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1. Programa genel bakış
1.1 Önerilen programın mantığı
Bu öneri, kentsel asayiş politika-yapımında ve teslimindeki eğitimsel ve mesleki ihtiyaçların dikkatli
bir değerlendirmesi ve bunların araştırılması sonucu ortaya çıkmıştır.
Özellikle URBIS ilk araştırmasının anahtar bulguları, kentsel asayişin 7 çekirdek problemini ve
Avrupa genelinde benzerlik gösteren ve oldukça fazla miktarda uygulamanın gerçekleştirilmiş
olduğu 4 anahtar politikayı tespit etmiştir (çoğunlukla kriminal adalet ve risk yönetimi kapsamında
ama ayrıca onarıcı adalet hareketi ile sosyal ve ekonomik politika tepkileri kapsamında).
USMPD müfredatı bu noktada böylelikle hem gerilimleri, hem de bunların geniş olarak
yorumlanmış olan “problem-odaklı uygulama” kullanımlarındaki bütünleyiciliğini tanımak amacıyla,
bu uygulama alanları dahilinde bir “katılımlı” düşünme oluşturmuştur.
Daha geniş kapsamlı olarak, politika yapan kurumlar ve meslekler, yasal, özel ve gönüllü sektörleri
içeren, özellikle hizmet planlama, tedarik ve uygulama yapılarında büyük değişikliklere tanık
olmuşlardır (ve yakın zamanlı reformlarla, gayri resmi sektörlerle artan bir şekilde).
Bu 'yeni kamu yönetimi' ve “kanıt-bazında” problem çözümü hareketindeki ilgili gelişmeler, kamu
politika aktörleri arasındaki eğitim ve öğretim için derin çıkarımlar sağlamıştır. Öneri, anahtar
prosesleri (kamu politikasındaki idari meslekler, bilim ve politikalar vs.) ve modern çerçevenin
gerçekliklerini (kentsel asayişsizliğin yeni problemleri, ortaklıklar bazında politika tepkileri ve çok
kurumlu çalışma vs.) keşfetme imkanı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu alanlarda çalışanların
sorumluluklarından ve işveren organizasyonun yerinden bağımsız olarak müzakere etmelerinin
gerekeceği belirli bilgi alanlarına – eşit olanaklar ve farklılıklar, insan hakları vs- yanıt vermektedir.
USMPD, ortaya çıkmakta olan bu disiplinler-arası profesyonel alana uzmanlığı yerleştirmek ve
politika yapıcılar ve hem kamu hem de bağımsız sektörlerdeki orta ve üst seviye yöneticilere
gelişimsel olanaklar sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Özellikle önerilen bu program, Yerel
Otoriteler/Belediye İdari Teşkilatları dahilinde istihdam edilmiş olanların gelişimsel ihtiyaç ve
çıkarlarına hitap etmektedir.
Kamu politikası yöneticilerinin modern politika modellerinde ve bunlardaki gelişmeler dahilinde
oldukça deneyimli olmaları ve ayrıca ilgili araştırmalar üzerine eleştirel bir şekilde ve refleks olarak
sorgulama yapabilme donanımına sahip olması gerekmektedir. USMPD, doktora tezini üstlenerek
bu ihtiyaçları karşılamakta ve yeni araştırma ile bağlantı kurmak için önemli bir araç ve ilgili
araştırma kanıtını oluşturmak için gerekli becerileri sağlamaktadır.
Kentsel asayiş ve suç önlemede yer alan politika yapıcıları, yöneticiler ve uygulayıcılar için
araştırma, analitik ve teorik becerilerin sağlanması için Profesyonel Doktora gibi daha yüksek
seviyede bir derece ihtiyacı daha önce hiç bu kadar baskın olarak ortaya çıkmamıştı. Derece,
yasama, gönüllü ve özel sektörlerde deneyimli ve kalifiye personel kademelerini amaçlamaktadır.
Hızlı ilerleyen meslek dünyasındaki anahtar oyuncular olarak bu profesyoneller, ortaya çıkan
fırsatları ve zorlukları ele almak için doktora derecesinin sağlayacağı entelektüel ve teknik
kapasitelere gereksinim duymaktadırlar.

1.2 Kabul politikası ve erişim kriteri
Profesyonel Doktora programı için temel giriş şartı olarak, adayların iyi bir lisans derecesine ve
normal olarak lisans üstü derecesine sahip olmaları gerekmektedir; bu kişilerin ayrıca iki veya daha
fazla yıl süre ile seçtikleri programla alakalı bir alanda profesyonel deneyimleri olmalıdır.
Değerlendirmelerin bazıları işyerinde pratik değerlendirme gerektireceği için, başvuru sahiplerinin
normal olarak uygun profesyonel bir alanda profesyonel ortamlara erişim sağlayabilecekleri bir giriş
konumunda olacaklardır.
Program, öğrenci alımı, seçim ve kabul dahil olmak üzere bütün uygulamalarında ve faaliyetlerinde
eşitlik ve farklılığı desteklemeye adanmıştır. Her yaştan, etnik kökenden, fiziksel engellerden, aile
yapısından, cinsiyetten, milliyetten, cinsel eğilimlerden, “ırklardan”, dini veya diğer görüşlerden ve
sosyo-ekonomik altyapılardan gelen bireylere kucak açan ve bunlara eşit imkanlar sağlayan geniş
bir kültür kurma amacındadır.
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Önerilen program için hedef grup geniş kapsamda tanımlanmıştır çünkü
alım kapsamı oldukça geniştir. Sosyal politika, suç kontrol politikası ve
kamu politikası, uygulama politikası bakımından evrim geçirdikçe,
kriminal, sosyal ve kamu politikası akademik alanları da birlikte
evrimleşmişlerdir. Böylece kriminal adaletin, sosyal ve kamu politikalarının planlanmasına,
yönetimine ve tedarikine dahil olanların tamamı, aşağıdaki kamu sektörü alanları dahil olmak üzere
hedef alınmıştır:
 Kentsel Asayiş, Suç Önleme ve Toplum Güvenliği
 Polislik
 Kriminal Adalet
 Barınma
 Sosyal kalkınma
 Çevre Planlama
 Sağlık
 Eğitim
 Kentsel Planlama
Bununla birlikte, asayiş ve adalet ve ilgili politika alanlarının karma ekonomisini giderek artan bir
şekilde yansıtarak, özel ve üçüncü sektörlerden öğrenci alımı için daha fazla imkan doğacaktır.
Hedef popülasyonun belirli bir alt-bölümünü cezp edecek şeylerden biri de, bu bireylerin işveren
organizasyonlarına kazandırılacak olan hizmet ve proses gelişmelerini taahhüt eden araştırma
olanaklarıdır.

1.3 Ön öğrenmenin akreditasyona uygunluğu
Profesyonel Doktora öğrencileri, Profesyonel Doktora programına girişlerinden önceki üç yıl içinde
alınmış olan ve muaf olunacak modüllerin öğrenme çıktılarını karşılayabilen önceki eğitimler
bazında, maksimum iki belirli modülden muafiyet için başvurabileceklerdir. Muafiyetler, ön öğrenim
akreditasyonu bazında yapılabilir (APL).
APL için yapılacak olan başvurularda öğrencilerin, daha önceki eğitimlerinde almış oldukları gerekli
okuma listesi, değerlendirme ödevleri ve bunların sunumu da dahil olmak üzere modül genel
hatlarını sağlamak zorundadırlar. Öğrenciler normal olarak herhangi bir çekirdek eğitim
modülünden muaf tutulmayacaklardır.
APL’nin izin verildiği durumlarda öğrenci, ilgili sayıda krediye hak kazanacaktır.

1.4 Programın yapısı
USMPD, başka şekilde ve kendilerinin profesyonel çalışma alanlarındaki gerekli becerilerin
geliştirilmesini sağlayacak proseste bu seviyedeki bir eğitimi alamayacak olan kişiler için doktora
seviyesinde vasıf kazanma imkanını sağlayarak yaşam boyu eğitimi desteklemek üzere dizayn
edilmiştir. Sonuç olarak program, kentsel asayiş alanında çalışan profesyonellerin kendi
organizasyonlarındaki operasyonlarını, hizmet vermiş oldukları toplumların çıkarı için iyileştirmek
üzere bunlara yeni becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir.
Bu kurs USMPD sahiplerini, ortak ve/veya çok-kurumlu çalışmaların başarılı bir şekilde inşa
edilmesi ve işletilmesi, kamu politikası ortamlarında stratejik problem çözümü inisiyatifleri ve
benzeri gibi karmaşık konularda bilinçli hükümler yapmaya hazırlayacaktır. Bireylere, kentsel
asayiş yönetimi üzerine kendi yapmış oldukları çalışmaları, uzman ve uzman olmayan dinleyicilere
sunmalarına yardımcı olma hususu üzerinde özellikle durulacaktır. Ayrıca, daha geniş kentsel,
sosyal ve kamu politikaları yapımı alanlarında politika planlama, yapma ve tedarikinin gelişimine
katkı sağlama kapasitesi de büyük öneme sahip olacaktır.
Kentsel Asayiş Yönetimi Doktorası, belirgin pedagojik öğrenme ve değerlendirme çerçevesi
dahilinde daha yüksek profesyonel bilgi ve becerilerin edinimini gerektirecektir.
Programın sonunda giriş yapanlar, araştırma becerileri ve teorik kapasiteye sahip olacaklardır ve
bunları kendi profesyonel ortamlarına hem politika yapımı hem tedarik bakımından uygun bir
şekilde aktarma deneyimine sahip olacaklardır:
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Araştırma
• Araştırma tasarımı, örneklendirme stratejileri, deneysel ve
yarı-deneysel tasarım, sistematik gözlem, anket tasarımı, mülakat teknikleri, katılımcı
gözlemi, faaliyet araştırması, politika merkezli araştırma dahil olmak üzere sosyal
bilimlerdeki ana araştırma metotlarının sistematik olarak kavranması;
• Bilgisayar yardımlı metotlara ağırlık verilerek verilerin yorumlanması ve analizinde
çeşitli tekniklerin sistematik olarak kavranması;
• Bu metot ve tekniklerin tipik olarak kendi alanları ve diğer ilgili alanlar dahilinde
kullanıldığı farklı yöntemlerin takdiri;
• Bu metot ve tekniklerin, bireysel öğrenciler için bağımsız mesleki ilgi alanlarına bağlantı
kurma deneyimi;
• Araştırma becerilerini, tasarımını, veri toplama ve analizini kendi çalışma ortamlarında
çeşitli amaçlar için uygulamada ispatlanmış kapasite.
Teori
• Teorik modeller, metotlar, politikalar ve kanunlara dair geniş bilgi hacimlerine kendi
seçtikleri alanlarda gösterebilme becerisi ve bunların kullanımını eleştirel olarak
değerlendirme kapasitesini gösterebilme;
• Kendi profesyonel meslek alanları ile alakalı geniş bir teorik model repertuarını
kabiliyetli bir şekilde kullanabilme;
• Bir Avrupa veya uluslararası bağlamda kurumlar üzerindeki materyal farkındalığını ve
uygulamasını, ayrıca bunların kendi profesyonel meslek alanlarına olan teorik
bakımdan alakalarını gösterebilme becerisi;
• Teorik bilgilerin, sosyal ve politik değişimlerin ışığında çalışmalarının değer bazını
gözden geçirme ve eleştirel olarak değerlendirmesini yapmada kullanabilme ve
değerlerin uygulama ile nasıl bütünleştirildiğini gösterebilme becerisi;
• Teorik bilgileri, kendi profesyonel meslek alanlarında uygun değerlerin elde edilmesini
hedefleyen politika ve uygulamaların tespit edilmesinde ve geliştirilmesinde
kullanabilme becerisi;
• Çeşitli profesyonel alanlar yelpazesinde yukarıdakilerin tamamının uygun olabileceği
yöntemleri tanıma, teorileştirme ve anlama becerisi.
Transfer edilebilir beceriler
• Mükemmel yazma ve sözel becerileri;
• Uzmanlık terminolojisini kendinden emin bir şekilde kullanabilme;
• Kendinden emin bir şekilde tartışmalara, grup çalışması ödevlerine ve uygulama
aktivitelerine katkı sağlayabilme;
• ICT’yi yüksek yetkinlik seviyesinde kullanabilme becerisi;
• Çok geniş bilgi kaynağı yelpazelerine verimli bir şekilde erişebilme becerisi (elektronik,
kütüphane, kamu arşivleri, veri tabanları vs.)
• Çeşitli formlarda mevcut olan verileri yorumlayabilme ve/veya eleştirel ve yapıcı bir
şekilde sunabilmede yüksek beceri sahibi olma.
• Mantıklı, tutarlı, yaratıcı ve yenilikçi sunumları uzman olan ve uzman olmayan
dinleyicilere uygun şekilde yapabilme becerisi.
Profesyonel Doktora derecesi iki ana öğeden oluşmaktadır:
• Bölüm Bir – Sekiz eğitim modülünün öğrenimi
• Bölüm İki - Tez
Bölüm Bir – Öğretilen Modüller:
Öğrencilerin altı eğitim modülünü (her yıl için dört modül) almaları gerekmektedir. Üç farklı türde
modül bulunmaktadır – zorunlu, jenerik opsiyon ve zorunlu uzmanlık opsiyonu.
Dört zorunlu uzmanlık opsiyonu:
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•
•
•
•

Modül 1. Kentsel Asayiş, suç ve Adalet Araştırması
Modül 2. Kentsel Asayiş, Suç ve Adalete Yanıt Verme
Modül 3. Yeni Kamu Yönetimi
Modül 4. Ortaklıklar ve Çok-kurumlu Çalışma: Teori ve
Uygulama

İki zorunlu jenerik modül (potansiyel olarak diğer doktora öğrencileri ile paylaşılmaktadır):
• Modül 5. Araştırma Tasarımı ve Uygulama Prensipleri
• Modül 6. Araştırma ve Kanıt-Bazlı Politika ve Uygulama
İki opsiyonel uzmanlık modülü (ilgili ülke/bölge/şehir tarafından belirli içeriksel hususlar ve görevler
bağlamında karar verilecektir)
Bölüm iki –Tez
• Öğrenci Bölüm Biri tamamladıktan sonra öğrenci ile tez araştırma kontratı müzakere
edilecektir.
1.4.1 Programın Uzunluğu
Öğrencilerden programın tamamını beş yıl içinde bitirmeleri beklenmektedir, öğrenim modülleri
aşaması iki yıl içinde bitirilecektir. Maksimum adaylık süresi yedi yıl olup, yalnız bu uzunluktaki
süre, sadece istisnai durumlar için sağlanacak olup, standart süre uzunluğu beş yıl olacaktır.
1.4.2 Çıkış noktaları ve ECVET eşdeğerliği
Programın esnek olarak dizayn edilmiştir ve öğrencilere farklı çıkış noktaları sağlamaktadır. Farklı
çıkış noktalarına sahip olma imkanı hem VET (Mesleki Eğitim ve Öğretim) sağlayıcıları hem de
üniversiteler tarafından uygulanacaktır ki bu durumda program, Avrupa Nitelikleri Çerçevesinin 8.
Seviyesine kadar verilebilmektedir.
Aşağıdaki tablo ve şema, çıkış noktaları referanslarını ve EQF (Avrupa Nitelikleri Çerçevesi)
seviyelerini göstermektedir.
Modüller
Modül 1+2
Modül 1+2+3+4+5+6+7+8
Modül 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Çıkış Noktaları
USM Lisans Üstü Sertifikası
USM Lisans Üstü Diploması
USM Mastırı

EQF Seviyesi
Seviye 6*
Seviye 7
Seviye 8

* Lisans Üstü Sertifika normal olarak 60 ECVET puanı1 olduğu için EQF 6. Seviyeyi
Lisans Üstü Sertifikaya tahsis etmeye karar verdik. Bu durumda 2 modül, sadece 40
kredi/puan alınmasını sağlayacaktır. Kredi eşdeğerliği üzerine daha fazla detay için
lütfen aşağıdaki paragraflara bakınız.

1

Teorik ve Pratik Mesleki Eğitim için Avrupa Kredi Sistemi ECVET - ECVET hakkında daha fazla bilgi edinin,
Sorular ve Cevaplar, sayfa 53 paragraf 6.
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Daha önce de belirtildiği üzere, ECVET puanlarının tahsisi, 60 puanın bir yılda erişilebilir olduğu ve
1 puanın 25 saate eşdeğer olduğu kabul edilerek belirlenmiştir.
ECVET puanlarının tahsisi için her bir modüle Öğrenme Ünitesi değeri vererek aynı zamanda her
bir ünitenin ağırlığını da tespit ettik ve aşağıdaki tabloda gösterilmiş olan saat sayısını elde ettik.
Yılda 60 puan kullanarak program, akademik sistemde yürürlükte olan ECTS sistemine derhal
adapte edilebilir duruma getirilmiştir ve iki sistem arasında programın tanınması sağlanmıştır.
Üniteler
Öğrenme Ünitesi 1
Öğrenme Ünitesi 2
Öğrenme Ünitesi 3
Öğrenme Ünitesi 4
Öğrenme Ünitesi 5
Öğrenme Ünitesi 6
Öğrenme Ünitesi 7
Öğrenme Ünitesi 8
Öğrenme Ünitesi 9
Toplam

ECVET
Puanları
20
20
20
20
15
15
5
5
180
300

Ağırlık %

Saatler

%7
%7
%7
%7
%5
%5
%2
%2
%60
%100

500
500
500
500
375
375
125
125
4500
7500
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1.5 Değerlendirme stratejisi
Önerilen USMPD derecesi için değerlendirme stratejisi, öğrencilerin 4,000 kelimelik yazılı bir ödev
– veya eşdeğerini – sekiz öğretim modülünün her biri için gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bazı
modüller için değerlendirme tek bir yazılı ödev üzerinden sağlanırken, bazı modüller için ise iki
değerlendirme etkinliği kullanılacaktır, böylece sadece değerlendirme çeşitliliği ve yelpazesi
sağlanmayacak, aynı zamanda değerlendirme görevlerinin farklı modüllerin öğrenim çıktılarına
derhal yanıt vermesi sağlanacaktır.
Önerilen modüller, bu türden farklı görevler için örnekler sunmaktadır. Bununla birlikte bütün
modüller için ortak olan, öğrencilerin eleştirel ve analitik yazma becerilerini törpülemelerini
sağlayacak yazılı bir esas çalışma hazırlama şartı bulunmaktadır, bu da öğrencilerin doktora
seviyesinde yazma becerilerinin değerlendirilebilmesini sağlayacaktır.
Tez, kursun bütünü için merkez konumundadır; PhD’de olduğu gibi öğrenciler, tez marifetiyle
doktora seviyesindeki çalışmalarında ana kriter olan orijinalliği elde ettiklerini ispatlarlar. Ayrıca tez,
çoğunlukla öğrencilerin disipliner ve resmi bilgilerin entegrasyonu ve uygulamasını tam olarak
edindikleri bölümdür. Merkezi olmasından dolayı, programın öğretilmiş olan kısmı, tez ile oldukça
yakından alakalıdır. Tutarlılık ve ilerlemeyi sağlamanın parçası olarak öğrenciler, kendi bireysel
modüllerinde ödevleri tezlerinin hazırlanmasında kullanmaları için teşvik edilmektedir – literatürün
gözden geçirilmesi, araştırma metotlarının denenmesi vs. Bölüm Biri tamamladıktan sonra
öğrenciler, hali hazırda tezleri için altyapı çalışmasını aslında hazırlamış olacaklardır.
Her bir modül değerlendirmesi için geçme notu %50’dir. Bölüm Birden Bölüm İkiye, tez aşamasına
geçmek için, öğrencilerin toplam ortalama modül notu %60 altına düşmemelidir.
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2. Müfredatın Yapısı
2.1 Öğrenme Ünitesi 1
Başlık: Kentsel Asayiş, Suç ve Adaletin Araştırılması
Ünitenin Amaçları
Ünite öğrencilere, sosyal araştırmacılar için internet ve sosyal medya iletişimlerinin artan önemi
dahil olmak üzere ikincil ve birincil kaynaklardan ne tür veri kaynaklarının mevcut olduğunu ve bu
kaynakları yorumlamak için hangi analitik yaklaşımların kullanılabileceğini anlamalarını
sağlamaktadır.

Bilgi
K1.1 Kentsel asayiş, suç ve
adalet problemlerinin nasıl
inceleneceğini veya
“taranacağını” tanımlanması.

K1.2 Hangi araştırma
stratejilerinin, tasarımlarının
ve inceleme metotlarının
kentsel asayiş, suç ve adalet
problemlerine kanıt
sağlamak için kullanılacağını
genel hatlarıyla belirtilmesi.
K1.3 Kentsel asayiş, suç ve
adalet problemleri
kanıtlarının nasıl analiz
edilebileceğinin,
yorumlanabileceğinin,
iletişiminin
sağlanabileceğinin ve
eleştirilebileceğinin
açıklanması.
/

ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yetkinlikler
C1.1 Kentsel asayiş, suç ve
adalet çalışmalarına farklı
teorik ve disipliner
yaklaşımları rapor edilmesi.

C1.2 Deneysel araştırmanın
kentsel asayiş, suç ve adalet
çalışmalarına katkılarının
eleştirel olarak tartışılması
ve değerlendirilmesi.

C1.3 Ünitede kapsanan
teorik yaklaşımları referans
alarak araştırma
çalışmalarının ve
raporlarının eleştirel olarak
analiz edilmesi ve
tartışılması.

/

Beceriler
S1.1 Eleştirel olarak farklı teorik
ve metodolojik perspektiflerin,
kentsel asayiş, suç ve adalet
anlayışına ne kadar katkıda
bulunduğunu ve böylece bunların
çağdaş anlayışları nasıl
etkilediğini değerlendirilmesi.
S1.2 Toplumdaki anahtar hususlar
ve tartışmaların eleştirel
farkındalığını ve kentsel asayiş,
suç ve adalet anlayışını etkileyen
medyaların gösterilmesi.

S1.3 Teori, metot ve verilerin,
kentsel asayiş, suç ve adaletin
resmi yapılarını nasıl
şekillendirdiğine dair eleştirel
farkındalığın gösterilmesi.

S1.4 Kentsel asayiş, suç ve
adaletteki modern çekişmelere
dair eleştirel farkındalığın
gösterilmesi.

İçindekiler:
1. Avrupa’daki kentsel asayiş problemleri: genel bir bakış; Kriminolojide problemoryantasyonu: Tarama ve analiz.
2. Resmi veri setlerinin analiz edilmesi (bölüm 1): polis kayıtlı suç, hüküm kararları ve
hapishane verileri.
3. Resmi veri setlerinin analiz edilmesi (bölüm 2): kurban araştırmaları ve öz-bildirim
çalışmaları.
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4. Resmi veri setlerinin analiz edilmesi (bölüm 3): tıbbi veriler dahil olmak üzere suçla-ilgili
sosyal ve ekonomik veri setleri.
5. Kalitatif veri arşivlerinin analiz edilmesi: kitle iletişim raporlaması, yasa veri tabanları ve
diğer açık kaynaklar.
6. Birincil veri koleksiyonu ve analizinin üstlenilmesi (bölüm 1): deneyler, yerel kurban
araştırmaları ve öz-raporlandırma çalışmaları.
7. Birincil veri koleksiyonu ve analizinin üstlenilmesi (bölüm 2): mülakatlar ve odak grupları.
8. Birincil veri koleksiyonu ve analizinin üstlenilmesi (bölüm 3): etnografya, profesyonel
uygulama katılımcı gözlemleri dahil.
9. Sosyal ağların analiz edilmesi, çevrimiçi sosyal medya iletişimleri dahil.
10. Çevrimiçi ve çevrimdışı verilerin kriminolojik araştırma ile birleştirilmesi.
11. Bilinçli metotlar: Delphi rauntları ve bilinçli konferans.
Eğitim metodolojileri: anlatım, grup tartışmaları, öğrenci sunumları ve eleştirel okuma.
Değerlendirme metodu: makale ödevleri, bireysel öğrenci sunumları, grup tartışmaları ve geri
beslemesi ile eleştirel araştırma incelemesi dahil olmak üzere biçimlendirici ve özetleyici
değerlendirme.
Süre
Değerlendirme türü
(uygulanıyorsa)
Kentsel asayiş problemlerine dair deneysel veri
Analitik alıştırma
3.000 kelime
setlerinin analizi.
Eleştirel inceleme

Deneysel bir araştırma çalışmasının eleştirel övgüsü.

1.000 kelime

Belirleyici eğitim materyalleri:
• Bullock, K. and Tilley, N. (Eds) (2003) Crime Reduction and Problem-Oriented Policing,
Devon, Willan.
• Crow, I. and Semmens, N. (2008) Researching Criminology, London, McGraw-Hill.
• Edwards, A, Hughes, G and Lord, N (2013) ‘Crime prevention and public safety in Europe,
in S Body Gendrot et al (eds) Routeldge Handbook of European Criminology, London,
Routledge.
• Edwards, A et.al (2013) ‘Digital research, social media and the sociological imagination’,
International Journal of Social Science Research 16 (3) Methodology.
• Finch, E. and Fafinski, S. (2012) Criminology Skills, Oxford, Oxford University Press.
• Housley, W et.al (forthcoming) Digital society: theory, method and data.
• King, R. D. and Wincup, E. (Eds.) (2008) Doing Research on Crime and Justice, 2nd Ed.,
Oxford, Oxford University Press.
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2.2 Öğrenme Ünitesi 2
Başlık: Kentsel Asayiş, Suç Ve Adalete Yanıt Verme
Ünitenin Amaçları
Bu ünite, “Kentsel Asayiş, Suç ve Adalet Araştırması” üzerine Ünitede değerlendirilmiş olan
materyaller üzerine inşa edilmiştir ve ayrıca genel amacı ve ayırıcı özelliği “problem çözme”
yetisine sahip doktora öğrencileri yetiştirmek olan bir müfredat önerimi sağlamaktadır. Bu Ünite,
kentsel asayiş, suç ve adalet problemlerinin analiz ve taramasına odaklanır ve elde edilen yanıtlar
ile bu yanıtların çıktı ve proses değerlendirmesindeki uygun değerlendirmelerine dair tartışma
sağlar.

Bilgi
K2.1 Kentsel asayiş, suç ve
adalete verilen yanıtların
formülleştirilmesi, uygulanması ve
değerlendirmesine kanıt-bazlı
yaklaşımların tanımlanması.
K2.2 Kentsel asayiş, suç ve
adalet problemlerine yanıt
verilmesinde polislik,
cezalandırma ve önleme
stratejilerinin açıklanması.
K2.3 Kentsel asayiş, suç ve
adalet problemlerine verilen
yanıtların bilimsel ve sosyal
tahrikleri arasındaki gerilimler
dahil olmak üzere problem
çözümü için sosyal çevrelerin
anlaşılması.
K2.4 Kentsel asayiş, suç ve
adalet problemlerine verilen
yanıtların formülleştirilmesi ve
doğrulamasındaki herhangi bir
politik ve etnik boyutun
tanımlanması
.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yetkinlikler
C2.1 Kentsel asayiş, suç ve
adalet çalışmalarına olan
farklı teorik ve disipliner
yaklaşımların
karşılaştırılması ve
kıyaslanması.
C2.2 Deneysel araştırmanın
kentsel asayiş, suç ve adalet
çalışmalarına olan katkısının
eleştirel bir şekilde
tartışılması ve
değerlendirilmesi.
C2.3 Kentsel asayiş, suç ve
adalet problemlerine verilen
yanıtların proses ve
çıktılarının değerlendirilmesi
için mevcut olan farklı
değerlendirme
metodolojilerinin tartışılması.

/

Beceriler
S2.1 Deneysel araştırmanın
kentsel asayiş, suç ve adalete
verilen yanıtların
formülleştirilmesi, uygulanması
ve değerlendirmesinde
kullanılması.
S2.2 Teorik konseptlerin ve
deneysel araştırmanın analiz
edilmesi ve değerlendirilmesi.

S2.3 Teori, metot ve verilerin,
kentsel asayiş, suç ve adaletin
resmi inşasını nasıl
şekillendirdiğine dair eleştirel
farkındalığın gösterilmesi.

S2.4 Kentsel asayiş, suç ve
adalet içinde modern
tartışmaların eleştirel
farkındalığının gösterilmesi.

İçindekiler:
1. Kriminolojide problem oryantasyonu: tepkiler ve değerlendirme yaklaşımları.
2. Kriminal
adalete
verilen
yanıtların
değerlendirilmesi
(bölüm
1):
polisliğin
değerlendirilmesindeki gelişmeler.
3. Kriminal adalete verilen yanıtların değerlendirilmesi (bölüm 2): cezai ve hüküm
politikalarının değerlendirmesindeki gelişmeler.
4. Onarıcı adalet yanıtlarının değerlendirmesi (bölüm 1): kurban-suçlu onarımının
değerlendirmesindeki gelişmeler.
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5. Kriminal adalete verilen yanıtların değerlendirilmesi (bölüm 2): toplum adalet şemalarının
değerlendirmesindeki gelişmeler.
6. Risk yönetimi yanıtlarının değerlendirilmesi (bölüm 1): durumsal suç önleme
değerlendirmesindeki gelişmeler.
7. Risk yönetimi yanıtlarının değerlendirilmesi (bölüm 2): “risk altındaki” grupların
çalışmalarının değerlendirmesindeki gelişmeler.
8. Sosyal adalet yanıtlarının değerlendirmesi (bölüm 1): birincil suç önleme
değerlendirmesindeki gelişmeler.
9. Sosyal adalet yanıtlarının değerlendirmesi (bölüm 2): stratejik suç önleme
değerlendirmesindeki gelişmeler.
10. Başka kaynaklardan öğrenme: politika formülleştirmesi, uygulaması ve değerlendirmesinde
kıyaslamanın rolü.
11. Kentsel asayiş problemlerine verilen yanıtların değerlendirilmesinde bilinçli yaklaşımlar.
Eğitim metodolojileri: anlatım, grup tartışmaları, grup problem-bazlı öğrenme (metodolojik
hususlar ve teknikler) ve hazırlayıcı ve sınıf bazlı çalışmalarının öğrenci sunumları.
Değerlendirme metodu: makale ödevleri, bireysel öğrenci sunumları, grup tartışmaları ve geri
beslemesi ile eleştirel araştırma incelemesi dahil olmak üzere biçimlendirici ve özetleyici
değerlendirme.
Süre
Değerlendirme türü
(uygulanıyorsa)
Kentsel asayiş problemlerine verilen yanıtlar için
Analitik alıştırma
3.000 kelime
değerlendirme tasarımı alıştırması.
Eleştirel inceleme

Deneysel bir araştırma çalışmasının eleştirel övgüsü.

1.000 kelime

Belirleyici eğitim materyalleri:
• Bullock, K. and Tilley, N. (Eds) (2003) Crime Reduction and Problem-Oriented Policing,
Devon, Willan.
• Edwards, A, Hughes, G and Lord, N (2013) ‘Crime prevention and public safety in Europe,
in S Body Gendrot
• et al (eds) Routeldge Handbook of European Criminology, London, Routledge.
• Edwards, A and Hughes, G (2012) ‘Public safety regimes, negotiated orders and political
analysis in Criminology’, Criminology and Criminal Justice.
• Hughes, G (1998) Understanding Crime Prevention, Buckingham, OUP.
• Hughes, G. (2007) The Politics of Crime and Community, London, Palgrave.
• Pawson, R. (2006) Evidence-based Policy, London, Sage.
• Pawson, R. and Tilley, N. (1997) Realistic Evaluation, London, Sage.
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2.3 Öğrenme Ünitesi 3
Başlık: ‘Yeni’ Kamu Yönetimi
Ünite Amaçları
Kendi profesyonel meslek alanları dahilindeki ve sosyal bilimler dahilindeki araştırma ve ile ilgili
olarak genel bağlamda Ünitenin amaçları aşağıdaki gibidir:
- öğrencilere, Kamu Politikası Yönetimini bir gerçek dünya uygulamalı aktivitesi olarak bilgilendiren
zengin teorik altyapı ile tanıştırmak;
- öğrencilere politika yapımının, uygulamasının, analizinin ve değerlendirmesinin kompleks,
dinamik ve rekabetçi doğasını keşfetme imkanı tanımak;
- öğrencilere özgürlük, eşitlik, haklar gibi anahtar konseptlerin ve Kamu Politikası İdaresinin
ideolojik savaş alanını dolduran ihtiyaçların eleştirel kavramını geliştirme imkanı sağlamak;
- Kamu Politikası İdaresinin küresel içeriğini belirlemek.
ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yetkinlikler
C3.1 Kendi organizasyonları
veya benzer organizasyonlar
için uygun bir politikanın
inşasındaki genel ve özel
eşitlik görevlerinin müzakere
edilmesi.
K3.2 Kamu politikasının ve idaresinin C3.2 Uygulamalı politika bilgi
yürütüldüğü bir ideolojik içerik için
ve becerilerinin ilgili teori ve
ileri düzeyde bir anlayışın
politika analizindeki yasal
geliştirilmesi.
gereksinimlerle paralel hale
getirilmesi.
K3.3 Altta yatan profesyonel değer
C3.3 Alanda bir araştırma
tabanını hesaba katarak en uygun
tasarlanması ve yürütülmesi.
politika modellerinin, mevcut olan en
iyi kanıt bazında somut bir
kavramının geliştirilmesi.
Bilgi
K3.1 Etkin bir politika-yapımı,
uygulaması ve değerlendirmesi
içinbir temel sağlayan teorilerin
bilinmesi.

Beceriler
S3.1 Farklı bilgi kaynakları
ve politika ile alakalı
verilerin tespit edilmesi,
kullanımı ve
yorumlanması.
S3.2 Özel zorlukların ve
politika gereksinimlerinin
ayırt edilmesi.
S3.3 İlgili politikalar ve
yasama arasındaki ilişkinin
eleştirel bir şekilde
değerlendirilmesi.

K3.4 Kamu politikası ve idaresinin
tarihçesi ve gelişimine dair somut bir
anlayışa sahip olma.

/

/

K3.5 Kanun ve politikanın yapıldığı
karşılaştırmalı bir içeriğin, özellikle
AB’nin etkilerinin anlaşılması.

/

/

İçindekiler:
1. Politika Prosesi Teorileri.
2. Kamu Politikası Analizi.
3. Kanun ve Yönetmelik.
4. Kamu Yönetimi: Teoriden uygulamaya.
5. Denetim.
6. Karşılaştırmalı Politik Ekonomi.
7. Politik Felsefe: Haklar, yükümlülükler ve vatandaşlık.
8. Politik Felsefe: Sosyal Adalet, eşitlik ve farklılık.
9. Çevre Hakları: Teori, Politika ve Uygulama.
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10. Avrupalılaşma, Küreselleşme ve Devlet.
11. Küresel Kamu Politikası.
12. Politikanın İşe Yaramasının Sağlanması.
Eğitim metodolojileri: geleneksel anlatım, seminer ve çalıştay aktiviteleri.
Değerlendirme metodu:
Değerlendirme türü
Eleştirel makale
Analitik alıştırma

Kamu Politikası İdaresi alanında bir anahtar gelişimin
keşfedilmesi.
Mutabık kalınan bir politika analizi alıştırmasının
üstlenilmesi.

Süre
(uygulanıyorsa)
2.000 kelime
2.000 kelime

Belirleyici eğitim materyalleri:
• Alford, J. and O’Flynn, J. (2009) ‘Making Sense of Public Value: Concepts, Critiques and
Emergent Meanings’, International Journal of Public Administration, 32: 171-209
• Barzelay, M. (2001) The New Public Management, Berkeley: University of California Press.
• Christensen, T. and Lægreid, P. (eds.) (2007) Transcending New Public Management,
Aldershot: Ashgate.
• Clarke, J. and Newman, J. (1997) The Managerial State, London: Sage.
• Donahue, J. and Nye, J. (eds.) (2002) Market-based Governance, Washington DC:
Brookings.
• Kamarck, E. (2007) The End of Government as We Know It. Making Public Policy Work,
Boulders: Lynn Rienner.
• Hughes, G and Lewis, G (eds.) (2008) Unsettling Welfare, London, Sage.
• Newman, J. and Clarke, J. (2009) Publics, Politics and Power, London: Sage.
• OECD. (2005) Modernising Government, Paris: OECD.
• OECD. (2010) Public Administration after “New Public Management, Paris: OECD
• Osborne, D. and Gaebler, T. (1993) Reinventing Government, New York: Plume.
• Osborne, S. (ed.) (2010) The New Public Governance?, London: Routledge.
• Pollitt, C. (1993) Managerialism in the Public Services, Oxford: Blackwell.
• Pollitt, C. (2003) The Essential Public Manager, Buckingham: Open University Press.
• Van Dooren, W., Bouckaert, G. and Halligan, J. (2010) Performance Management in the
Public Sector, London: Routledge.
• Van Thiel, S. and Pollitt, C. (2007) The New Public Management in Europe, London:
MacMillan.
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2.4 Öğrenme Ünitesi 4
Başlık: Kentsel Asayişte Ortaklıklar ve Çok-kurumlu Çalışma: Teori ve Uygulama
Ünitenin Amaçları
Kendi profesyonel meslek alanları dahilindeki ve sosyal bilimler dahilindeki araştırma ve ile ilgili
olarak genel bağlamda Ünitenin amaçları aşağıdaki gibidir:
- öğrencilerin ortaklıkların ve çok-kurumlu çalışmanın evrimi ile tanıştırılması;
- öğrencilere ortaklık ve çok-kurumlu içeriklerde politika yapımının, uygulamasının, analizinin ve
değerlendirmesinin kompleks, dinamik ve rekabetçi doğasını keşfetme imkanı tanımak;
- öğrencilere, suç önleme ve kentsel asayişte, daha geniş kapsamlı olarak kamu politikası
ortamlarında ortaklık ve çok-kurumlu çalışmayı etkileyen anahtar teoriler, konseptler ve zorlukların
eleştirel bir anlayışını geliştirme imkanı sağlamak;
- yaygın olarak kabul gören 'koruyucu düzen'de ortak ve çok-kurumlu çalışmanın küresel
içeriğini belirlemek.

Bilgi
K4.1 Ortaklığın gelişimi ve
idamesi, kurumlar arası ve çokkurumlu çalışma hakkında bilgi
veren, bu politika içeriği hakkında
bilgilendirici mevcut tipoloji
bağlamında gelişmiş bir bilgi
birikimi kompleksine sahip olma.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yetkinlikler
C4.1 İlgili araştırma
verilerinin kullanılması ve
yorumlanması.

K4.2 Ortaklık ve Çok-kurumlu
çalışmanın en uygun modellerine
dair, mevcut olan en iyi kanıt
bazında somut bir anlayışın
geliştirilmesi.

C4.2 Kompleks ortamlar için
geçerli liderlik ve yönetim
modellerinin uygulanması.

K4.3 Özellikle suç önleme ve
kentsel asayişe referans ile
ortaklık ve çok kurumlu çalışmanın
tarihçesi ve gelişimine dair geçerli
bir anlayışa sahip olma.

C4.3 Alanda bir araştırma
tasarlanması ve yürütülmesi.

K4.4 Kanun ve politikanın
yapıldığı karşılaştırmalı bir
içeriğin, özellikle AB’nin etkilerinin
anlaşılması.

Beceriler
S4.1 Kompleks çok-kurumlu
ortamlarda toplum ve
kullanıcı işbirliği olanakları
ve tehlikelerinin tespit
edilmesi.

S4.2 Kendi
organizasyonlarında veya
benzer organizasyonlarda
ortaklık çalışmasını
zorlaştıracak engellerin
belirlenmesi.

/

/

İçindekiler:
1. Ortaklıkların ve çok kurumlu çalışmanın temelleri.
2. Teori ve uygulamada çok-seviyeli denetim.
3. Ortaklık ortamlarında yönetim ve liderlik.
4. Birbirleriyle ilişkili ortamlarda araştırma uygulaması.
5. Ortaklık çalışması.
6. Başarılı ortaklık gelişimi ve uygulamasındaki bariyerler.
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7. Etik uygulama.
8. Organizasyonel farklılık.
9. Toplum ve kullanıcı katılımı.
10. Kıyaslamalı içerikte çok seviyeli denetim.
Eğitim metodolojileri: geleneksel anlatım, seminer ve çalıştay aktivitesi.
Değerlendirme metodu:
Değerlendirme türü

Süre
(uygulanıyorsa)

Eleştirel makale

Ortaklık ve çok-kurumlu çalışma alanında anahtar
gelişimlerin keşfedilmesi.

2.000 kelime

Analitik alıştırma

Ortaklık anlaşmasının oluşturulması.

2.000 kelime

Belirleyici eğitim materyalleri:
•
•
•
•
•
•

•
•

Crawford, A (ed) (2009) Crime Prevention in Comparative Perspective, Cullompton, Willan
Publishing.
Edwards, A and Hughes, G (eds) (2013) ‘Urban Security in Europe’, Special Issue,
European Journal of Criminology.
Hughes, G (2007) The Politics of Crime and Community, Baisngstoke, Plagrave.
Hughes, G (1998) Understanding Crime Prevention: Social Control, Risk and Late
Modernity, Buckingham, OUP.
Lawrence A.T., Webber J. and Post J.E. (2004) Business and Society: Stakeholders,
Ethics, Public Policy, New York: McGraw-Hill Irwin.
Murphy D.F. (1996) ‘In the Company of Partners: Business, NGOs and Sustainable
Development: Towards a Global Perspective’, in R. Aspinwall and J. Smith (eds.),
Environmentalist and Business Partnerships: A Sustainable Model? A Critical Assessment
of the WWF UK 1995 Group, Cambridge: White Press Group.
Tennyson R (1998) Managing Partnerships: Tools for Mobilizing the Public Sector,
Business and Civil Society as Partners in Development, London: The Prince of Wales
Business Leaders Forum.
Warner, M. and Sullivan, R. (2004) Putting Partnerships to Work. Strategic Alliances for
Development between Government, the Private Sector and Civil Society, Sheffield:
Greenleaf Publishing.
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2.5 Öğrenme Ünitesi 5
Başlık: Araştırma Tasarımı ve Uygulama Prensipleri
Ünitenin amaçları
Bu ünite, araştırma tasarımının prensiplerine ve uygulanmasına sistematik bir giriş sağlar.
Öğrenciler, sosyal bilimlerde ve felsefi yaklaşımlarda kullanılan ve bunlara dayanak oluşturan ana
veri toplama metotlarına giriş yapacaklardır. Ünite, öğrencilere başkalarının araştırmalarını eleştirel
olarak değerlendirmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak ve kendi araştırma projelerini
tasarlarken uygun seçimler yapmalarını sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

Bilgi
K5.1 Sosyal bilimlerde ve
onların kendi profesyonel
alanlarında kullanılan
araştırma metotlarının
karşılaştırmalı olarak güçlü
yanlarının ve zayıflıklarının
ana hatlarıyla tespit
edilmesi.
K5.2 Sosyal bilimler
araştırmasını destekleyen
anahtar bilim felsefelerinin
tanımlanması.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yetkinlikler
C5.1 Sosyal bilimler
araştırmalarında kullanılan
araştırma tasarımlarının, bu
araştırmanın geliştirilebileceği
muhtemel yollara dair uygun
yargılar yaparak eleştirel olarak
değerlendirilmesi.

Beceriler
S5.1 Sosyal bilimlerde araştırma
uygulaması anahtar felsefe
çıkarımlarının gösterilmesi.

C5.2 Belirlenmiş olan özeti
karşılayan uygun araştırma
metodunun kullanılarak bir
araştırma önerisinin
hazırlanması.

/

İçindekiler:
1. Araştırma Sorularının Oluşturulması.
2. Araştırma Tasarımı.
3. Bilim ve Araştırma tasarımları Felsefeleri.
4. Karma Metot Çalışmasında Kavramsallaştırma ve Ölçme.
5. Nitel araştırmanın üstlenilmesi.
6. Nicel araştırmanın üstlenilmesi.
7. İkincil Verilerin Kullanımı.
8. Etik İlkeler, Çelişkiler ve Politika.
9. Öğrenci Sunumlarının Hazırlanması.
Eğitim metodolojileri: küçük grup eğitimi ve tartışma.
Değerlendirme metodu:
Değerlendirme türü

Süre
(uygulanıyorsa)

Eleştirel makale

Bir adet yayımlanmış bir araştırmanın, araştırma
tasarımının değerlendirilmesi.

2.000 kelime

Analitik alıştırma

Bitirme projesi için bir araştırma önerisinin
hazırlanması.

2.000 kelime

Belirleyici eğitim materyali:
• Beals, R. (2006) Politics of Social Research, New Brunswick, NJ: Aldine Transaction.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bell, J. (1999) Doing Your Research Project. (3rd edition) Buckingham: Open University
Press.
Blaxter, L., Hughes, C. and Tight, M. (2001) How to Research. (2nd edition) Buckingham:
Open University Press. (NB. The first edition, published in 1996, is equally useful).
Pawson, R. & Tilley, N. (1997). Realistic Evaluation. London: Sage.
Walliman, N.S.R. (2000) Your Research Project. London: Sage.
Bailey, C. (1996) A Guide to Field Research Thousand Oaks CA, Pine Forge Press
Flick, U. (2002) An Introduction to Qualitative Research (2nd ed) London, Sage.
Flick, U., von Kardoff, E. and Steinke, I. (eds) (2004) A Companion to Qualitative Research,
London: Sage.
Hammersley, M. and Atkinson, P. (1995) Ethnography (2nd ed) London, Routledge.
Rubin, H. and Rubin, I. (2004) Qualitative Interviewing (2nd ed) Newbury Park CA, Sage.
Silverman, D. (2000) Doing Qualitative Research: A Practical Handbook, London,
Thousand Oaks, New Dehli: Sage.
Aldridge, Alan (2001) Surveying the Social World: Principles and Practice in Survey
Research, Buckingham, UK; Philadelphia, PA : Open University Press.
Bryman, A., & Cramer, D. (2011). Chapter 7 in Quantitative data analysis with IBM SPSS
17, 18 & 19. London ; New York : Routledge.
Dale, A., Arber, S. and Proctor, M. (1988) Doing Secondary Analysis London, Unwin.
De Vaus, D. (2001) Research Design in Social Research, London: Sage.
De Vaus, D. (2002). Analyzing Social Science Data: 50 key problems in data analysis.
London: Sage.
Gorard, S. (2003) Quantitative Methods in Social Science Research London: Continuum.
Savage, M (2010) Identities and Social Change: The Politics of Method. Oxford University
Press: Oxford.
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2.6 Öğrenme Ünitesi 6
Başlık: Araştırma ve Kanıt-Bazlı Politika ve Uygulama
Ünitenin Amaçları
Ünite, sosyal yardım, eğitim ve sağlıktaki kamu ve özel sektörlerinde çalışan öğrencilere, kendi ve
diğer profesyonel alanlarla ilgili olarak aşağıdakileri takdir edebilmeleri için doktora seviyesinde
bilgi, anlayış ve beceri sağlamayı amaçlamaktadır:
- uygulamalı sosyal araştırmanın rolü ve etkinliğine dair güncel eleştiriler;
- sosyal araştırmanın profesyonel politika ve uygulamanın gelişiminde oynadığı role dair çeşitli
modern tartışmalar;
- araştırmanın, sağlık, eğitim ve sosyal çalışmadaki profesyonel politika ve uygulamayı
etkileyebileceği kompleks metotlar;
- araştırma bazlı bilginin üretildiği ve kullanıldığı farklı içerikler yelpazesi.

Bilgi
K6.1 Farklı türde sosyal
araştırmalar ve bunların politika ve
uygulama ile alakalı olarak
oynadıkları farklı rollerin çeşitliliğini
bilmek.
K6.2 Uygulamalı sosyal
araştırmanın profesyonel politika ve
uygulamayı etkileyebileceği veya
etkileyemeyeceği farklı yöntemlerin
tanımlanması.
K6.3 “Yayma” ve “uygulama”
nosyonlarına dahil olan
karmaşıklıkların anlaşılması.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yetkinlikler
C6.1 Uygulamalı sosyal
araştırmanın güncel
eleştirilerinin ayrımını
yapmak.
C6.2 Araştırmanın
profesyonel politika ve
uygulamayı kendi
profesyonel alanında veya
diğer profesyonel alanlarda
etkileyebileceği farklı
yöntemlerin gösterilmesi.
C6.3 Ünite içinde ortaya
çıkan hususları analitik
olarak yazın ve etkin bir
şekilde tartışın.

Beceriler
S6.1 Uygun literatürün
araştırılması.

S6.2 Kendi alanları dahilinde
araştırmanın politika ve
uygulama ile alakalı olarak
rolünün yansıtılması.

/

İçindekiler:
1. Politika prosesinde araştırmanın değişen rolü.
2. Uygulamalı sosyal araştırma eleştirisi.
3. Sosyal araştırma için yeni kurallar. Kanıt bazlı politika tartışması.
4. Politika Döngüsü içinde araştırma – mavi göklerden değerlendirmeye.
5. Yayma ve Uygulama.
Eğitim metodolojileri: geleneksel anlatım, seminer ve çalıştay aktivitesi.
Değerlendirme metodu:
Değerlendirme türü
Eleştirel makale
Analitik alıştırma

Kanıt bazlı politika ve uygulamanın eleştirel bir
değerlendirmesinin sağlanması.
Araştırma kanıtının kullanımını zenginleştirecek bir
müdahale veya stratejik değişikliğin ana hatlarını
belirtin ve doğrulamasını yapın.
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Belirleyici eğitim materyalleri:
• Bamberger, M. (2008), ‘Enhancing the utilization of evaluations for evidence-based policy
making’, in UNICEF, Bridging The Gap: The role of monitoring and evaluation in Evidencebased policy making, 120 – 142.
• Bamberger, M. Rugh, J., Church, M., and Fort, L. (2004), ‘Shoestring evaluation: Designing
impact evalutions under budget, time and data constraints’, American Journal of Evaluation,
25, 1, 5-37.
• Gambrill, E. (2006) ‘Evidence-based practice and policy: Choices ahead’, Research on
Social Work Practice, 16, 338 – 357.
• Hammersley M. (2005) ‘Is the evidence-based practice movement doing more good than
harm? Reflections on Iain Chalmers’ case for research-based policy making and practice’,
Evidence & Policy, 1, 1, 85 – 10.
• Head, B.W. (2008), ‘Three lenses of evidence-based policy’, The Australian Journal of
Public Administration, 67, 1, 1 – 11.
• HM Government (2013) ‘What works: evidence centres for social policy’, London, Cabinet
Office.
• Kharicha, K., Levin, E., Iliffe, S. and Davey, B. (2004) ‘Social work, general practice and
evidence-based policy in the collaborative care of older people: current problems and future
possibilities’, Health and Social Care in the Community, 12, 2, 134 – 141.
• Kennedy, M. (1997) ‘The Connection Between Research and Practice’, Educational
Researcher, 26, 7, 4-12.
• Leicester, G. (1999), ‘The seven enemies of evidence-based policy’, Public Money &
Management, 19, 1, 5.
• Marmot, M. (2004) ‘Evidence based policy or policy based evidence?’, British Medical
Journal, 328, 7445, 906 – 907.
• Marston, G. and Watts, R. (2003), ‘Tampering with the evidence: A critical appraisal of
evidence-based policy making’, The Drawing Board: An Australian Review of Public Affairs,
3, 3, 143 – 163.
• Morago, P. (2006), ‘Evidence-based practice: from medicine to social work’, European
Journal of Social Work, 9, 4, 461 – 477.
• Mullen, E.J., Shlonsky, A., Bledsoe, S., Bellamy, J.L. (2005) ‘From concept to
implementation: Challenges facing evidence-based Social Work’, Evidence & Policy, 1, 1,
61 – 84.
• Pawson, R. (2002) ‘Evidence-based policy: In search of a method’, Evaluation, 8, 2, 157 –
181.
• Pawson, R., Wong, G. and Owen, L. (2011) ‘Known knowns, known unknowns, unknown
unknowns: The predicaments of evidence-based policy’, American Journal of Evaluation, 32,
4, 518 – 546.
• Weiss, C.H. (1997) Evaluation: Methods for studying programs and policies (2nd Edition),
NJ, Prentice Hall.
• Wild, T.C. (2006) ‘Social control and coercion in addiction treatment: Towards evidencebased policy and practice’, Addiction, 101, 40 – 49.
• Wilkinson, K. (2010) ‘Organised chaos: An interpretive approach to evidence-based policy
making in Defra’, Political Studies, 59, 959 – 977.
• Young, K., Ashby, D., Boaz, A. and Grayson, L. (2002) ‘Social science and the evidencebased movement’, Social Policy and Society, 1, 3, 215 – 224.
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2.7 Öğrenme Üniteleri 7 ve 8
Ünite 7 ve 8’e, ilgili ülke/bölge/şehrin özel içerik hususları ve zorluklarına göre karar verileceğinden,
ünitelerin yapısı tanımlanamamıştır.
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2.8 Öğrenme Ünitesi 9
Ünitenin Amaçları
Ünitenin, öğrencilere kendi tezlerinin iskeletini oluşturmalarına yardımcı olacak ilgili literatür, teorik
çerçeveler politika hususlarını keşfetmeye başlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Öğrenim çıktıları: bu Ünite, bilgi, yetkinlik ve beceri bakımından önceki Ünitelerin nihai bir özeti
olarak değerlendirilebilir.
İçindekiler: uygulanmıyor.
Eğitim metodolojileri: öğrenci Bölüm Biri tamamladıktan sonra, iki tez danışmanı belirlenecek ve
öğrenci ile danışmanları arasında bir tez araştırma kontratı müzakere edilecektir. Buna, tez
üzerinde yapılacak çalışma taslağı önerisi, tez danışmanları ile sağlanacak minimum iletişim sıklığı
ve varsa diğer tüm düzenlemeler dahil olacaktır.
Danışmanlar arasındaki tipik görev bölümü %80-%20 olup, %80 olan danışman akademik
kılavuzluk ve kişisel gelişim planlamasında ana sorumluluğa sahip olurken (ancak tüm sorumluluğa
değil), %20 olan danışman ise ek ve tamamlayıcı akademik tavsiyeleri verecektir.
Öğrencilerin danışmanlık ihtiyaçları, onların okuma, veri toplama, analiz ve yazma becerilerindeki
gelişime göre değişmektedir. Belirleyici olarak bir öğrencinin, danışmanını(larını) ayda bir saat
görmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin buna karşılık okuma, araştırma ve yazma görevlerini,
danışmanlarının kendisine talimat verdiği şekilde üstlenmeleri ve yazılı materyali bunun
tartışılacağı danışmanlık toplantısından en az bir hafta önce, hatta eğer materyal çok geniş
kapsamlı ise daha önceden sunmalıdır.
Değerlendirme metodu:
Değerlendirme türü

Süre
(uygulanıyorsa)

Araştırma tabanlı tez

40,000 – 60,000 kelime

Sözlü sınav

Yetkili danışmanlar
tarafından tespit
edilecektir

Belirleyici eğitim materyalleri: uygulanmıyor.
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