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Bu ders siyasal olguların coğrafi ve mekansal boyutları üzerinde odaklanmaktadır. Derste
zaman-mekan-toplum ilişkisi hakkında kuramsal yaklaşımlar; küresel, ulusal, bölgesel ilişki
sistemlerine kuramsal yaklaşımlar; üretimin, dolaşımın ve değişimin mekansal kalıpları; devletin
mekansal yapısı ve yeniden ölçeklenmesi ve yasal-kurumsal düzenlemeler; coğrafi ölçek
politikaları; küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme, yeni bölge ve yerellikler; göç, ve
yerleşme sistemlerinin politik boyutu gibi konular ele alınır.
This course focuses on spatial and geographical dimensions of political phenomena covering
theoretical approaches to time-space-society relations; systems of global, national, and regional
relations; spatial patterns of production, circulation and exchange; spatial structure and resclaing
of the state and its legal-institutional settings; politics of scale; political aspects of migration and
settlement systems; globalization, regionalization and localization, new regions and localities.
I.
Öğrencilere siyasal coğrafya alanında farklı konularda ileri düzeyde donanım sağlamak.
II.
Siyasal coğrafya örneğinden başlayarak toplumbilim yaklaşım ve yöntemleri hakkında
öğrencilere donanım sağlamak.
III.
Öğrencilerin okuma ve yazma becerileriyle yazma, tartışma ve araştırma pratiklerini
geliştirmek.
I. To equip the students with advanced knowledge on different subjects in political
geography.
II. To equip the students with approaches and methods of social sciences, beginning with
those of political geography.
III. To improve reading and writing skills and practices of discussing and conducting
research.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Genelde toplumsal olguları, özelde de siyasal coğrafya konularını analiz edebilir,
II. Siyasal coğrafya örneğinde toplumbilim yaklaşım ve yöntemleri hakkında kuramsal ve
kavramsal düşünce ve uygulama becerisine sahip olur,
III. Siyasal coğrafya alanında etkin bir şekilde iletişim kurar ve tartışır,
IV. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma yetisi kazanır.
Students who succeed in this course will improve their ability to;
I. Analyze social phenomena in general, and issues in political geography in particular,
II. Acquire the skill to think theoretically and conceptually and to apply knowledge
gathered from approaches and methods of social sciences, in particular of political
geography.
III. Communicate and discuss issues effectively in the field of political geography.
IV. Acquire the skills to read and understand texts, to conduct research and write.

Kaynaklar
(References)

Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)

Political Geography: An Introduction to Space and Power, Painter, J. A., London:
Sage, 2009.
Politics: Critical Essays in Human Geography, Agnew, J., Mamadouh, V., Surrey:
Ashgate, 2008.
A Companion to Political Geography, Agnew, J., Mitchell, K., Toal, G., Oxford:
Blackwell, 2003.
Political Geography in the Making, Agnew, J., London: Arnold, 2002.
New State Spaces, Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Brenner, N.,
Oxford: Oxford University Press, 2004.
1 dönem ödevi
1 research term paper

Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)
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Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)

Derse katılım
Course participation
DERS PLANI

Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Konular
Zaman-mekan-toplum ilişkisine giriş
Siyasi coğrafyanın gelişimi ve kuramsal yaklaşımlar
Üretim, dolaşım ve değişimin mekansal kalıpları
Küresel, ulusal, bölgesel ilişki sistemlerine kuramsal yaklaşımlar
Güç ve devletin mekansal yapısı
Ulus devlet ve küreselleşme
Devletin yeniden yapılandırılması ve ölçeklendirilmesi
Küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme
Üretim coğrafyasında bölgeler arası işbölümü
Dünya şehri / küresel şehir kavramı
Nüfus ve göç coğrafyası
Kimlik, kültür, farklılık ve mekan
Politik ekoloji
Küresel ortak kullanım varlıklarının politikası

Dersin
Çıktıları
I, II
I, II, III
I, II
I, II, III
I, II, III,IV
I, II, III
I, II, III
I, II, III,IV
I, II, III
I, II, III
I, II
I, II, III
I, II, III,IV
I, II, III

COURSE PLAN

Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Topics
Introduction to space-time-society relations
Development of political geography and the theoretical approaches
Spatial patterns of production, circulation and exchange
Theoretical approaches to systems of relations at the global, national and regional scales
Power and spatial structure of the state
Nation state and globalization
Restructuring and rescaling of the state
Globalization, regionalization and localization
Regional division of labour in the geography of production
Concept of world city / global city
Geography of population and migration
Identity, culture, difference and space
Political ecology
Politics of the global commons

Course
Outcomes
I, II
I, II, III
I, II
I, II, III
I, II, III, IV
I, II, III
I, II, III, IV
I, II, III
I, II, III
I, II
I, II, III
I, II, III
I, II, III, IV
I, II, III
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Dersin Siyaset Çalışmaları Programıyla İlişkisi
Katkı
Seviyesi
1
2
3

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
a
b

c
d

e
f
g
h

i

Siyaset Çalışmaları alanı ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme, (bilgi ii), yorumlayabilme
ve bunları kullanarak yeni bilgiler oluşturabilme (beceri iv)
Siyaset çalışmaları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme, öğrenmesini yönlendirebilme (öğrenme ix), kullanabilme (beceri iii), uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (bilgi i)
Siyaset Çalışmaları ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
(beceri v)
Siyaset Çalışmaları alanında bağımsız çalışma yürütebilme, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve
sorumluluk alarak çözüm üretebilme, gerektiğinde liderlik yapabilme, (Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme vi, vii, viii)
Siyaset Bilimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara,
yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik x)
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme geliştirebilme
ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik xi)
Bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olma, Siyaset Çalışmaları alanının
gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik, xii, xiii)
Siyaset Çalışmaları alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek çalışma yürütme
(Alana özgü yetkinlik xiv); alan bilgisini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası
çalışmalarda kullanabilme (Alana özgü yetkinlik xvi)
Siyaset Çalışmaları alanında bağımsız ve özgün bir çalışma (master tezi) hazırlayabilme (Alana Özgü
Yetkinlik xv)
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam

X
X

X

X
X

X

Relationship between the Course and Political Studies Curriculum
Level of
Contribution
1
2
3

Program Outcomes
a

b

c
d

e
f
g

h

i

Grasping, interpreting the interaction between the area of Political Studies and different disciplines
(knowledge ii) and forming new types of knowledge by combining knowledge from the area and from
various other disciplines (skill iv)
Assessing and using theoretical and practical knowledge acquired in the area with a critical view, directing
one’s own learning process (learning competence ix, skill iii); developing and intensifying knowledge in
the related program’s area (knowledge i)
Solving the problems faced in the area by making use of the research methods (skill v)
Carrying out a study independently, developing new strategic approaches while taking responsibility,
fulfilling the leader role where when it is required (Competence to work independently and take
responsibility vi vii viii)
Transmitting the latest developments and their own studies both to the area of Political Studies and other
disciplines orally, written and visually (Communications and social Competency x)
Evaluating and improving social relations and norms that direct those interactions with a critical approach
and taking action to change them when it is required (Communications and Social Competence xi)
Developing capability to communicate verbal and written forms in a foreign language and ability to use
information and communication technologies required by the area of political studies (Communication and
Social Competency, xii, xiii)
Conducting, interpreting, and applying data in the area of Political Studies by considering social, scientific,
cultural and ethical values (Area specific Competence xiv); using the area knowledge, competency in
problem solving and applying in interdisciplinary studies (Area specific competency xvi)
Preparing an independent and original master thesis in the area of Political Studies (Area specific
competency xv)
1: Little, 2. Partial, 3. Full

Düzenleyen (Prepared by)

Tarih (Date)

X

X

X

X
X

X

İmza (Signature)
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