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İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

DANIŞMA KURULU BİRİNCİ TOPLANTISI 

TOPLANTI TUTANAĞI 

 Tarih: 24.07.2018  Saat: 11: 00  Yer: İst. Gedik Üni. Nişantaşı Yerleşkesi 

 Toplantının Türü  Yuvarlak Masa Toplantısı 

 Toplantının Konusu  Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu Birinci Toplantısı  

 Toplantı Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı 

 Toplantı Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre 

 Raportör Arş. Gör. Elâ Özkan 

 Gündem Başlıkları 

 1 Tanışma 

 2 Toplantının amacı 

 3 Üniversite hakkında özet bilgi 

 4 Bölüm hakkında bilgi sunumu 

 5 Danışman görüşleri ve serbest konuşmalar 

  6 Yapılması düşünülen gelecekle ilgili konular 

Toplantıya Katılanlar 

 Ad/Soyad Kurum/Unvan E-Posta 

 1 Süha Atatüre 
İst. Gedik Üni. İİSBF Uİ 

Bölüm Başkanı 
suha.atature@gedik.edu.tr 

 2 Kemal Geçer 
Lufthansa Türkiye Genel 

Müdürü 
Kemal.gecer@dlh.de 

 3 Ömer Madra 
Açık Radyo Genel Yayın 

Yönetmeni 
buket.metin@yahoo.com.tr 

 4 Şahin Tekgündüz 
Denge ve Denetleme 

Platformu Temsilcisi 
sahin.tekgunduz@gmail.com 

 5 Selim Sezer 
İst. Gedik Üni. İİSBF Uİ Öğr. 

Üyesi 
selimsezer82@gmail.com 

 6 Lamia Mammadova 
İst. Gedik Üni. İİSBF Uİ Öğr. 

Üyesi 
lamiamammadovas@gmail.com 

 7 Melisa Atasoy 
İst. Gedik Üni. İİSBF Uİ 

(İng.) Öğrenci Temsilcisi 
melisaatasoy65@gmail.com 

 8 Zeynep Okumuş 
İst. Gedik Üni. İİSBF Uİ 

Öğrenci Temsilcisi 
zynpokms53@hotmail.com 

 9 Sibel Dinç 
İst. Gedik Üni. İİSBF Uİ Arş. 

Gör. 
sibel.dinc@gedik.edu.tr 

 10 Elâ Özkan 
İst. Gedik Üni. İİSBF Uİ 

(İng.) Arş. Gör. 
ela.ozkan@gedik.edu.tr 
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Toplantı akışı ve Tartışmalar 

Toplantı Prof. Dr. Süha Atatüre’nin tüm konuklara toplantı amacını açıklaması ve İstanbul 

Gedik Üniversitesi hakkında verdiği kısa bir bilgi ile başlatıldı.  Bu kapsamda Prof Atatüre açış 

konuşmasını Üniversitenin kurucusu Sayın Halil Kaya Gedik’in yaşam öyküsünü açıklayarak 

sürdürdükten sonra Uluslararası İlişkiler Bölümünde yaptıkları çalışmaları, geliştirdikleri Eğitim 

Modelini açıkladı. Modelin bölüme üçüncü kuşak bir üniversite olmanın yolunu açtığını 

örnekleriyle belirtti. Bundan sonra Danışma Kurulu üyelerine söz verildi. 

Lufthansa Genel Müdürü Kemal Geçer, Türkiye’de üniversite eğitiminin öğrencilere teknik 

ve teorik bilgi sağlamasına rağmen onları iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazanmış olarak 

mezun edemediğini ifade etti. Lufthansa Türkiye’de staj yapan üniversite öğrencilerinden edindiği 

izlenimin genellikle bunu doğrular nitelikte olduğunu vurguladı. Bu nedenle Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nün müfredatının “pazara uyumlu” olması; iş dünyasının ihtiyaçlarıyla paralel biçimde 

hazırlanması; “startup”, girişimcilik, yatırım dünyasının ihtiyaçlarını içermesini önemli bulduğunu 

belirtti. “Pazara yakınlık”ın (kamuda çalışmak hedefleniyorsa kamu sektörüne, özel sektörde 

çalışmak hedefleniyorsa özel sektöre) öğrencilik aşamasında kazandırılması ve öğrencilere katma 

değer sağlanması gerektiğini dile getirdi. Gördüğü modelin ve buna uygun olarak geliştirilmiş 

müfredat programlarının çok etkileyici olduğunu belirtti. 

 

UAİ Türkçe Bölümü öğrencisi Zeynep Okumuş, akademik bilgileri akademisyenlerden 

alabilse de öğrencilerin iş dünyasından/uygulamadan temsilcilerin görüşlerini duymaya ihtiyaçları 

olduğunu ifade etti. 

 

Açık Radyo Kurucusu Ömer Madra, tüm dünyada yalnız ekonomik değil, insan ve iklime 

dayalı büyük bir yıkım olduğunu hatırlatarak kapitalizmin sınırsız tüketim anlayışından 

kaynaklanan bu büyük krize üniversiteler de dâhil olmak üzere her alanın ortaklaşa müdahale 

etmesi gerektiğini belirtti. Dünyada büyük bir nüfus patlaması yaşanacağını bundan 50 yıl önce 

öngörmüş ve haklı çıkmış olan bilim insanı Paul Ehrlich’in hâlihazırda küresel iklim değişikliği 

nedeniyle yakın gelecekte temiz hava, su ve gıdanın tükenmesine bağlı olarak canlıların 6. büyük 

yok oluşunun gerçekleşeceğini tahmin ettiğini söyledi. Bu nedenle tüm insanlık olarak ortak bir 

mücadeleye girişmenin aciliyetini vurguladı.   

Bu ortak çabada üniversitelerin üstüne düşeninse müfredatta öncelikle iklim değişikliğine 

bağlı göç meselesi ve göçmen hukukuna yer verilmesi olduğunu ifade etti. Göç sorunun ilk 

sebebini küresel ısınma kaynaklı yer değiştirmelerin oluşturduğunu ve Suriye Savaşı da dâhil, 

dünyada savaşların meydana gelmesinde küresel ısınmanın önemli bir faktör olduğunu söyledi. 

Dünya çapında diğer bir önemli konunun da “iklim adaleti” ve “kuşaklararası adaletsizlik” 

olduğunu, bunun yanı sıra iklim değişikliğinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine olumsuz etkilerde 

bulunduğunu ve sivil itaatsizliği tetiklediğini belirtti. Dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinden 

James Hansen’in de desteklediği bir grup gencin, iklim değişikliğine karşı gereken tedbirleri 

almadığı ve kuşaklararası adaletsizliğe yol açtığı gerekçesiyle ABD federal hükümetine karşı dava 

açtığını hatırlattı. tüm dünyada yalnız ekonomik değil, insan ve iklime dayalı büyük bir yıkım 

olduğunu hatırlatarak kapitalizmin sınırsız tüketim anlayışından kaynaklanan bu büyük krize 

üniversiteler de dâhil olmak üzere her alanın ortaklaşa müdahale etmesi gerektiğini belirtti.  Ayrıca 
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Türkiye’de yalnız üniversitelerde değil ilkokuldan itibaren eğitim kurumlarında tarih derslerinin 

layıkıyla okutulmadığını söyledi ve “korkuyu yenmenin” ancak tarihten öğrenebileceğini ekledi. 

Bu çerçevede müfredatta yer alan tarih derslerinin içeriğinin önemsenmesi gerektiği üzerinde 

durdu. Son olarak medya özgürlüğünün tüm dünyada tehdit altında olduğunu ve medyanın da 

müfredatın önemli konularından biri olması gerektiğini belirtti. Bütün bu değerlendirmelerden 

sonra üçüncü kuşak üniversite ve UAİ Bölümü programlarının son derece ilginç ve yararlı 

olduğunu açıkladı. 

 

Şahin Tekgündüz, dünya kaotik bir duruma doğru ilerlerken sivil hareketin bunu 

önlemesinin mümkün olup olmadığı, önlemenin yolları, kapitalizmin nasıl bir süreç içinde 

bulunduğu ve nereye doğru gittiği, bahsedilen dünya meselelerinde kapitalizmin rolünün ne 

olduğu, başta göç meselesi olmak üzere geleceği tehdit edecek boyuttaki konuların neler olduğu 

hususunda öğrencilerle tartışmalar ve fikir alışverişleri yapılması gerektiğini ifade etti. Prof 

Atatüre’nin açıklamalarından da son derece etkilendiğini ve programın başarıyla sürdürüleceğine 

olan inancı olduğunu açıkladı. 

Kurulun diğer üyelerinden Mete Çubukçu tatilde olduğundan Türkiye’nin AB Daimi 

Temsilcimiz Burak Erdenir Brüksel’de olduğunda toplantıya  uzaktan ve kısa süreli olarak katıldı. 

Kararlar ve Planlanan Faaliyetler 

 

Bir daha ki toplantının Güz dönemi eğitiminin bitmesinin hemen arkasından yapılmasına, 

Toplantı yerinin AB Temsilcimiz Burak Erdenir’in daveti üzerine Brüksel’de de ya da yine 

Nişantaşı Kampüsümüzde yapılmasına,  

Beş danışma kurulu üyemizin belirlenecek tarihlerde ve konularla ilgili olarak 

üniversitemizde konferans vermelerine, 

Bahsedilen dünya sorunlarının, konferanslar yoluyla öğrencilerle de paylaşılması ve birlikte 

tartışılması için yuvarlak masa çalışmaları yapılmasına karar verildi. Toplantı konuları Healin 

Restoran’da alınan nefis öğle yemeği sırasında da devam etti ve tüm üyeler yeniden buluşmak 

üzere vedalaştı. 

. 

 

 
 


