 (üç)
olması
• %50 dil puanı + %50
Not Ortalaması.

Programdan yararlanmak isteyen öğrenciler
ve akademisyenler Türkiye´de kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon
ofisine https://mevlana.yok.gov.
tr/ internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz
bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.
Detaylı bilgi için http://
www.yok.gov.tr/web/mevlana/temel-bilgiler;jsession
id=B690617AEE0BD93B
92E07D6813DEF849#Mev
lana Değişim Programı Nedir?
adresine bakılabilir.

Akademik Personel ve Jean

Monnet Bursu Bilgilendirme
Son sınıf öğrencilerinin yoğun olarak katıldığı söyleşide kariyer planlanması
üzerinde konuşuldu.
Söyleyişi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi
Ersin İçöz ve Avrupa Birliği Bakanlığı
Uzmanı Sinem Bölükbaşı’nın katılımıyla
gerçekleştirdi. Yoğun katılımın gerçekleştiği söyleyişide İçöz katılımcı öğrencilere

akademik personel olma ve Kamu Personeli Seçme Sınavı süreçleri hakkında bilgi
verirken, Bölükbaşı Jean Monnet Programı ve başta Avrupa Birliği olmak üzere
bakanlıklarda kariyer imkanları hakkında
bilgilendirmede bulundu.

Akademik Genel
Kurulu Toplandı

Fakültemiz Akademik Genel Kurulu 18 Kasım
2015 günü gerçekleştirildi. Fakültemizin konferans salonunda gerçekleşen ve Dekanımız
Prof. Dr. Recep Bozlağan’ın açılış konuşmasını
yaptığı kurula öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri yoğun katılım göstermiştir. Toplantıda
fakültedeki mevcut durum ve gelecek dönem
planlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.
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Ajanda

Tanıtım
Dergi

İstanbul 8th International Conference on Business, Economics,
Social Science & Humanities- BESSH-2016, 20 – 21 Şubat
2016, İstanbul, http://academicfora.com/bessh-istanbul-turkeyfebruary-20-21-2016/

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERGİSİ
Uluslararası İlişkiler Dergisi, Uluslararası İlişkiler Konseyi
Derneği’nin uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, devletler hukuku,
strateji ve diplomasi alanlarında hazırlayıp yayınladığı basılı bir
akademik çalışmadır. Hakemli bir çalışma olan Uluslararası ilişkiler Dergisi, uluslararası ilişkilerin her boyutuyla ilgili çalışmalara yer vererek, kalite ve etkinlik alanında yetkinliğe ulaşmayı
amaçlamaktadır. Bu çerçevede dergi Türk dış politikasının ve
uluslararası alanlardaki gelişmelerin değerlendirilmesinde akademik bakış açısının geliştirilmesini, Türkiye’deki uluslararası
ilişkiler literatürüne katkıda bulunmayı ve bu alanda yaşanan
boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Belirlenen bu amaçlar doğrultusunda kurumsal ve özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerinin de yer verildiği dergi EBSCO, Elsevier Bibliographic Databases, America: History and Life, Index Islamicus, International Bibliography
of the Social Sciences, International Political Science Abstracts ve ULAKBİM Sosyal Bilimler
Veri Tabanı başta olmak üzere çok sayıda veri tabanı tarafından taranmaktadır.

WLEC 2016 - 7th Annual Women’s Leadership and Empowerment Conference, 1 – 3 Mart 2016, Bangkok, http://www.wleconference.org
2016 5th International Conference on Humanity, History and
Society – ICHHS, 20 – 21 Mart 2016, Amsterdam, http://www.
ichhs.org/
III. Pierre Bourdieu Sempozyumu, 14 – 15 Nisan 2016, Antalya,
http://www.pierrebourdieu.com/
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 19 – 21
Mayıs 2016, Başkurdistan, http://symposium.bspu.ru/
1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum
Bilimleri, 19 – 22 Mayıs 2016, Madrid http://www.ibadergisi.com/
3rd International Sociology and Critical Perspectives Conference, 3 – 4 Haziran 2016, İstanbul, http://www.dakamconferences.
org/#!sociocri/evkz2
24th World Congress of Political Science, 23 – 28 Temmuz 2016,
İstanbul: https://istanbul2016.ipsa.org/events/congress/istanbul2016

Kitap/Makale/Medya
YAYINLANAN Kitaplar
•

Aynur Can ve Mahmut Doğan. Bir Şehir Kurmak
Turgut Cansever’le Konuşmalar. Klasik Yayınları,
İstanbul, 2015

•

Yasemin Çakırer Özservet. Çocukların Kentsel Mekân
Algısı. Türkiye Alim Kitapları, İstanbul 2015

•

Peter Burnell’in, Vicky Randall’ın ve Lise Rakner’in
editörlüklerini yaptıkları Politics in the Developing
World kitabı Arş. Gör. Sefa Öztürk ve Arş. Gör. Ersin
İçöz’ün çevirisiyle Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları
tarafından (2015) basıldı

YAYINLANAN MAKALELER (SSCI makaleleri)
•

•
•

Ayşe Sıla Çehreli, L’expérience de Ludwigsburg.
‘’D’un Travail de Justice à un Projet Pédagogique
Historien”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Mart 2015, s.
121-133.
Nurşen Gürboğa.”1923 Nüfus Mübadelesi ve Mübadil Romanlara Yönelik İskan ve Denetim Politikaları”, Toplumsal Tarih, Kasım 2015, Sayı 263.
Rüveyda Kızıkboğa Özaslan, H. Serkan Akıllı,
Aylin Alkaya ve Hüsniye Akıllı. “Türkiye Kapadokya Bölgesindeki Yükseköğretim Kurumlarında
Akademik Liderlik Stilleri ve Stratejik Planlamaya
Destek”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, s. 30, 2015,
ss.136-154

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