DERS

iÇERiKLERi

ZORUNLU DERSLER
LE509 BİLİMSEL

Bu ders: bilimsel araştrmalarda dikkat edilecek ana unsurlar, ulusal ve uluslararası
literatürde bilgiye ulaşma yöntemleri ve bilimsel bir makale yazarken dikkat edilecek hususlaı

haklıında

bilgi vermeyi

içermektedir. Lisansüstü ögrencilerinin bilimsel araştırma

yöntemleriyle ilgili temel kavramlarla tanlştırılması, bilimsel araştırma önerisi hazırlama

sürecinin deneyimlenmesi, uygun araştırma yöntem

ve teknikleri ile

çahşmalann

uygulanması, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçlann bilimsel yazım kuralları
ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunulması amaçlanmaktadr.

sK 500 YÜKSEK LİsANs TEz ÇALIşMASI
Yüksek Lisans tezinin amacı öğrencilerin seçilen biı alanda bilimsel olarak güçlü bir
şekilde bağımsız bir çalışma yapabileceğini göslermesini, belirli bir zamaıı dilimi içinde özel

bir problemin çözümtlne yönelik olarak bilimsel, etik, detaylı ve doğru bir çalışma
yapabileceğini ortaya koymasını ve bulguları ikna edici bir biçimde yayınlamasrnr
sağlamaktır.

Seminerin amacı öğrencinin tez çalışmasına hazırlanmasrdır ve uygulamalı sosyal
araştırTna sonuçlarını kavramak ve eleştirel bir şekilde değerlendirmek; kantitatif ve kalitatif
araştıITna yöntemlerini öğrenmek ve aliademik standartlara uygun olarak araştırma

verilerini

sunmak için öğrencilere gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu dersin amacı; danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimleri
öğrencilerine aktarmak ve tez çalışmasını yardımcı olmaktır.

Bu dersin amacı; danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimleri
öğrencileıine aktarmak ve tez çalışmasını yardımcı olmaktır.
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SEÇMELI DERS PAKETI
sK sfiı KAMu

yöNEtiııiNiN yApIsAL vn

iş.gvşısRuın§Rı

,

Kamu 1önetiminin niteliği. görevleri, yetkileri, gelişmesi. denetimi ve yeni kamu
y,önetimi anlal,ışı dersin içeriğini oluşturmaktadır. Kamu yönetiminin tanımı ve elemanlan,
kamu yönetimi düşüncesinin gelişimi. kamu y,önetiminin özellikleri, geleneksel yönetim
anlayışı, yeni kamu yönetimi anlayışı. kamu yönetimi incelemede başlıca yaklaşımlar, kamu
yönetimi ve özel yönetim, kamu yönetimine yakın bilim dallan, devletin görevleri, merkezden

yönetim. yerinden yönetim, siyasi yerinden yönetim. idari yerinden yönetim, biirokrasi
kar raıırlan dersin anahtar kavramları

SK 503 SİYASAL TEORİDE

olırak ele alınacaktır.

KAVRAMLAR

Siyaset biliminin temel kavram]ırı. soruırları r,e siyasal akttirler tarihsel süreç içinde
ele a]ınacaklır, Dersiıı ckseırini devlet^ egemenlik, siyasal iktidar, sos_v-al sınıflar, elit teoriler,

katılnıa. kanruiıl-u. siyasal paı,tiler" seçim sistcmi, baskı küme]eri ve hüküme1 sistemleri
(başkanlık. 1arı-başkanlık i,e parlamenter) gibi siyaset biliminin ternel karram ve k<ınuları

ıcşkil ctmektedir.

sK

504

GÜNCEL SiYAsi SORUNLAR

Bu dcrste ülkeıııizdc ve diinyarııır farklı bölgelerinde yaşanan güncel siyasal olayların

lınalız cdilırıesi ve iılayların nedenleri ve sı,ınuçlarının tartışılması
amaçlınmaklatlır. Bunu 1,aparken 1,azılı ve görsel medyadan r e gürıcel makalelerden
tartişı]masl-

rararl.ınılnrası nlanlanmaktadır.

SK 505 KAMUDA YÖNETiM VE DENETiM
Bu dersıe gcncl olarak

"vönelin-ı

kavramı re yönetim içerisinde denctinıin fonksiyonu;

kamu r'önetimiııde denetimin tarihi gelişimi ve denetim yaklaşımları: dcnelim türleri olarak

siı,asi denetiın. yargı deneıimi. y,asanıı denetin-ıi. ombudsman denı-.timi, türütme denetimi,
hi) erarşik denctim. ,, e save t denetinri. ., erel idari vesayet ve iç ı,esal e1 dçr-ıetimi. kamuoyu
denctiıni. iç ve dış dcnetim gibi denetim türleri incelenecek; akabinde dc 'I'ürkiye'de kamu
r

öı-ıetinıinde deırctim irnlan,ıında

sI( 506

r

aşanan değişiklikler ele alınacaküır.

GtiNCEL KENTSEL SORUNLAR \/E YAKLAŞIMLAR

Dersiı amacı; öğrencinin öııceki biJgilerini farklı kcnl meseleleri
1'oğun

üzerine

laŞtırmak. kcntlerin sil"asal tetırilerinin geliştirdiği çerçeveleri kullarıarak mevcut

r'

7

keı1lse| stırunları 1,eniden incelemek ı,c değerlendirmek ve buradaki farklı paradigmaların
ı_ıygunluğunu ve gcçerliliğiııi test etmt,ktir. Ögrt-,ncilerin kentsel meseleleri siyasalar ve siyaset
açısı ı-ıdan 1anımlamaları ve problemleştirmeleri heklenmektedir.

:,sxsozıüRriyE,DEsiyA,SAt'rüşüirCEwAKİ!ı{LAR::,i1,.

"].,

]]]

Türk siyasal hal,atının şekillı,ı-ıınesindc aktif rol oynavan lslamcılık, Milliyetçilik,
Mııhafazakir]ık. Keınalizm. l-iberalı,ım vb. ljkri akımlar incelenerek s(iz konusu düşünce
ekollerine ii,ıcülük eden isimlerin e:erleri

rc

görüşleri ışığında güntirniizdeki siyasi lider

prolilleriniıı heslendiği düşünsel kayniıklar analiz edilecektir.

sK
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siYAsİ İ»noıo.riı-e n

Bu derste ideolojinin kavramsal tanrmlaması ve ideolojilerin ortaya çıkışı ele alınarak
ideolojiler ve sosyopolitik-ekonomik koşullann etkileşimi öncelikli olarak yer alacaktır. Bu
çerçevede kapitalizm, liberalizm, yeni sağ, sosyalizm, komiinizm, sosyal demokrasi. üçiirıcü

yol. milliyetçilik, faşizm. İslamcılık. muhafazakdrlık, anarşizm, feminizm, çerrecilik gibi
düşünce sistemleri dersin kapsamında analiz edilecektir.

§K §}9 KAMU

YÖxırİııi

VE ETİK

Bu ders kamu yönetiminde etik dışı faaliyetlerin tespit edilerek

tanrmlanması,

daıranışların incelenerek önlenmesine yönelik çözümler sunulması ve kamu yönetiminin iyi

ve

demokratik olmasınrn temel anahtarının

etik olduğunun ortaya

konulmasını

anıaçlamaktadır.

sK sto YEREL YÖNEdIIILERDE GÜNCEL
Bu ders kapsamında;

1,erel 1önetimlcr

TAEI§MALAR

ve yerele ilişkin kavramların çözümlenmesi,

yerel yönetimler ve yerel siyaset ilişkisinin değerlendirilmesi; demokasi teorileri bağlamında
1,ereI demokrasinin önemi ,,,e günümtizdeki

yerinin sorgulanması: 1,erel politikaların
oluşturulma süreçleri, katılım ve karar verme mekanizmaları ile kamu politikaları içindeki
yeri ve işlevinin değerlendirilmesi; yerel politika alanlan. uygulama aşamaları ve
uvgulalıcılanna ilişkin sorumlulukların açıklanması; yerel politikalara ilişkin ömekler ve
dcğerlendirmeler ele alınacaktır.

,/L
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çAĞDAş HüKüMET sisrr,nnı-nRi yo

rtınriyş

Ders kapsamında; devletin ortaya çıkışı ve devlet kuramları; devletin unsurlan;
örgütlenme biçimlerine göre devlet türleri; yasama" yilrütme ve yargı işlevleri; meclis
hükümeti rejimi, parlamenter

ğim.

yanbaşkanlık

ğimi

ve başkanlık rejimi ve siyasal

rejimlerin karşılaştınlması konuları ele alınacaktır. Bu derste belli başlı siyasal sistemler ve bu
sistemlerin oluşmasında esas rolü oynamış ülkelerin siyasal yapılanmaları ele ahnacaktır.

Belli başlı

siy,asal sistemleri eleştirel bir bakış açısıyla ele almak bu dersin temel hedefidir.

Derste ağırlıklı olarak "demokatik sil,asal sistemler" incelenecek, bu bağlamda da incelenen

başlıca ülkeler krsa

bir analize konu edilerek Tiirk siyasal sistemi

derinlemesine

incelenecektir.

§K 5r2 TilRKiYc,DE MoDl.RN DEVLETiN

T

ARİİ{i

Osmanhdan Cumhuriyet'e siyasal hayat, Cumhuriyetin kuruluşu

ve

devrimler,

Atatürk'ün ölümiine kadar olan dönem, II. Dünya Savaşı ve çok partili sisteme geçiş;
Demokrat Parti (1950-60), 27 Mayıs ihtilali. Adalet Partisi ve l965 seçimleri, |2 Mart, 12
EylüI 1980. 2000'ler ve küresel dünya gibi konular ile birlikte Anayasacılık hareketleri ve
anayasalar, siyasal partiler. sivil toplum, merkez-çewe ilişkisi, milletten ulusa etnik siyaset,

Avrupa Birliği ile ilişkilerin Türkiye'deki demokratikleşme sürecine etkileri, Tiirkiye'de
modem siyasal düşünce konulan incelenecektir.

Dersin amacı belli başlı demokrasi kuramları ele alınarak, günilmiiz demokrasi
aıılayışına yönelik tartışmalann değerlendirilmesini sağlamaktf. Modem dönem demokrasi
kurumlann ağırlıkh olarak incelenmesiyle birlikte, modem demokrasi kuramlarrnın zeminini
teşkil eden öncü (eski) demokrasi kuramlarına da yer verilmesi planlanmaktadır. Ögrencilerin

bu kuramlar arasındaki ilişki ve karşı laştırmalar ile siyasal düşiinceye ve normatif siyasal
teoriye ilişkin derinlikli ve eleştirel bir kavrayış edinmeleri sağlanacaktır.

\//
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yEREL YÖNETiMLERiN MALi YAPISI

Bu derste genel anlamda verinden yönetim, yerel özerklik^ idari vesayet, mali tevzin
gibi k.ınulara dcğinildikten soma },önetimler arası mali ilişkiler çerçevesinde il özel idareleri,
belediyeler ve bağh idarelerin gelir

re gidcrlcri ile bütçeleri

incelenecektir. Söz konusu

idare]crin gelirJcri ise özellikle öz gclirler açısından değerlendiri)erek 1,erel yönetimlerin

yürüttiiğü hiznıctlerle

öz gelirleriniır

mukayesesine gidilecek. böylecc mali özerkliğin

ıeteriııce tesis cdilip edilmediği sorı-ınsııh üzerinde durularak merkezin 1erel iizerindeki mali
denetiı-ııi konusrına da değinilecektir.

SK 5ı5

KAM[_,!

POI-İTİKASI MODELLERi

Bu ders. öğrencilere politika oluşturma aşamaları, kurumlar. aktörler ve fikirler ve
politika alt sistemleri, politika rejimleri, politika tarzlan ve politika kapasitesi gibi konulan
analiz edebilme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle ders, kamu politikalannın
nasıl ı,e neden değiştiğini veya istikrarlı kaldığını, politikacılar, iş di,inyası, bürokratlar ve halk

gibi çeşitli aktörlerin rolü ve etkisini anlamak için kamu politikası oluşturma çerçevelerine
odaklanır. Ek olarak. ders. davranışsal kamu politikası ve büyiik veri ve kiiresel kamu
politikası gibi politika bilimlerindeki güncel konulan incelemekledir.

SK 516 PosTMoDERN siYAsAL D[lşÜNCELERyE
Bu ders. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren siyasal kawamlara ilişkin tartışmalann

etrafında şekillendiği postmodem düşünceye ilişkin bilgi vermeyi; modem siyaset ile
Postmodem siYaset kavramlan arasındaki farklılıklann ve siirekliliklerin tespit edilmesini;
Postmodem siYasa[ düŞiinceye yol açan modem öncüllerin ileri sürdfüleri kavram ve fikirlerin

öğrenilmesi ve tartışılmasını; Foucault, Denida, Lacan, Jameson. Lyotard, Baudrillard,
Deleuze ve Guattari gibi düşünürlerin ileri sürdükleri kawam ve fikirlerin
taıtışılmasını;
bunlara yöneltilen eleştirilerin öğreni]mesi ve tartışılmasını kapsamaktadır.

w

Avrupa Birliği'nin siyasi ve idari tarihinin incelenmesi; AB'nin kurumsal ve işlevsel
yaplslnln değerlendirilmesi; AB'nin yerel yönetim pratiklerinin ve yerel yönetim yapılannın
irdelenmesi; AB'de yerel yönetim reformlan, reformların nedenleri ve Al}'nin genişleme

süreçlerinin tartlşılmasu geçmişten güniimüze Tüıkiye_AB itişkilerinin değerlendirilmesi;

AB'l,e üyelik sürecinde aşılması gereken engeller; yerel yönetimlerde reform gereklilikleri;
,I'ürkiye'de
yerelleşmeye yeni bir bakış ve eleştirel analiz bu dersin ana eksenini teşkil
etmektedir

§K 5l8 SİYA§AL KÜLTüR

ANALizi

Bu ders, siyasal kurum ve daı,ranışların kültür ekseninde analiz edilmesini; siYasal
değişim süreçlerinde kültürel sürekliliklerin tespit edilmesini ve tartışılmasını; Hegel, Dilthey,
Durkheim ve Weber gibi düşiiıiirlerin kültiir kuramlannın öğenilmesini; tarihsel düşünce, dil

çalışmaları vc modemleşme kuramlannın kültür temelinde açıklanmasını; A-lmond, Verba

gibi siyaset bilimcilerin siyasal kültiir analizlerinin öğenilmesi ve

tartışılmasını;

demokratikleşme, otoriterlik, çoğulculuk, din-siyaset ilişkisi vb. konulann siyasal kültiir
perspektifi nden incelenmesini amaçlamaktadır.

sK
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KAMf],yÖı§rriıd vE

Bu ders

R8FoRM

,l,

kapsamında kamu yönetin-ıi alanında yaşanan reform süreçleri kendi

tarihselliği ieerisinde öğrencilere a.tarllacaktır. Ders kapsamı Cumhuriyet dönemi ile
s

ın

re

ıı

lanmaktıilır. Dönem sonrrnda lisııısüstü iiırcncilerin Türkiye'de kamu yönetiminin yapısı

islel işini tıcğiştiıen reform uvgulanraları hakkında bilgi sahibi ıılmaları hedeflenmektedir.
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§iViL TOPLUM Kt RAMLARI VE Gtn{CEL TARTIŞMALAR

Bu ders kapsamında sivil toplum kuruluşlannın terminolojisi, anlamı,

I
görevleri,

sorunları ve türleri ile devletle ilişki biçimleri, yurttaş-birey-devlet unsurlarr arasrndaki yeri ve

uygulamadaki gelişiminin incelenmesi yer almaktadır. Dersin amacı; demokıasinin tanımı,

türleri, temel ilkeieri; demokrasi ve sivil toplum kavramlannın tarihi gelişimi; farklı
ideolojilerde sivil toplum ve demokrasi, temel hak ve hürriyetler konusundaki yaklaşımlar;

osmanlı ve cumhuriyet döneminde sivil toplum kuruluşlan; üçiincü sektör olarak sivil
ıoplum kuruIuşlannın rolleri haklında bilgi vermek olarak sıralanabilir.

-/

SK 521 ÇEVRE §ORUNLARı
Bu ders çevre konulannı ve sorunlannı. çevresel tehditleri, bu bağlamdaki politikalan
açıklamak için tasarlanmıştır. Dersin içeriğini çevre konulannı ve sorunlarını ele alan önemli
teoriler. çevresel tehditlerin hem teorik hem de ampirik bağlamda belirlenmesini amaçlayan

günümiizdeki politikalar oluşturmaktadır.

Bu

bağlamda, şu konular analiz edilmektedir;

olTnan. su kaynakları ve sulak alanlar politikasının boyutlan;

iklim değişikliği. kryı yönetimi

ve biyolojik çeşitliliğin önemi. Dersin interaktif bir tartışma temelinde ilerlemesi, bu
kapsamda ders içeriğini oluşturan çeı,resel değerler ve kirlilik, çewe ve ekonomi, çevreci
akımların düşiirısel temelleri, çevre politikası, çevre politikasına yönelik yaklaşımlar, çewe
politikasının araçları, dünyada ve Türkiye'de çevre politikası gibi başlıklar altında konulann
ele alınması planlanmaktadır.
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