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Anılarda Başkent Olarak Ankara



Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Kadın



Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Eğitim



Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Belediyecilik



Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Bilim



Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Seçimler ve Sonuçları



Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık



100.Yılında Lozan Antlaşması ve Türk Dış Politikası



Cumhuriyeti 100.Yılında Sağlık Alanında Gelişmeler

Alt Çalışma Konuları


Şehremanetinden Belediye’ye: Türk Belediyeciliğinin Tarihi Birikimi



Türk Belediyeciliğinin temel sorunları üzerine tartışmalar ve çözüm arayışları



Bize Belediye baksın ama nasıl: Belediye gelirleri üzerine eski alışkanlıklar yeni



İtirazlar ve tartışmalar arasında Seçim Kanunları ve uygulamaları



Milletvekilliği seçimleri ve sonuçları üzerine 100 yıllık bir değerlendirme



Türkiye’de yerel seçimler



Seçme ve seçilme bağlamında Türk kadınının siyasal hakları ve güncel sorunlar



Türk Dış Politikasının Temel sorunları



Türk Dış Politikasında Kıbrıs Meselesi



Komşularla İlişkiler; sorunlar ve işbirliği imkânları



Türkiye’nin AB macerası ve geleceğe yönelik arayışlar



Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası: Uygulamalardan günümüze ders çıkarmak.



100.Yılında Lozan: Efsaneler ve gerçekler arasında 2023



Türkiye’de Sağlık Sorunları ve çözüm arayışları;



Türkiye’de salgın hastalıklar ve salgınla mücadele politikası



Türkiye’de Sağlık Eğitimi: Temel sorunlar ve yeni yaklaşımlar



Türkiye’nin sağlık birikimi: Sağlık kuruluşları ve kurumları üzerine tespitler
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Önemi ve Gerekçesi
Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Belediyecilik: Belediyeler bulundukları toplumun
siyasal anlayış ve hedeflerinin yerel düzeyde hayata geçirilmiş örnekleridir. Zira Belediye;
ortak menfaatler ve karşılıklı ihtiyaçların zorlaması ile bir beldede oturan halkın, beldelerine ve
dolayısıyla kendilerine ait meseleleri, hükümetin kanunla belirttiği sınır ve sorumluluk
dairesinde seçmiş oldukları vekilleri vasıtası ile çözümledikleri örgütlenmelerdir. Bu nedenlerle
100.yılını geride bırakmaya hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlıdan devraldığı
şehremaneti uygulamasını hangi yollarla modern belediyeciliğe dönüştürdüğü, 1930 Belediye
kanunu ve sonraki düzenlemelerle bu alanda hangi yeni açılımlar ve uygulamalar getirildiği,
sonraki yasal düzenlemelerin hangi nedenlerle yapılıp hangi sonuçların alındığı hakkında
yapılacak durum tespiti aynı zamanda geleceğe de ışık tutacak ve gelecek Türkiye’nin
planlamasında katkılarda bulunabilecektir.
Bu nedenlerle Türk belediyeciliğinin tarihi birikimi ve maruz kaldıkları temel sorunların
bilimsel açıdan değerlendirilmeleri Cumhuriyet birikiminin ileriye taşınması açısından oldukça
önemli görülmektedir.
Cumhuriyeti 100.Yılında Sağlık Alanında Gelişmeler: 100.yılı geride bırakmaya hazırlanan
Türkiye bütün dünyayı etkileyen bir pandemi sürecini geride bırakmak üzeredir. Bu başarılı
performansın müsebbipleri şüphesiz sağlık çalışanları ve bilim adamlarıdır. Bu vesile ile
Cumhuriyetin sağlık alanında oluşturduğu birikim, salgın hastalıklarla nasıl mücadele ettikleri
ve bu mücadelede oluşturulan kurumsal birikim, tarihi perspektiften araştırılarak günümüz
sağlık sorunlarının çözümü arayışlarında bir bilgi havuzu oluşturulabilir.
Cumhuriyetin 100.Yılında Türk Dış Politikası: Cumhuriyetin 100.Yılında Türk Dış
Politikasının Temel sorunları, bu sorunların çözümlenmesinde izlenen yol ve yöntemler, Kıbrıs
Meselesi başta olmak üzere komşularla ilişkiler; sorunlar ve işbirliği imkânlarını tarihi
perspektif bakımından araştırmak, Atatürk dönemi Türk dış politikasını uygulamalar ve ilkeler

üzerinden değerlendirip günümüze dersler çıkarmak, 2023 ‘te 100.yılı anılacak olan Lozan
Antlaşmasını bilimsel veriler ışığında masaya yatırıp konu hakkında efsaneler ve gerçekleri
değerlendirmek.
Cumhuriyet’in 100.Yılında Türkiye’de Seçimler ve Sonuçları: 100.Yılında Cumhuriyet
Türkiye’sinde, itirazlar ve tartışmalar arasında düzenlenen seçim Kanunları ve uygulamaları,
milletvekilliği seçimleri ve sonuçları üzerine 100 yıllık bir değerlendirme, Türkiye’de yerel
seçimler, seçme ve seçilme bağlamında Türk kadınının siyasal hakları ve güncel sorunlar
hakkında Cumhuriyet birikimimin belirlenmesi ve ileriye doğru yapılacak düzenleme ve
tartışmalara bir bilgi havuzu oluşturulması amaçlanmaktadır.

