İSTANBUL ARAŞTIRMALARI BİLİM DALI
Programın Adı: İstanbul Araştırmaları
Programın Türü: Tezli Yüksek Lisans Programı
Programın Profili: 2008 yılında kurulan İstanbul Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans
Programı Türkiye’de kendi alanında öncü konumdadır. Bu durum, yalnızca İstanbul’un değil
aynı zamanda küresel şehirlerin ve metropoliten yönetimlerin de program kapsamında
çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifade ile ülkemizde hem İstanbul’u hem küresel
şehirleri hem de metropoliten yönetimleri birlikte çalışan ilk ve tek yüksek lisans programıdır.
İstanbul Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı, İstanbul’un, küresel
şehirlerin ve metropoliten yönetimlerin tarihî, jeopolitik, sosyal, ekonomik, mekânsal, idarî ve
benzeri boyutlar açısından bilimsel bir yaklaşımla araştırılması, incelenmesi, karşılaştırmalı
analizlerin yapılmasına yönelik disiplinler arası nitelikte yüksek lisans eğitimi verilmesidir.
İstanbul Araştırmaları Yüksek Lisans Programı’nın öğrencilere sağlayacağı kazanımlar ve
programın bilimsel önemi şöyle sıralanabilir:
1. Öğrencilerin İstanbul’a, küresel şehirlere ve metropoliten yönetimlere ilişkin bilgilere
erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu tür şehirlerin sorunlarını tanımlayarak
bilimsel-akademik çerçevede çözümler getirme, mevcut çözümleri bu kapsamda
irdeleme ve durum analizi yapabilme yeteneğini kazanmalarının sağlanması
2. Uzmanlık alanı İstanbul, küresel şehirler ve metropoliten yönetimler olan bilim
insanlarının yetiştirilmesi sürecine katkı sağlanması
3. İstanbul, küresel şehirler ve metropoliten yönetimler hakkında nitelikli bilimsel
araştırma ve çalışmaların yapılmasının desteklenmesi
4. Konusu İstanbul, küresel şehirler ve metropoliten yönetimler olan nitelikli yüksek
lisans tezlerinin hazırlanması
5. İstanbul’un küresel şehirler literatüründeki yeri üzerine nitelikli bilimsel yayınların
(kitaplar, dergiler, bültenler vb.) hazırlanması
6. İstanbul, küresel şehirler ve metropoliten yönetimlere özgü kapsamlı bir ihtisas
kütüphanesinin oluşturulması
7. İstanbul, küresel şehirler ve metropoliten yönetimler üzerine bilimsel etkinliklerin
(ulusal ve uluslar arası nitelikte sempozyumlar, kongreler, konferanslar, paneller,
forumlar vb.) organize edilmesi
8. İstanbul’un, küresel şehirlerin ve metropoliten yönetimlerin sosyal ve kültürel
yapısının etüt edilmesi, sorunların ve ihtiyaçların tanımlanması ve çözüm önerilerinin
üretilmesi
9. İstanbul’un, küresel şehirlerin ve metropoliten yönetimlerin yönetim yapılarının
karşılaştırmalı incelenmesi ve İstanbul’un ve Türkiye’deki büyük şehirlerin yönetim
yapılarının geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmaların yapılması

10. İstanbul’un geleceğini şekillendirecek kararların, bilimsel esaslara uygun olarak
alınması ve uygulanması sürecine katkı sağlanması
11. İstanbul’un tarihi geçmişinin (kuruluşu, geçirdiği evreler, gelişimi vb.) ayrıntılı
bilimsel çalışmalarla incelenmesi
12. İstanbul’un coğrafi ve jeopolitik özellikleri, avantajları ve dezavantajlarının ayrıntılı
bilimsel çalışmalarla incelenmesi
13. İstanbul’un uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
14. AB ve diğer uluslararası fonlardan daha etkili bir şekilde yararlanmaya yönelik
projelerin yapılması
15. Diğer üniversiteler, İstanbul metropoliten alanındaki belediyeler, uluslararası kurum
ve kuruluşlar, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşları ile
ortak projelerin gerçekleştirilmesi
Mezunların İstihdam Profilleri: İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı’ndan mezun olacak
öğrencilerin başlıca çalışma alanları şunlardır:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere büyükşehir belediyeleri
Büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşları ile şirket ve iştirakleri
Büyükşehir belediyelerine hizmet sunan kurum ve kuruluşlar
Belediye birlikleri
Bakanlıklar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı vb.)
6. İstanbul’un yanı sıra büyükşehirler ve küresel şehirler üzerine çalışan sivil toplum
örgütleri
7. Büyükşehirler ve küresel şehirler üzerine endeksleme çalışması yapan uluslar arası
şirket ve kuruluşlar
8. Üniversitelerin kamu yönetimi, mimarlık, şehir ve bölge planlama ve yerel yönetimler
vb. bölümleri
9. Özel sektör kuruluşları
10. Uluslar arası kuruluşlar
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