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NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ  

DERS İÇERİKLERİ 

 

 I.YIL 

I. Yarıyıl 
  

SBKY 1101 Siyaset Bilimi I 
  

Siyaset, siyaset bilimi, iktidar, siyasi iktidar, egemenlik ve elit kavramları, devlet, anayasa ve 

demokrasi kavramları, siyasal güçler, siyasi partiler, baskı ve çıkar grupları, kamuoyu, birey-

toplum ve devlet ilişkisi, seçim sistemleri ve Türkiye'de uygulanan seçimler ve sonuçları 

irdelenmektedir. Bu konuların yanı sıra siyaset kavramının sosyal kurumlar, bilim ve ahlakla 

ilişkisi, siyaset bilimiyle ilgili diğer disiplinler arasındaki ilişki, ideoloji ve mitler, iktidar ve 

otorite kavramları, başlıca siyasal teoriler (Kurumsalcılık, Eylem Teorisi, İşlevselcilik, Sistem 

Teorisi, Sınıf Çatışması, Oyun Teorisi, Çatışma, Koalisyon Teorisi vs.), siyasal 

toplumsallaşma ve siyasal davranış gibi konular da ele alınmaktadır.   

  

  

SBKY 1102 Yönetim Bilimi 
  

Yönetim biliminin tanımı, incelenmesi, temel yaklaşımlar ve gelişimi, yakın bilim dallarıyla 

ilişkisi. Kamu idaresi ile işletme yönetimi arasında amaç ve yöntemler açısından farklılık ve 

benzerlikler. Devlet idaresinde çeşitli yönetim süreçlerinin genel olarak incelenmesi. 

Geleneksel kamu yönetimi modeli, yeni kamu işletmeciliği, Türk Kamu yönetimi teşkilatı, 

merkezi idare, yerel yönetimler, kamu politikası, stratejik yönetim, e-devlet, yönetişim, insan 

kaynakları yönetimi, yönetim etiği konularının ele alınması. 

  

  

HUK 1102 Hukuk Başlangıcı 
  

Hukuk kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda 

hukukun kaynakları, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, hak ve mülkiyet kavramı, kanunlar 

hiyerarşisi ve yargı organları konuları işlenmektedir. Hukukun amacı, tanımı ve unsurları, 

Özel Hukuk ve Kamu Hukuku arasındaki farklılıklar, işletmelerin hukuki çevresi, temel 

hukuk terim ve kavramları, müeyyide kavramı ve türleri, Hukuk sistemleri ve Türk Hukuk 

Sistemi, hukukun bölümleri, hukukun kaynakları, hak kavramı ve hakkın çeşitleri ile hakların 

kazanılması, korunması ve kaybedilmesi de konuları da ayrıntılı olarak işlenmektedir. 

  

  

İKT 1101 İktisada Giriş I 
  

İktisat biliminin tanımı, kapsamı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, temel ekonomik kavramlar, 

piyasa mekanizması: Talep, arz ve piyasa dengesi, talep ve arz esneklikleri, talep ve fayda, 

tüketici ve üretici dengesi, ölçek ekonomileri, dışsal ekonomiler, ürün piyasalarında fiyat 

oluşumu: Tam rekabette kısa ve uzun dönem firma dengesi, eksik rekabette kısa ve uzun 

dönem firma dengesi, faktör piyasalarında fiyat oluşumu gibi temel Mikro Ekonomik ve 

Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelenmektedir. Mikro Ekonomik Analiz içinde Genel 

Tüketici ve Üretici Teorisi, Genel Denge ve Refah Teorisi ve Gelirler Politikası, Makro 

Ekonomik Analiz içinde İktisadi Doktrinler ve Gelişimi, sistemler içindeki İktisat Politikaları 
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Uyarlamaları, milli gelir teorisiyle beraber kalkınma ekonomisi kuramları konuları 

işlenmektedir. 

  

  

İŞL 1102 Muhasebe I 
 

Muhasebenin tanımı ve özellikleri, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartları, ticari işlemler ve muhasebe temel denklemi, 

temel finansal tablolar (bilanço ve gelir tablosu), hesaplar ve işleyiş kuralları, muhasebede 

kayıt araçları (defterler ve belgeler), muhasebe akım şeması, tekdüzen muhasebe sistemi, 

ticari mallar, hazır değerler, menkul kıymetler. 

  

  

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 
  

Türk inkılâbını hazırlayan sebepler: Osmanlı Devleti'nin gerileyişi, Osmanlı dönemindeki 

yenileşme hareketleri, Osmanlı dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük 

hareketleri), Birinci Cihan Harbi ve sonuçları, bütün safhaları ile birlikte Mili Mücadele, 

Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı incelenmektedir. 

  

  

YD 111 - Yabancı Dil I 
  

Aldıkları İngilizce dersleriyle ileri seviyeye ulaştırmak ve tercüme düzeyinde belge tahlilleri 

yapabilmek. Dersin içeriğinde, dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, 

fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, teklif ve kabul etmek, sıklık 

zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman 

zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma yer almaktadır. 

  

  

BİL 1105 Bilgisayar Uygulamaları I 
  

Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. Temel donanım bilgisi. İşletim Sistemleri: Ağırlıklı olarak 

Windows XP. Temel bilgisayar ağları bilgisi. Internet Kullanımı.  Kelime işlem 

programlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması. 

  

  

TD 201 – Türk Dili I 
  

Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve 

kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı. Program yazımı, 

kompozisyon yazma kuralları ve planları. Formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, 

resmi yazılar, makale, bibliyografya) konuları işlenmektedir. Sosyal bir kurum olarak dilin 

milletlerin hayatındaki yeri ve önemi. Dil ve kültür münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri 

arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve 

yayılma alanları. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece ve çeşitleri. 

Ekler ve çeşitleri. İsim ve fiil çekimleri. İmla ve noktalama kuralları. 
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II. Yarıyıl 
  

SBKY 1201 Siyaset Bilimi II 
  

Siyaset ve politika terimlerinin açıklanması. Sanat olarak siyasetin niteliği, din ve siyaset 

arasındaki ilişki dönemi. Siyaset ve ahlak. Siyaset ve bilim ilişkisi. Siyaset biliminde 

terminoloji. Siyaset biliminin “bilimselliği” konusunda görüşler. Siyaset biliminin konusu, 

metotları, ilgili disiplinleri ve bölümleri. Siyasetin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik 

temelleri. Siyasal kurumlar; hukuk ve devlet, devlet teşkilatı, siyasal davranış, siyasal katılım 

ve siyasal etki, siyasal partiler; işlevleri, tipoloji ve sistemleri. Baskı ve çıkar grupları. Kamu 

oyu. Siyasal ideolojilerin kavramsal incelenmesi, propaganda, aydınlatma. 

  

  

SBKY 1202 Kamu Yönetimi 
  

Kamu politikası ve ilgili kavramlar, kamu politikaları tipolojisi, kamu politikası süreci, 

rasyonel süreç modeli ve aşamaları, kamu politikası modelleri, kamu politikası analizi ile 

yönetim prensipleri, kamu yönetimi, bürokratik teşkilat, personel yönetimi organizasyon ve 

metot konuları ele alınmaktadır. 

  

  

SBKY 1203 Anayasa Hukuku 
  

Ders anayasa hukukun genel esaslarına ayrılmaktadır. Bu derste sırasıyla, devlet kavramı ve 

unsurları incelenmekte, daha sonra devletin temel kuruluşunu düzenleyen kurallar bütünü 

olarak “Anayasa Hukuku” ele alınmaktadır. Bu konu içinde de katı ve yumuşak anayasalara 

yer verilmekte ve daha sonra siyasal sistemlere geçilmektedir. Özellikle yasama ve yürütme 

organı arasındaki ilişkiler yönünden başkanlık sistemi, parlamenter sistem, yarı başkanlık 

sistemi ve meclis hükümeti sistemleri üzerinde durulmaktadır. Yine siyasal sistemler içinde, 

demokratik devlet, totaliter devlet ve otoriter devlet incelenmektedir. 

  

  

İKT 1201 İktisada Giriş II 
  

Milli gelir: Tanımlar, temel milli gelir büyüklükleri, milli gelirin ölçülmesi ve denge milli 

gelir düzeyinin belirlenmesi; Para ve kredi: Para arzı ve talebi, para piyasasında denge, kredi 

ve çeşitleri; Enflasyon: Tanım, çeşitleri, nedenleri ve etkileri; İstihdam ve işsizlik: İstihdam 

kavramı, işsizliğin nedenleri ve çeşitleri; Uluslararası iktisat: Uluslararası ticaret ve sağlanan 

kazançlar, döviz, döviz kuru ve ödemeler bilançosu ile ekonomik büyüme ve kalkınma ile 

ilgili temel kavramlar ele alınmaktadır. 

  

  

İŞL 1202 Muhasebe II 
  

Finansal Muhasebe I dersinin devamı niteliğindedir ve incelenen temel konular şunlardır: 

Ticari alacaklar, maddi duran varlıklar, mali duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli borçlar, 

özkaynaklar, gelir ve gider hesapları, hatalar ve düzeltme yolları, mizanlar, dönem sonu 

işlemleri, dönem sonu finansal tablolarının düzenlenmesi ve kapanış kayıtları. 
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ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 
  

Yeni Türkiye devletinin siyasi, sosyal ve hukuki yapılaşması. Siyasi nitelikli inkılâplar: 

Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin kaldırılması. Sosyal nitelikli inkılâplar: 

Devletin laik platforma oturtulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler. Türkiye 

Cumhuriyeti'nin hedefleri ve temel ilkeleri. Atatürk döneminde ekonomik yapılaşma ve dış 

politika. 

  

  

BİL 1205 Bilgisayar Uygulamaları II 
  

Temel tablolama ve veritabanı işlemleri. İstatistik analiz paketi ve uygulamaları. Karar 

modellerinin kurulması. Solver analiz paketi ve uygulamaları. 

  

  

YD 112 - Yabancı Dil II 
  

Öğrencileri Intermediate seviye ulaştırmak ve mesleki terim ve ıstılahları kullanma becerileri 

konu ile ilgili metinlerle çalışmaları ve tercüme düzeyinde belgelerin çevrilmesi konusunda 

pratikler. Dersin içeriğinde, şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve 

öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, present perfect tense, şimdiki zamanın ve geniş 

zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar yer almaktadır. 

  

  

TD 202 Türk Dili II 
  

Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve 

kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı. Program yazımı, 

kompozisyon yazma kuralları ve planları. Formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, 

resmi yazılar, makale, bibliyografya) konuları işlenmektedir. 

  

II.YIL 
  

III. Yarıyıl 
  

SBKY 2101 Siyasal Düşünceler Tarihi I 
  

En iyi siyasal örgütlenme biçimi nedir? Devletin varlığı bir zorunluluk mudur? Siyasal 

otoriteye itaat nasıl meşrulaştırılabilir? Adalet nedir, nasıl gerçekleştirilebilir? gibi sorulara 

cevap vermeye çalışan filozofların görüşlerini Antik dönem, Orta Çağ, modern dönem, neo 

modern dönem ve post modern dönem olmak üzere beşe ayırarak dersimiz kapsamında ele 

alacağız. Antik dönem siyasal yapılanmasının merkezinde polis bulunmaktadır. Doğal kabul 

edilen siyasal yaşamda erdem birincil idealdir. Orta Çağ yapılanmasının temelini ise 

feodalitenin oluşturduğu görülmektedir. Bu dönemde siyasal vurgu imanlı yaşama kayarak 

teolojik yorumlar yapılmaktadır. Modern dönemde ise merkezi ulus devletlerin yükselişine 

tanık olmaktayız. Hayatı ve toplumu bilimsel yöntemlerle anlamak önem kazanır. Güvenlik, 

özgürlük, mülkiyet, temsili demokrasi gibi konular modern siyasetin ana başlıklarını 

oluştururlar. Ders boyunca tarihsel gelişmeleri ele alarak fikirlerin doğdukları atmosferi 

yansıtmaya gayret edeceğiz. Bununla birlikte temel vurgumuz felsefi argümanlar üzerinde 

olacak ve düşünürlerin evrensel yönlerini sunmaya çalışacağız. 
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SBKY 2102 İdare Hukuku 
  

İdare kavramının tanımlanması, idare hukukunun kısa tarihçesi, idare hukukuna hakim olan 

ilkeler, Türk İdari teşkilatının (merkezi yönetim ve yerinden yönetim kuruluşları ve alt 

ayrımları ile birlikte) yapısı ve görevleri, idari fonksiyon, idari işlemler, idari işlemlerin 

unsurları, idari işlemin hukuka aykırılığının yaptırımları ve idari sözleşmeler dersin başlıca 

konularıdır. 

  

  

SBKY 2103 Siyaset Sosyolojisi 
  

Siyaset Sosyolojisi ve tanıtımı. Siyaset, iktidar ve devlet. Otorite, meşruluk ve siyasal 

sistem. Otorite ve meşruluk tipleri Siyasetin bağımlılığı ve görece özerkliği.Siyasetin yeniden 

keşfi. Elit Teorisi ve siyasetin belirleyeciliği. Siyaset ve iktidar ilişkileri. Siyasetin sosyolojik 

analizi. Tarihsel sosyoloji ve Marksist gelenek. Tarihsel sosyoloji ve devlet. Sosyolojide 

yansızlık tartışması. Siyaset sosyolojisi ve felsefe. Siyaset sosyolojisinde görecilik. Modernite 

ve postmodernism I-II. 

  

  

YD 211 Yabancı Dil III 
  

Öğrencinin en küçüğünden en büyüğüne zaman bölümlemelerini öğrenerek kendini tanıtması. 

Sevdikleri ve sevmedikleri olaylar ya da nesneler hakkında bilgi verme. Boş zamanında neler 

yaptığı konusunda konuşma. Günlük yaşamda, selamlaşma, alış-veriş yapma, adres sorma ve 

adres verme gibi önemli bazı durumlarda dilsel davranışta bulunmayı öğrenme. 

  

  

SBKY 2105 Halkla İlişkiler 
  

Halkla İlişkilerin tarihçesi, dünyada ve Türkiyede halkla ilşkiler, halkla ilişkilerin tanımı, 

amaçları ve sosyal sorumlulukları, halkla ilşkiler ve reklam, halkla ilişkiler ve propaganda, 

halkla ilişkiler ve pazarlama, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve iletişim, halkla 

ilişkilerin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanının nitelikleri, halkla ilişkilerde hedef kitle. 

  

  

SBKY 2106 Kamuda Kariyer Planlaması 
  

Son zamanlarda çalışma hayatında en sık kullanılan kavramlardan birisi olan “kariyer” 

kelimesi ile günlük hayatta da çok karşılaşırız. Kariyer sözcüğü kullanıldığı zaman, herkesin 

aklında değişik kavramlar canlanır. Sıklıkla “meslek” kelimesi yerine kullanılan “kariyer” 

aslında yaşamımız boyunca yaptığımız tüm işleri, boş zamanlarda yaptığımız etkinlikleri, 

yaşamımızdaki diğer rolleri yani yaşamımızdaki tüm yönleri içerir. Kısacası kariyer, çalışma 

hayatımızın tümüdür. Kariyer planlaması ise insanın yaşamı boyunca kendi yolunu çizmesi, 

tüm yönlerimizin, eğitimimizin, mesleğimizin ve çalışacağımız işin planlanmasını içerir. 

 

  

İKT 2102 Mikro İktisat I 
  

Mikroekonominin tanımı ve kapsamı. Temel kavramlar. Tüketim teorisi: Eş marjinal fayda 

ilkesi ve tüketici dengesi, farksızlık analizi ve tüketici dengesi. Piyasa talep analizi. Talep 
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esnekliği ve çeşitleri. Üretim teorisi: Arz fonksiyonu ve arz esnekliği. Üretim fonksiyonu ve 

verim analizi, optimal faktör bileşiminin seçimi. Maliyet teorisi: Maliyet ve üretim ilişkisi, 

kısa ve uzun dönem firma maliyetleri. 

 

İŞL 2102 Pazarlama İlkeleri 

 

Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi. Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler. Pazar 

bölümlendirme. Pazarlama araştırması, pazarlama bilgi sistemi. Tüketici davranışı. Nihai ve 

endüstriyel alıcı davranışı. Pazarlama karması, pazarlama karma elamanları: ürün, fiyat, 

dağıtım, tutundurma. 

 

PRO 201 Proje Yönetimi I 
 

Proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu 

süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve 

Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini 

katılımcılarına aktarmaktır. 

 

SBKY 2104 Türk Anayasa Düzeni 

  

Türk anayasal düzeninin tarihçesi, 1982 Anayasası çerçevesinde yasama, yürütme ve yargı 

organlarının oluşumu, niteliği, içeriği ve fonksiyonları, Anayasanın değiştirilmesi, Türk 

anayasal düzeninin temel sorunları. 

 

IV. Yarıyıl  

  

ARŞ 3201 Araştırma Yöntemleri 
 

Bu derste bilimin tanımı yapılarak bilimin temel işlevleri, özellikleri, kaynakları ele 

alınmaktadır. Buna ek olarak bilimsel yöntemin dayandığı temel varsayımlar, bilimsel 

yöntemin aşamaları ve araştırma türleri üzerinde durulmaktadır 

 

SBKY 2201 Siyasal Düşünceler Tarihi II 
 

Erken-Modern Dönemden çağdaş döneme kadar modern siyasal düşünce incelenecektir. 

Siyasal düşüncesinin gelişiminde özellikle belirleyici oldukları düşünülen T. Hobbes, J. 

Locke, J.J.Rousseau, John Stuart Mills, Marx ve Rawls üzerine yoğunlaşılacaktır. Bu 

düşünürlere ait belirli temel metinler ilk elden okunacak; gerekli görülen noktalarda bu 

okumalar düşünürlerin içerisinde fikirlerini geliştirdikleri toplumsal, siyasal, kültürel ve 

entelektüel bağlama ışık tutmayı amaçlayan ikinci el okumalarla desteklenecektir 

 

SBKY 2204 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 
 

Bu derste Türk kamu yönetimi yapısı ile ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya gibi 

ülkelerin kamu yönetimi yapısı ve yapıyı oluşturan anlayışların incelenmesi. 
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YD 212 Yabancı Dil IV 

 

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve 

tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme. 

Mesleği ile ilgili konularda yazabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme. 

 

SBKY 2203 İdari Yargı 

 

Ders, idari yargının amacı; idari yargı sistemleri; Türkiye'de idari yargı sistemi, idari yargının 

görev alanı; idari dava kavramı, iptal davası, tam yargı davası; idari yargıda taraflar ve 

istekleri ile süreler konularını içermektedir. 

 

SBKY 2205 AB ve Türkiye 

 

Öncelikle genel olarak Avrupa birliği tanıtılır. Tarihsel gelişimi, kurumları, politikaları vs. 

Daha sonra da Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel süreçleri ve bugün gelinen nokta analiz edilir. 

 

SBKY 2208 Kentleşme ve Konut Politikası 
Kent planlaması ve konut politikası; kent ve kent planlaması kuramları; kent ve çevre konuları 

ile ilgili politikalar, kentleşme olguları, arsa ve gecekondu politikaları, Türkiye'de kent 

planlama süreci ve araçları. 

 

PRO 202 Proje Yönetimi II 

 

Proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu 

süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve 

Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini 

katılımcılarına aktarmaktır. 

 

SBKY 2206 Örgütsel Değişim ve Kamuda Reform 

 

Kamu ve özel sektör işletmelerinde yönetim ve örgütlenmeye ilişkin kuramlar aktarılacaktır. 

Bu kapsamda kamu ve özel sektörde yönetim ve örgütlenmenin ilkeleri, yapı, sistem, model 

ve yaklaşımları açıklanacaktır. 

 

SBKY 2207 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 

 

Sosyo kültürel yapıya yaklaşım sorunu, sosyo kültürel yapının unsurları, sosyo kültürel 

yapının analiz yöntemi, Türkiye toplumsal yapısının tarihsel değişme ve dönüşüm evreleri, 

nüfus ve nüfus konuları, aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset, sağlık, göç. 

 

III. YIL 

V. Yarıyıl 

SBKY 3101 Yerel Yönetimler I 

Yerel yönetimlere ilişkin temel kavramlar, yerel yönetimlerin ortaya çıkışı, yerel yönetimler 

ve anayasa, yerel yönetim türleri, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki idari ve mali 

ilişkiler, yerel yönetimler arası ilişkiler. 
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SBKY 3102 Çağdaş Siyasi Akımlar 

Dersin kapsamında incelenecek başlıca temalar ideoloji kavramına yönelik farklı anlayışlar, 

liberalizm, kapitalizm, muhafazakarlık, anarşizm, sosyalizm, sosyal demokrasi, ulusçuluk, 

korporatizm, faşizm, demokrasi, totalitarizm, feminizm, ‘ideolojinin sonu’ ve sol sağ ayrımı 

üzerine tartışmalar. 

SBKY 3103 Bilgi Toplumu ve E-Devlet 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, bilgi toplumu ve yeni toplumsal kuramlar, e-

devlet, e-devletin yasal çerçevesi, kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi yönetimi, dünyada ve 

Türkiye´de bilgi yönetimi uygulamaları. 

HUK 2106 Borçlar Hukuku 

Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk 

kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin 

meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. 

Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. 

Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. 

Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri). 

PRO 301 Proje Yönetimi III 

Proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu 

süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve 

Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini 

katılımcılarına aktarmaktır. 

 

İKT 3103 Kamu Maliyesi 

Maliye biliminin konusu, tanımı ve bölümleri. Kamu gelirleri, yapısı, çeşitleri ve tasnif. 

Verginin yapısı, tarihçesi, tanımı, unsurları, vergide adalet ilkesi, vergi ödeme gücü, vergilerin 

tasnifi, gelir ve servet vergileri, verginin yansıması, kamu giderleri, yapısı, tasnifi, bütçe 

esasları ve Türkiye bütçe sistemi, kamu borçları, maliye politikası. 

YD 311 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. 

Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım 

kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu 

anlayabilme kelime dağarcığını geliştirebilme. 
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SBKY 3105 Kamu Yönetimi ve Etik 

Etikle ilgili temel kavramlar, etiğin unsurları, yönetsel etik, yönetsel etiğin felsefi boyutları, 

kamu yönetiminde etiğin önemi, etik ikilemler, etik ilke ve standartlar, etik yasaları, ihbarcılar 

ve korunmaları, etiğe dayalı yönetim kültürü, etiksel karar verme, karakter ve erdem etiği, 

Türkiye´de yönetsel etikle ilgili normatif çerçeve değerlendirilecektir. 

SBKY 3104 Kent Sosyolojisi 

Ders kapsamında tarih öncesi kentlerin oluşumundan sanayi öncesi kentleri, sanayi kentleri ve 

sanayi sonrası kent yapıları tartışılıp kent kuramları, kentin ekonomik, siyasi, sosyal ve 

kültürel boyutlarıyla kentleşme olgusu, göç, kentlileşme, küreselleşme ve dünya kenti 

kavramlarına yer verilecektir. 

SBKY 3106 Uygarlık Tarihi 

İnsanların bir nesilden diğerine aktardığı başlangıçtan bugüne uygarlık sürecini oluşturan 

temel olay ve olgular. Eski Ön Asya ve Mısır uygarlıkları, Eski Yunan ve Helen uygarlıkları 

ve kültürü, Roma uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve reformlar, Aydınlanma çağı, Amerikan ve 

Fransız devrimleri, Sanayi devrimi, XIX. yüzyılda ortaya çıkan akımlar ve XX. yüzyılın en 

önemli olayları. I. ve II. Dünya Savaşları ve sonrası gelişmeler. 

VI. Yarıyıl 

SBKY 3201 Yerel Yönetimler II 

Yerel yönetimlerin tanımı, önemi, dayandığı değerler; yerinden yönetim ve mahalli idareler, 

Anayasalarda yerel yönetimler ve yerel demokrasi, yerel yönetim kuruluşlarının tarihi 

gelişimi, görevleri, organları, teşkilatlanması, insan kaynakları ve yönetimi, yerel yönetim 

birlikleri, yerel yönetimlerde hizmet yöntemleri, yönetimler arası ilişkiler, yerel yönetimlerle 

ilgili güncel sorunlar. 

SBKY 3202 Çağdaş Devlet Sistemleri 

Belli başlı siyasal sitemler ve bu sistemlerin oluşmasında esas rolü oynamış olan ülkelerin 

siyasal yapılanmaları ele alınacaktır. Derste ağırlıklı olarak demokratik siyasal sistemler 

incelenecek bu bağlamda da konu edinilen başlıca ülkeler İngiltere, ABD ve Fransa olacaktır. 

Bunların yanı sıra demokratik olmayan bir siyasal sistem örneği olarak da Çin somutlaştırıcı 

kısa bir analize konu edilecektir. 

İŞL 3202 İnsan Kaynakları Yönetimi 

İnsan kaynakları yönetiminin konusu, amacı ve niteliği, tarihi gelişimi, kamuda insan 

kaynakları yönetimine egemen olan ilkeler, personel sistemleri, kamu hizmetine giriş, hizmet 

içi eğitim, personelin değerlendirilmesi ve yükseltilmesi, kamu görevlilerinin statüsü, 

motivasyon, ödüllendirme ve yönetim etiği konuları ele alınacaktır. Ayrıca, Türkiye´de kamu 

personel rejiminin sorunları ve yeniden yapılanması konusu irdelenecektir. 
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YD 312 İş Hayatı İçin İngilizce 

Sosyalleşme, özgeçmiş hazırlama, iş başvuru mektubu ve görüşmesinde bulunma, telefonla 

görüşme, toplantılara katılma, bilgilendirici ve değerlendirme raporları yazma, sunu 

hazırlama. Haber, makale, deneme, değerlendirme raporları ve bilgi raporları gibi bütün 

metinleri okuyabilme, metinleri yorumlayabilme. İş dünyasıyla ilgili konuları değerlendiren, 

bilgi sağlayan konuşmalar yapma ve sosyal durumlara yönelik diyalog becerilerini geliştirme. 

İş İngilizcesine ilişkin kelimeleri tanıma ve uygulama. 

SBKY 3204 Siyaset Psikolojisi 

Siyaset Psikolojisi alanının önemli kaynakları üzerinden Türkiye siyasetinin temel sorunlarını 

inceleyeceğiz. Okumalar değişik disiplinlerden yaklaşım biçimlerini bir araya getirmektedir. 

Siyaset Psikolojisi'nin tarih, yöntem ve temel konularını tanıttıktan sonra kampanyaların, 

kamuoyunun, grup-içi ilişkilerin ve liderliğin psikolojik boyutlarını tartışacağız. Örnek olaylar 

üzerinden bireyler, gruplar ve kurumlar üzerine yapılan incelemeler üzerinde dururken, 

özellikle güncel araştırmaların farklı düzeylerdeki sorunlara nasıl yaklaştığı üzerinde 

duracağız. 

HUK 3202 Vergi Hukuku 

Vergi kavramı. Vergi hukukunun kaynakları. Vergilemenin anayasal ilkeleri. Vergi 

hukukunda yorum, nitelendirme ve ispat kuralları. Vergilemenin tarafları: Vergi idaresi, 

yükümlü ve sorumlu. Vergi hukukunda süreler ve mücbir sebepler. Vergileme süreci: Vergiyi 

doğuran olay, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili. Vergi hukukunda zamanaşımı ve 

terkin. Yükümlülerin ödevleri ve idarenin yükümlüleri denetleme yolları. Vergi Hukukunda 

değerleme ve amortisman. Vergi suç ve cezaları. Vergi icra hukuku. Vergi uyuşmazlıkları ve 

çözüm yolları: Uzlaşma ve vergi yargısı 

PRO 302 Proje Yönetimi IV 

Proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu 

süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve 

Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini 

katılımcılarına aktarmaktır. 

 

SBKY 3203 Türk İslam Düşünce Tarihi 

Türk devlet anlayışı, Hilafet Teorisi, İslamda siyaset felsefesi ve Siyasetname gelenekleri 

analiz edilmektedir. 

STJ 302 Staj Uygulamaları 

Öğrenciler herhangi bir iş yerinde derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamalarını 

görmek ve deneyim kazanmak için staj yapabilirler veya ilgi duydukları bir alanda ilgili 

öğretim üyesi ile görüşerek bitirme ödevi hazırlayabilirler. 
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IV. YIL 

VII. Yarıyıl 

SBKY 4102 Küreselleşme ve Kamu Yönetimi 

Küreselleşme karşısında ulus devletin etkileşimi ve yeni kamu yönetiminin yapısı ve işleyişi 

hakkında bu dersi alan öğrencilere bilgi verilecektir. Teorik bilgiler yanında zaman zaman 

yapılacak işyeri gezileri ile de bu bilgilerin test edilme imkanı sağlanacaktır. 

SBKY 4103 Türk Siyasal Hayatı 

İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan bir tarihsel dönemi kapsamaktadır. Dersin yapısı ve 

içeriği tarihsel olguların kronolojik bir anlatımından ziyade söz konusu dönemlerde Osmanlı 

ve Türkiye toplumlarında modern siyasal iktidar alanının oluşum sürecini toplumsal sınıflar, 

sosyo-kültürel kimlikler, toplumsal ve siyasal hareketler eksenli iktidar ilişkileri, ideolojileri 

ve pratikleri üzerinden analitik olarak incelemeye yöneliktir. Ders planı ve okumalar 

Türkiye’de sosyo-politik iktidar ilişkilerini anlamaya yönelik tarihsel-ampirik analizleri 

olduğu kadar farklı kuramsal yaklaşımları da tartışmaya yöneliktir. 

YD 411 Mesleki Yabancı Dil I 

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve 

tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme. 

Mesleği ile ilgili konularda yazabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme. 

SBKY 4101 Çevre Sorunları ve Politikaları 

Çevre sorunlarına ilişkin temel kavramların tanımlanması, Dünyada çevre sorunlarının 

gelişiminin açıklanması, Türkiye’de çevre sorunlarına ilişkin tarihsel gelişimin ve mevzuatın 

açıklanması, konuya ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması. Öğrenciler siyasi 

aktörlerin, kurumların ve vatandaşların çevre sorunlarının oluşumu ve bu sorunların çözümü 

süreçlerindeki rollerini tartışmak üzere teşvik edilir. 

İŞL 4103 Türk Vergi Sistemi 

Türk vergi sistemine genel bakış. Vergilerin sınıflandırılması. Gelir üzerinden alınan vergiler: 

Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Harcamalar üzerinden alınan vergiler. Katma değer vergisi, 

gümrük vergisi vd. Servet üzerinden alınan vergiler. Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi 

vd. Vergilerde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekilleri, indirimler, istisnalar ve 

muafiyetler. Vergilerde matrah, beyan, tarifeler, tarh ve tahsil. Vergi güvenlik önlemleri. 

Mahalli idare gelirleri. 

İKT 4105 Dünya Ekonomisi 

Dünya ekonomisi içinde ulusal ekonomiler. Uluslararası kuruluşlar. Yabancı sermaye 

yatırımları. Küreselleşmenin ekonomik boyutu, WTO ve IMF’nin küresel politikaları. 

Gelişmekte olan ülkelerin sorunları ve gelişme politikaları, makro ekonomi politikaları. 
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SBKY 4104 Türk Siyaseti ve Siyasal Yapısı 

Türkiye siyasetini analitik ve karşılaştırmalı bir çerçevede incelemeyi hedeflemektedir. Bu 

amaçla, ilk olarak öğrencilerle Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

devraldığı tarihsel tartışılır.  Bu tarihi incelemenin ardından, Türk siyasetinin temel siyasi 

yapısı, süreçleri ve aktörleri tarihi, analitik ve karşılaştırılmalı bir çerçevede incelenir. 

SBKY 4105 İnsan Hakları ve Özgürlükleri 

İnsan hakları: İnsan hakları felsefesi ve siyasal temelleri, 1945’e kadar erken gelişmeler, BM 

Düzeni ve İnsan Hakları, İnsan haklarının bölgesel düzeyde korunması, göçmenlerin, 

kadınların, çocukların korunması ve çevre. Türkiye’de insan hakları. 

İKT 4103 Türkiye Ekonomisi 

Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik 

gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, 

dış ticarette gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim, 

verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, istihdam, dış ticaret. 1995 den sonraki 

gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları. 

HEM 495 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi 

Sağlıklı yaşama ilişkin duyarlılık, sağlıklarını koruma ve geliştirmeye ilişkin bilgi ve tutum 

kazanımı, temel ilk yardım konuları hakkında bilgi sahibi olma. 

IV. YIL 

VIII. Yarıyıl 

SBKY 4201 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 

Yeni kamu yönetimi, yönetişim, postmodernizm, hesap verebilirlik, performans yönetimi, 

toplam kalite yönetimi, e-devlet, etik ve kamu yönetimi, çatışma yönetimi, kariyer yönetimi, 

kamu politikaları, yerel özerklik, proje yönetimi. 

SBKY 4202 Uluslararası İlişkiler 

Uluslararası İlişkilerin kısa tarihçesi: Westphalia ve BM Düzeni. Uluslararası İlişkilerin temel 

unsurları üzerine tartışmalar: Devletler, hükümet-dışı ögeler ve yeni oluşumlar. Uluslararası 

güvenlik alanında temel tartışmalar: güç, çıkar, müzakere, anarşi, uluslararası sistem ve 

ittifaklar. Dış Politika: Dış politika yapımı, karar-alma, bürokrasi, çıkar lobisi, kamuoyu, 

demokrasi. Uluslararası güvenlik alanında tartışmalar: Küreselleşme, ideoloji, süper-güç 

siyasetinin yükselişi ve düşüşü, bölgesel güç. Bölgesel Güçler: hegemonya, yarışma, bölgesel 

işbirliği, askeri güç, ekonomik güç ve ince güç. Uluslararası çatışma: savaşın nedenleri, çıkar 

ve fikir çatışmaları. Askeri kuvvete başvurma: Konvansiyonel silahlanma, nükleer 

silahsızlanma, terör ve güvenliğe yönelik tehditler. Müdahale: İnsani, siyasi ve askeri 

müdahale, devlet egemenliği ve devlet egemenliğinin sınırları. 
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YD 412 Mesleki Yabancı Dil II 

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. 

Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım 

kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu 

anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. 

HUK 2206 Ticaret Hukuku 

Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer 

ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. 

Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited 

şirketler. 
 

HUK 4201 İş Hukuku 

İş hukukunun konusu, nitelikleri ve gelişimi. İşçi, işveren, işveren vekili ve aracı kavramları. 

Ferdi iş hukuku: Hizmet akdi, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, ücretler, yıllık ücretli 

izinler, kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar. Toplu iş hukuku: Sendikalar ve toplu iş 

sözleşmesi. İş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Arabuluculuk, özel hakem, yüksek hakem ve 

iş mahkemesi. Grev ve lokavt. 

 

İŞL 4201 Girişimcilik 

Girişimciliğin tanımı. Girişimcinin özellikleri. Yeni fikir yaratma. Şirket kurma. Dönem 

içinde bir işletmenin kurulabilmesi için gerekli olan kapsamlı bir işletme planı hazırlatılması. 

SBKY 4204 Örgütsel Davranış 

Dersin amacı çalışanların örgüt içindeki davranışları hakkında temel bilgileri aktarmak, 

çalışanların yönetiminin örgütsel başarı ve verimliliği nasıl etkilediğini incelemektir. Ders, 

örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi; iş tatmini; motivasyon 

yükseltici önlemler; örgütsel davranışlar; grup, lider oluşumu; örgütlerde psikolojik 

şikayetler; iş ortamının fiziksel sorunları; bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik gibi 

konuları içermektedir. 

SBKY 4205 Türk Dış Politikası ve Siyaseti 

Türk Dış Politikasına giriş: Türk Dış Politikasının dinamikleri ve karar-alma süreçleri, 

Atatürk dönemi Türk Dış Politikası (1919-1938), Lozan döneminin tarihsel dinamiklerinin 

incelenmesi, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Türk Dış Politikası: İkinci Dünya Savaşında 

Türk Dış Politikası, Türkiye Sovyetler Birliği İlişkileri, Türkiye Amerikan İlişkileri, Truman 

Doktrini ve Marshall yardımı, NATO üyeliği, Bağdat Paktı, Balkan Paktı, Ortadoğu Krizi ve 

Türkiye, Bağlantısız Ülkelerle ilişkiler (1945-1960). 
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SBKY 4106 Sivil Toplum ve Devlet 

Yurttaş ile devlet ilişkisinin sosyolojik boyutları incelenecektir. Yurttaşlık kavramının evrimi, 

demokrasinin toplumsal temelleri, yurttaşlık ve kimlik aidiyeti, sivil toplum-devlet ve sivil 

toplum-yurttaş ilişkileri başlıkları ele alınacaktır. 

 

 


