
2. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi Haliç Kongre Merkezinde Gerçekleşti 

Arel Üniversitesi ev sahipliğinde ikincisi gerçekleşen Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi, Üniversitenin 

Öğr. Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali AKDEMİR Koordinatörlüğünde, 11-13 Kasım tarihleri arasında Haliç 

Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.  

Açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’nun yaptığı kongreye, Bahçelievler Belediye 

Başkanı Dr. Hakan BAHADIR, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GENç, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İDUĞ 

ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz BOZKURT katılım sağladı. 

Ana temasının “Kurumsal, Kentsel, Ülkesel ve Uluslararası Başarıların Arka Planındaki Yöneticilik Liderlik 

Öyküleri” olarak belirlenen Kongrede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU liderlik 

kavramını il olarak kalabalık aile içinde tecrübe ettiğine değinerek ‘Çocukluğumdan itibaren kalabalık yaşamı 

tercih eden aile içerisinden büyük dededen dedeye nineden babaneye torunların evlatların bir arada olduğu 

karma yaşamın olgunlaştığı bir aile yaşamı ile hayata başladım. Tabii bu benim için olağanüstü bir deneyim 

oldu. Sonrasında iş yaşamım aile şirketi ile başladı ki bu da bana başlı başına bir deneyim oldu. Siyasi süreç ve 

belediye başkanlıklarım ile farklı organizasyonlarda farklı pozisyonlarda deneyimlerim oldu. Benim için liderlik 

hedefi vizyon ile birleştirmektir. Beylikdüzü Belediye Başkanıyken ilk söylediğim sözlerden biri bu şehrin 

moderatörü olmak istiyorum ve bu kentin insanlarını bir insan kaynağı olarak görüyor ve burada yaşayan 

insanların birikiminden faydalanan bir modeli kurmanın bu kente doğru liderlik yaratacağını ifade etmiştim. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla moderatör kavramına bir başka tanım daha katıyorum. Liderliği bir 

orkestra şefliği gibi tarif ediyorum. Çok sesliliği ahenkle veriyor orkestra şefi ve moderatör kavramının yanına 

ekliyorum. Liderlik farklı sorumlulukları da taşıyor. Yol gösterebilmeli aynı zamanda denetlemeli, takım 

arkadaşları kavramını oturtabilmeli. Liyakatli insanlarla süreç yönettiğinizde mutlaka başarılı olmayı 

sağlarsınız’ dedi.  

“Liderliğin kitabını yazmak isteyen Atatürk’e baksın” 

Kongrenin ev sahipliğini yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ, “Kongremiz Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ü andığımız özel bir zamana denk geldi. Ben tek bir şey söylemek istiyorum; Lider görmek 

isteyen, liderliğin kitabını yazmak isteyen Atatürk’e baksın.” Dünyada değinilmemiş bir takım konseptleri ele 

alan bir kongre olduğundan bahsederek devam eden Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ, “Başarılı olmak isteyen 

örgütlerin takip etmesi gereken kongrelerden bir tanesi, iş dünyasına açık olması da bu kongreyi de son 

derece farklı bir noktaya koyuyor. Günümüzde iş dünyasını ihmal eden akademi, öteki tarafta da akademiyi 

ihmal eden iş dünyasının çok başarılı olma şansına sahip değil” dedi.  

Kongrenin Akademik Değerlendirme Kurul Başkanı Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU, Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali 

AKDEMİR tarafından uluslararası literatüre kazandırılan ve yönetimin 4K’sı olarak adlandırılan başlıkları 

sıralayarak, “Kavramsal Kuramsal Açılardan Yönetim, Konusal Tematik Açılardan Yönetim, Kurumsal Açılardan 

Yönetim ve Kurumlar Arası Etkileşim Geçiş Açısından Yönetim başlıkları altında bildiriler kabul edilmiş olup, 3 

gün boyunca sürecek oturumlarımızda sunulacağını belirtirken Kongre Genel Danışmanı Prof. Dr. Ayşe Yiğit 

ŞAKAR, “Kongre tema konularımızı akademik bakış açısıyla ele alacağız. Böylece üniversite ve sektör arasında 

iş birliğinin sağlanmasına, üniversitede üretilen bilimin iş dünyasının gerçekleriyle de entegre edilmesine katkı 

sağlayacak bir kongre düzenlemiş bulunmaktayız” dedi.   

Kongre Başkan Vekili ve Kongre Etkileşim Koordinatörü Prof. Dr. Hasret ÇOMAK “21. Yüzyılda Uluslararası 

Örgütlerin Etkinliğinin Artırılması Üzerine Öngörüler” isimli sunumuyla devam etti. Prof. ÇOMAK sunumunda, 

uluslararası örgütlerin ortaya çıkışını, geçmişten günümüze gelen örgütleri ve var olan genel örgütlerin 

sorunlarına değindi. 



Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali AKDEMİR, 2. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi’ne desteklerinden dolayı, 

başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’na olmak üzere Arel Üniversitesi Mütevelli 

Heyet Başkanı Özgür GÖZÜKARA’ya Rektör Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ’e, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Necmettin ATSÜ’ye, İlçe Belediye Başkanlarına ve katılan destek olan herkese teşekkürlerini sundu. 

 

 

 

 


