
                                                 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
                                               İKTİSADİVE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ

                                              SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
                                                  Ders İçerikleri

                                                 Birinci Yıl
                                                 I. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI T U K Akts

AIT 10801 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

TDE 10801 Türk Dili I 2 0 2 2

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

YDL 10805 İngilizce I 4 0 4 4

 Amacı
Öğrencilere, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için gerekli olan 
İngilizce dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin bu dile karşı olumlu tutum 
geliştirmelerine yardımcı olmak.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I dersinin amacı, üniversite gençliğine Türk Devrimi’ni zorunlu 
kılan tarihsel koşulları, Osmanlı Devleti’nin sona ermesi ve Anadolu’nun işgaline karşı Mustafa 
Kemal Atatürk önderliğindeki ulusal bağımsızlık mücadelesini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna ilişkin temel bir bakış açısı kazandırmaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I dersiyle, Türk Devrimi’nin ortaya çıktığı tarihsel koşullar 
anlatılarak devrimin amacı ve anlamına yer verilmiştir.

Türk dilinin dünya dilleri içerisindeki yerini belirler, dili tarihi gelişimi bağlamında tanır, Türkçeyi 
ses özellikleri ve yapısal olarak değerlendirebilme yetisine sahip olur, Türkçenin yazımında 
uyulan kuralları ve noktalama işaretlerini öğrenerek daha iyi kullanabilme yetisini kazanır.

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin bu 
diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk\\'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları. Türkçede 
sesler. Türk dilinin ses özellikleri ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri 
ve uygulaması. Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı.



İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 11001 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 3

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 12803 Genel Muhasebe I 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 11003 Anayasa Hukuku 2 0 2 4

 Amacı

Alfabe, iyelik adılları, sıra bildiren sayılar, noktalama, şimdiki zaman, neden-niçin soru kalıpları, 
sıklık belirteçleri, bağlaçlar, geniş zaman, zaman ve tarih, kelime çalışmaları.

Bu derste, öğrencilere hukukun temel ilke ve kavramlarının öğretilmesi, muhakeme yeteneğinin 
kazandırılması ve hukuk nosyonunun verilmesi amaçlanmaktadır.

Hukuk, hak kavramları, hukuk sistemleri, hukukun kaynakları, hukukun alt dallarının incelenmesi, 
hakların kazanılması ve kaybedilmesi.

Öğrencilere temel nitelikte muhasebe kavramlarını ve ilkelerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri, bilanço ve temel muhasebe eşitliği, gelir tablosu, hesap 
kavramı ve mali nitelikli işlemlerini hesaplar üzerine etkileri, hesap planı, defterler ve belgeler, çift 
taraflı kayıt yöntemi konuları ele alınacaktır. Ayrıca, genel hatlarıyla muhasebe süreci, ticari mal 
hesabı kayıt yöntemleri ele alınacaktır.

Anayasa hukuku dersi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, dünyada ve Türkiye’de 
anayasaların ortaya çıkışı ve gelişim süreci ele alınacaktır.



İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 13001 Siyaset Bilimine Giriş I 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

IKT 14803 İktisada Giriş I 2 0 2 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 13003 Toplum Bilimi 2 0 2 3

 Amacı
Ders, her sorumlu yurttaşın yanında kamu yönetiminde çalışacak görevlilerin bilmesi gereken 
temel sosyoloji konularını, toplumbilimin gelişimini, başlıca düşünürlerini, toplumsal kurumları ve 
işlevlerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, ilk olarak Avrupa’da parlamentoların ortaya çıkışı ve mutlak iktidarı sınırlama 
süreci, siyasal, toplumsal ve iktisadi gelişmeler içinde ele alınacaktır. Daha sonra, Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki anayasacılık hareketleri ele alınıp Cumhuriyetin kuruluşundan 1961 
Anayasası’nın kabulüne kadar olan dönem anayasacılık hareketi açısından incelenecektir.

Bu dersin amacı; öğrencilere siyaset biliminin temel konuları ve kavramları hakkında bilgi 
vermektir.

Bu derste, siyaset kavramı, siyaset biliminin tarihçesi, demokrasi, iktidar,egemenlik, devlet ve 
anayasa kavramları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

Bu dersin temel amacı mikroekonomideki temel konuların tanıtılması ve öğrencilere lisans ve 
lisansüstü orta ve ileri düzeydeki mikro ekonomi dersleri için gerekli altyapı oluşturulmasıdır.

Ekonominin temel ilkeleri, arz, talep ve piyasa dengesi, esneklik ve uygulamaları, tüketici ve 
firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol, üretim faktörleri



İçeriği

                                                             Birinci Yıl
                                                             II. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI T U K Akts

AIT 10802 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

TDE 10802 Türk Dili II 2 0 2 2

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

YDL 10806 İngilizce II 4 0 4 4

Temel sosyoloji kavramları, sosyolojinin ortaya çıkışı ve gelişimi, sosyolojinin kurucuları ve 
sosyolojiye katkıda bulunan başlıca düşünürler ve modern sosyolojideki eğilimler ve başlıca 
toplumsal kurumlar dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.                        

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II dersi, üniversite gençliğine Atatürk dönemi ve sonrası çağdaş 
Türkiye tarihini siyasi, kültürel, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla değerlendirerek, Cumhuriyet 
ideolojisini ve tarih bilincini kazandırmayı amaçlar.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II dersi içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 
günümüze değin, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmelere yer verilmiştir. 
Yakın tarihimizin önemli dönüm noktaları esas alınarak Türkiye’nin geçirdiği değişimlere 
değinilmiştir. Atatürkçü düşüncenin ilkeleri ve çağdaş bir düşünce olarak Atatürkçülük, dersin 
amacına uygun bir şekilde ders içeriğinde yer almıştır.

Türkçeyi daha iyi kullanmayı gerektirecek özellikler ve kurallar hakkında bilgi sahibi olur, dildeki 
yanlışları ve yanlış kullanımları görerek dili doğru kullanma yetisine sahip olur, yazılı ve sözlü 
anlatım türlerini görerek bunları doğru kullanma ve uygulama başarısı kazanır, etkili ve doğru 
konuşma ile ilgili temel bilgileri kavrar ve bunları uygulayabilme yetisi kazanır.

özcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, 
deyimler, ikilemeler, terimler. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar). Anlatım 
bozuklukları. Yazılı anlatım türleri [ Olay yazıları (öykü, roman örnekleri), Düşünce yazıları 
(makale, deneme, fıkra örnekleri), Duygu yazıları (şiir örnekleri).] Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri. 
Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri. Sözlü anlatım türleri; tartışma, seminer, panel, 
münazara…



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 11002 Medeni Hukuk 2 0 2 3

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 13002 İletişim Bilimine Giriş II 2 0 2 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 12804 Genel Muhasebe II 3 0 3 4

 Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere bir ticaret işletmesinin muhasebe sürecinde gerçekleştirilen işlemler 
ve bu işlemlerin kayıtlarının öğretilmesidir.

Farklı kültürden insanlarla, kurumlarla sözlü yazılı iletişim kurabilme.

Günümüz olaylarını, sorunlarını, farklı kültürleri anlatan okuma parçaları ile sözcük bilgisini dersin 
hocası tarafından hazırlanan materyallerle gramer bilgisini geliştirme.

Bu derste, öğrencilere Şahsın Hukuku, Aile Hukuku, Miras ve Eşya Hukukunun temel ilklerinin 
öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Medeni hukukun temel ilkeleri, şahıs kavramı ve gerçek ve tüzel kişiler arasında yer alan farklar, 
hak ve fiil ehliyeti kavramları ayrıca , dernekler ve vakıflar, Aile kavramı, nişanlanma, evlenme, 
eşlerin yükümlülükleri, mal rejimleri, evliliğin sona ermesi, boşanma, miras ve eşya hukukunun 
konuları anlatılmaktadır.

Bu ders, öğrenciyi iletişim biliminin içeriği, kapsamı ve temel kavramları ile tanıştırmayı 
amaçlamaktadır. 

İletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin tarihsel gelişimi, kitle iletişim araçları ve kitle iletişiminin 
toplumsal işlevleri, yeni iletişim medyaları, sosyal medya ve kültürel etkileri işlenmektedir. Dersin 
amacı, öğrencinin iletişim bilimi alanında temel yaklaşımları öğrenerek gelecek yıllarda alacağı 
derslere bir altyapı oluşturmasını sağlamaktır.  



İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 13002 Siyaset Bilimine Giriş II 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

IKT 14804 İktisada Giriş II 2 0 2 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 13004 Siyasal Tarih 2 0 2 3

 Amacı

İçeriği

Dönen ve duran varlık, borç ve sermaye hesapları, temel mali tablolar.

Bu dersin amacı; öğrencilere siyaset biliminin temel konuları ve kavramları hakkında bilgi 
vermektir.

Bu derste,siyasal partilerin nasıl ortaya çıktığı ve işlevlerinin neler olduğu,parti tipleri, seçim ve 
seçim sistemleri, baskı ve çıkar grupları, İdeoloji ve çağdaş siyasal ideolojiler anlatılmaktadır.

Bu dersin temel amacı öğrencilere makroekonominin temel ilkelerini ve analitik çerçevesinin 
tanıtılması ve günümüz makroekonomik sorunlarının anlaşılması için onlara analitik düşünme 
yeteneği kazandırarak gerekli altyapının oluşturulmasıdır.

Milli gelir, Paranın fonksiyonları, para politikaları, miktar teorisi, enflasyon çeşitleri ve etkileri, 
işsizlik ve istihdam, istikrar politikaları, devalüasyon, ödemeler dengesi, dış ticaret, kalkınma, 
büyüme.

Modern devletin ve devletler sisteminin ortaya çıktığı 17. yüzyıl başlarından günümüze kadar 
gelen tarihsel süreçte başta Avrupa olmak üzere dünyadaki belli başlı siyasal gelişmeleri ana 
çizgileriyle ele almak ve öğrencilerin bugünkü dünya sistemini tarihsel bir perspektifle 
kavramalarını sağlamak.

Feodal dönemden modern ulus-devletlere geçiş süreci ve bu süreçte yaşanan başlıca siyasal 
gelişmeler. İngiliz, Fransız ve Amerikan devrimleri. Alman ve İtalyan Birliklerinin kuruluşu, 20 
yüzyıldaki başlıca gelişmeler. Sovyet Devrimi, Amerikan Hegemonyasının kuruluşu. I. ve II. 
Dünya Savaşları. Refah Devleti. Sovyetler Birliği\\'nin Çözülüşü ve Yeni Dünya Düzeni



                         İkinci Yıl
                         III. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 24001 Kamu Yönetimi I 3 0 3 5

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 21001 İdare Hukuku I 2 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

MLY 24803 Kamu Maliyesi 3 0 3 5

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

Devletin ekonomideki varlık nedenleri ve devlet- ekonomi ilişkisini açıklamaya dönük kuramsal 
yaklaşımlar etrafında kamu maliyesi araçlarının tanıtımı, kullanım biçimi, ekonomik ve toplumsal 
yapı üzerindeki etki ve sonuçlarının kavramsal ve kuramsal olarak değerlendirilmesi temel 
amaçtır.

Kamu Maliyesi ile ilgili temel kavramlara, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergileme, 
borçlanmaya ve kamu bütçesine değinilerek devletin sosyal, ekonomik ve mali yönleriyle genel 
ekonomik yapıdaki ağırlığı ve etkileri anlatılacaktır.

Ders, yönetim olgusunu çözümleme amacıyla geliştirilen temel kavramları öğrenme amacını 
taşır.

Yönetimin doğası, kavramları, yapısı ve işleyiş süreçlerini inceleyen ve açıklayan yönetim 
kuramları bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Devlet örgütlenmesi biçiminde somutlaşan 
yönetim olgusu, 19. yüzyılın sonlarından beri kamu yönetimi disiplini adıyla anılan bir çalışma 
alanı tarafından araştırılmaktadır. Derste kamu yönetimi disiplininin yönetim kuramlarından 
yararlanarak devlete özgü örgütlenme özelliklerini nasıl açıkladığı tartışılacaktır.

Kamu sektöründe istihdam edilecek ya da yönetsel yargıç olmak isteyen öğrenciler için teorik ve 
uygulamalı olarak konuların anlatılması.

Yönetimin örgütlenmesi ve işleyişi ile ilgili konular.



ISL 23803 İstatistik 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 23001 Sosyal Politika 2 0 2 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 23003 Türk Toplum Yapısı 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 20001 Bilimsel Araştırma Teknikleri 2 0 2 4

Öğrencinin; veri türlerine göre verileri düzenlemesini ve yönetmesini, verileri özetleyen ölçüleri 
hesaplamasını ve yorumlamasını sağlamak. Rassal değişken türlerine göre beklenen değer ve 
varyans hesaplamalarını yapmalarını, basit ve koşullu olasılık hesaplamaları yapmalarını 
sağlamak, aralık tahmini, hipotez testi gibi çıkarsamalı istatistik konularında hakkında bilgi sahibi 
olmalarını, regresyon analizi yapmalarını sağlamak.

Veri kavramı, veri türleri, ölçekler, konum ve değişim ölçüleri, olasılık hesaplama, rassal değişken 
kavramı, kesikli ve sürekli rassal değişkenlerde beklenen değer ve varyans hesaplama, binom 
dağılımı, normal dağılım, standart normal dağılım, çıkarsamalı istatistik, regresyon analizi,

Sosyal politika uygulamaları hakkında bilinç kazandırmak

Sosyal politika kavram ve uygulamaları, sosyal politika tanımları: Dar anlamda sosyal politika / 
Geniş anlamda sosyal politika, sosyal Devlet’in tarihi gelişimi I: Ortaçağ feodalizminden 
kapitalizme – Endüstri Devrimi: Değişen üretim biçimi

Türkiye’nin toplumsal yapısının tarihsel süreklilik çizgisi içinde genel olarak soyso kültürel, özel 
olarak kurumsal çerçevede değerlendirilmesi ve kurumsal gelişmelerin gerek kendi içinde gerek 
kurumsal sistem ve sosyo kültürel sistem düzeyinde sosyo kültürel değişme, gelişme, 
bütünleşme, çözülme süreçleri çerçevesinde analiz edilmesi temel amaçtır.

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.



 Amacı

İçeriği

                                                                            İkinci Yıl
                                                                           IV. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 24002 Kamu Yönetimi II 3 0 3 5

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 21006 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

Öğrencilere, Türk vergi sisteminde yer alan esaslı vergi türleri ile ilgili mevzuat bakımından temel 
hukuki bilgileri vermek; her bir vergi türüne ait olarak uygulama örnekleri ile vergilemede ortaya 
çıkan sorunları çözme ve vergi mevzuatının anlaşılabilirliğini sağlamak.

Gelir Vergisi ile İlgili Bilgiler ve Mükellefiyet; Ticari Kazanç; Zirai Kazanç ve Serbest Meslek 
Kazancı; Gayrimenkul Sermaye İradı ve Menkul Sermaye İradı; Ücret, Diğer Kazanç ve İratlar; 
Beyan Esası ve Beyanname Türleri; Verginin Tarhı, Tahakkuk ve Tahsili; Kurumlar Vergisinin 
Konusu, Mükellefleri, İstisna ve Muafiyetler; Kurumlar Vergisinde Matrahın Tespiti; Kurumlar 
Vergisinde Matrahın Tespitinde Özel Durumlar; Kurumlar Vergisinde Kazancın Bildirilmesi; Katma 
Değer Vergisi; Veraset ve İntikal Vergisi; Motorlu Taşıtlar Vergisi; Emlak Vergisi.

Bu dersin amacı, öğrenciye bilimin ne olduğunu, bilimsel yöntem kavramının neyi ifade ettğini, 
bilimsel araştırmanın ne olduğunun, bilimsel araştırma tekniklerinin hangileri olduğunu, elde 
edilen araştırma sonuçlarının nasıl raporlaştırılacağını öğretmektir.

Bilim nedir; nasıl ortaya çıkmıştır? Biliminin özellikleri, bilimlerin sınıflandırılması,bilimsel 
araştırma yöntemleri…

Ders, Türkiye’nin yönetim yapısının temel özelliklerini bilen, açıklayan ve onu eleştirebilme 
yeteneği kazanmış öğrenciler yetiştirme amacını taşır

Ders, Türk kamu yönetimi yapısını, anayasal ve yasal temel ve ilkelerini, merkez, taşra ve 
yerinden yönetim kurumları ile askeri, adli ve akademik bürokrasiyi inceleme kapsamına alır. 
Öğrenciler kendi seçtikleri bir kamu kurumunda inceleme ve araştırma yaparak kuramsal 
bilgilerini somutlaştırma olanağı bulurlar.



KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 21010 Çevre Sorunları ve Hukuku 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 21004 İnsan Hakları 2 0 2 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 21008 Ticaret Hukuku 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 21002 İdare Hukuku II 2 0 3 4

Ders, her sorumlu yurttaşın bilmesi gereken yanında kamu yönetiminde çalışacak görevlilerin de 
bilmesi gereken çevre sorunlarını, sorun alanları, sorunun ulusal ve uluslararası boyutu 
çerçevesinde kavratmayı ve çevre sorunlarının çözümü çerçevesinde görevli kuruluşları 
öğretmeyi ve çevre mevzuatının kavranmasını amaçlamaktadır.

Çevreyle ilgili temel kavramlar, çevre felsefesi, çevre hakkı, çevreyle ilgili değerler ve sorun 
alanları, çevre korumanın araçları, çevreyle ilgili kurumlar ve hukuki mevzuattan oluşmaktadır.

Dönem boyunca incelenen konular hakkında meslek yaşamında kullanabileceği temel bilgileri 
edinmiş ve güncel olaylara bu bilgileri uygulayabilecek düzeye erişmiş olmak.

Temel Kavramlar, tarihsel gelişim, iç hukukta koruma, uluslararası koruma…

Ticaret hukukunu bireysel ve toplu alanlarda uygulamada karşılaşılan örnek olaylar dikkate 
alınarak pekiştirmek ve öğrencilerin analiz yapma yeteneklerini geliştirmek.

Bireysel ve toplu ticaret hukukuna ait bilgileri pekiştirip, uygular hale getirici uygulama örnekleri 
çözmek ve analitik düşünceyi geliştirmek.



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 24004 Kamu Hizmet Planlaması 2 0 2 4

 Amacı

İçeriği

                               Üçüncü Yıl
                               V. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 32001 Kentleşme ve Konut Politikası 3 0 3 6

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 34001 Kamu Personel Yönetimi 3 0 3 6

Ders, kentleşme olgusunu, kentleşmenin ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutlarını, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde kentleşme sürecinin niteliklerini, Türkiye’de kentleşme politikasının 
zamansal boyutunu ve imar mevzuatını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Kentleşmenin nedenleri, kentleşme ve kalkınma ilişkisi, farklı siyasal ekonomik sistemlerde 
kentleşme politikaları, imar planlarında yetki ve sorumluluklar, imar mevzuatı, imar davaları ve 
kent planlaması dersin ana konularını oluşturmaktadır.

Türk yönetim yapısını, işleyişini ve temel niteliklerini ortaya koyarak yönetsel reform ihtiyacını ve 
gerçekleştirilen reformları değerlendirmek.

Türkiye'de kamu yönetiminin örgütlenmesi, Türk kamu yönetiminin özellikleri, merkezi yönetim, 
yardımcı kuruluşlar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar, yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim 
kuruluşları, Türk kamu yönetiminde değişim ve yeniden yapılanma, kamu yönetiminin denetimi. 
Kamu politikası analizi, kamu politikası yaklaşımları ve Türkiye'de kamu politikalarının 
değerlendirilmesi.

Dersin amacı, kamu yönetiminin temel görevi olarak kamusal mal ve hizmetlerin sunumunu 
araştırmak ve bu hizmetlerin dağıtımında kullanılan teknik ve yöntemleri değerlendirmektir.

Kamu hizmetinin değişen anlamı ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan yöntemler



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33001 Siyasi Düşünceler Tarihi 2 0 3 6

 Amacı

İçeriği

                                  Üçüncü Yıl
                                  V. Yarıyıl

                               (Seçmeli Dersler)

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 34501 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

Dönem boyunca incelenen konular hakkında meslek yaşamında kullanabileceği temel bilgileri 
edinmiş ve güncel olaylara bu bilgileri uygulayabilecek düzeye erişmiş olmak.

Kamu kesiminde istihdam, haklar, yükümlülükler, disiplin, emeklilik.

Siyaset biliminin temel kavramlarının ve belirgin düşünce akımlarının tarihsel gelişimini 
öğrenerek bugünü anlamada yardımcı olacak bir bakış açısı kazanır.

Bir disiplin olarak siyasal düşünceler tarihinin gelişimi. Yeniçağ ve Batı siyasal düşüncesi. Mutlak 
monarşi kuramcıları. Sözleşme kuramcıları. Liberal düşüncenin doğuşu. Muhafazakar düşüncenin 
kökenleri. Sosyalist düşüncenin kökenleri.

Çeşitli ülkelerin kamu yönetimi sistemlerini, yönetsel uygulamalarını ve reform tecrübelerini 
karşılaştırmalı olarak incelemek

Farklı ülkelerin kamu yönetimi sistemlerini, yönetsel uygulamalarını ve reform tecrübelerini 
karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi



KAM 33501 Güncel Siyasi Sorunlar 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33503 Bilim Felsefesi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33505 Siyasal İdeolojiler 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts
KAM 32501 Sivil Toplum 3 0 3 4

Siyasal ideolojiler konusunda farkındalık yaratılarak ideolojilere eleştirel yaklaşma yeteneği 
kazandırılacaktır.Siyasal ideolojilerin kökenleri üzerinde durularak ideoloji sonrası toplumun 
oluşumun dinamikleri tartışılacaktır.

İdeoloji kavramı tartışılarak 19. yüzyılla ortaya çıkan büyük ideolojilerin kökenleri kavratılacaktır. 
Daha sonra 20. yüzyılda yeni oluşan feminizm, anarşizm, faşizm gibi ideolojiler tartışılarak 
ideolojinin dönüşümü analiz edilecektir. Günümüz postmodern dünyasında ideolojilerin 
seyreltilmesi sorunu analiz edilecektir.

Değişik bakış açılarıyla Türk siyasal hayatının temel problemlerini analiz etmek ve bu 
problemlerin tarihi, sosyal, kültürel ve yapısal sonuçlarını tanımlayarak ve çözmeye çalışmak.

Türk siyasal hayatının temel problem alanlarının tespiti ve bu problem alanlarının günümüz 
siyasetine yansımalarının tespiti.

Ontolojik ve epistemolojik kabulleri ile temel bilimsel paradigmalar ve yaklaşımlar ile bilimsel 
bilgiye yönelik temel eleştiriler ve araştırma yöntem ve teknikleri ile birlikte bilimsel bilginin 
kendine has özellikleri ile incelenmesi/özetlenmesi ve öğretilmesi amaçlanmaktadır

Ontolojik açıdan bilginin zorunluluğu, bilginin amacı, bilginin tarihi, insani bilginin kaynakları, bilgi 
türleri, bilginin özellikleri ve bilgide doğruluk sorunu, batılı bilginin gelişim tarihi, bilimsel bilginin 
doğuşu ve gelişimi, bilimsel bilginin kriteri, konusu, alanı, amacı ve özellikleri, temel bilimsel 
paradigmalar, temel yaklaşımlar, bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri ile bilimsel bilgiye 
yönelik temel eleştiriler.



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33507 Uygarlık Tarihi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 34503 Yönetim Psikolojisi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33509 Bürokrasi 3 0 3 4

Sivil toplum gerek akademik hayatın gerekse pratik gündelik hayatın oldukça konuları arasına 
girmiştir. Dersin birbiriyle bağlantılı iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, tarihsel bir 
perspektif açısından kavramın bugün taşıdığı anlamı öğrenciye aktarmak ve ikinci amaç ise teorik 
bilgi ışığında Türk tarihinde sivil toplum anlayışından bahsetmenin mümkün olup olmayacağını 
ortaya koymaktır.

Toplum kuramları, sivil toplum-siyasal toplum ayrımı ve etkileşimi, sivil toplumun tarihsel gelişimi, 
otoriter siyasal sistemlerde sivil toplum, liberal/demokratik sistemlerde sivil toplum, 20.yüzyılın 
son çeyreğinde sivil toplumun yeniden ortaya çıkışı ve gelişimi, Batı toplumlarında sivil toplum, 
Batı dışı toplumlarda sivil toplum, İslam/Osmanlı dünyasında sivil toplum. Türkiye´de sivil 
toplumun gelişimi. Sivil toplum ve katılımcı demokrasinin işleyişi. Sivil toplum kuruluşlarının 
gelişimi ve siyasal karar süreçlerindeki rolü.

Bu dersin amacı, uygarlık kavramını ve uygarlıkla ilintili kültür gibi diğer kavramlar ile farklı 
uygarlıkları tanımak; uygarlıklar ve kültürleri hiyerarşik bir bakış açısından değil her birini kendi 
içinde dünyaya bakışları ve bunun sonucunda meydana getirdikleri kurumlar, sistemler, bilgi 
anlayışları çerçevesinde ele almak; günümüz koşullarını bu tarihsel arka planı gözeterek 
anlamaya çalışmaktır.

Uygarlık, uygarlık ve kültür ilişkisi, Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma, Orta Amerika, Çin, Hint, 
Pers uygarlıkları, Batı uygarlığı, İslam Uygarlığı, Afrika uygarlıkları, Reform, Rönesans, Sanayi 
Devrimi, Dünya Savaşları, Küreselleşme.

Kamu personelinin sosyo-psikolojik yönleri ve davranış örüntüleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Bu derste yönetim psikolojisinin alanı; yönetimde psikolojik sorunlar; beşeri kaynakların 
kullanılması; personelin seçilmesi ve eğitimi; gruplaşma ve grup psikolojisi; yönetim-çevre 
ilişkileri konuları kamu yönetimi perspektifinden ele alınacaktır.



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33511 Çağdaş Siyasal Sistemler 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33513 Siyaset ve Hukuk 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 34505 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler 3 0 3 4

 Amacı

Belli başlı siyasal sistemleri eleştirel bir bakış açısıyla ele almak bu dersin temel hedefidir.

Bu derste 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.

Hukuk ile siyaset arasında var olan ilişkinin, hem hukuk disiplini açısından hemde siyaset bilimi 
açısından, güncel olaylar ışığında değerlendirilebilmesi.

Teorik olarak hukuk disiplini ile siyaset bilimi arasındaki etkileşim alanlarının incelenerek, pratikte 
bu etkileşimin nasıl gerçekleştiği ortaya konulacaktır.

Halkla ilişkiler alanındaki temel kavram ve yaklaşımları inceleyerek, kamu yönetiminde halkla 
ilişkiler uygulamalarını anlamaktır.

Bürokrasi, gerek kamuda ve gerek özel sektörde söz konusu olan bir fenomendir. Dersin amacı, 
bu fenomeni teorik ve uygulama olarak irdelemek, çağdaş örgütlerin sorunlarını analiz etmek, 
bürokrasi ile siyasi kurumlar arasındaki güç ilişkilerini değerlendirmek, bürokrasinin 
olumsuzluklarını gidermek konusunda çözüm önerilerini tartışmaktır.

Bürokrasinin tanımı, niteliği ve bürokrasi teorileri, bürokratikleşmeye neden olan faktörler, 
gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde bürokrasi, bürokrasi ve siyaset ilişkileri, bürokrasinin 
olumsuzlukları, Türkiye´de bürokrasinin tarihi gelişimi, siyasi rolü ve siyasal otorite ile ilişkileri, 
bürokrasinin sınırlandırılması ve denetimi.



İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 33801 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

IKT 34803 Mikro İktisat 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 36805 Davranış Bilimleri 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

Halkla ilişkilerin doğuşu ve öneminin artması, halkla ilişkiler ve benzeri kavramlar arasındaki 
ilişkiler, halkla ilişkiler ve iletişim araçları, halkla ilişkiler uygulamasında araçların seçimi, halkla 
ilişkilerin kamu kesiminde kullanılması, halkla ilişkiler uygulamasındaki eksikliklerin sonuçları, 
kuruluş içi halkla ilişkiler, kriz döneminde halkla ilişkiler.

Sosyal bilim araştırmalarının tasarlanması, örneklem seçimi, uygulanması, elde edilen verilerin 
analizi ve raporlanması süreçlerini öğrenerek bu süreçlere uygun sosyal araştırmalar yapmak.

Sosyal bilim araştırmalarında kullanılan nicel ve nitel yöntemleri bilir ve uygular. Sosyal bilim 
araştırma sürecini tasarlayarak uygulamasını yapar.

Tam rekabette ekonomik karar birimleri ile mal ve hizmet piyasası arasında kurulacak kısmi 
dengeleri açıklamak ve bunların teknik ve matematiksel boyutlarını ortaya koymak.

Mikro İktisat İktisadın Kapsamı ve Karar Birimleri İçin Birinci-En-İyi Koşulları, Tüketici 
Davranışları Kuramı ve Sayısalcı Yaklaşım,  Sırasalcı Yaklaşıma Göre Kısa Dönem Tüketici 
Dengesi: Farksızlık Eğrisi ve Bütçe Doğrusu Analizi,  Bireysel Tüketim Fonksiyonu, Tüketimin 
Gelir Elastikiyeti ve Gelir Değişmelerinin Uzun Dönem Tüketici Dengesi Üzerine Etkileri,  Fiyat 
Değişmelerinin Uzun Dönem Tüketici Dengesi Üzerine Etkileri ve Bireysel Talep Fonksiyonunun 
Elde Edilmesi,

Davranış Bilimleri dersinin amacı insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönleri, küçük 
gruplarda bireylerarası etkileşimler ve bu özelliklerin iş yaşamına etkileri gibi konuları 
incelenmektir

Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. 
Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki 
yeri. Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak 
ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki 
yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür.



KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 36807 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 36809 Örgüt Teorisi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 36811 Liderlik ve Motivasyon 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 33803 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 4

Toplam kalite yönetimi anlayışını kavratmak ve bir işyerinde uygulayabilecek bilgiyi vermek

Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi 
Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, 
sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, EFQM 
Mükemmellik Modeli, ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri

Bu dersin amacı, örgüt teorisi ve yönetim düşüncesindeki temel konuları ve perspektifleri 
kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak, öğrencilerin örgüt olgusunu derinlemesine kavramalarına 
yardımcı olmaktır. Bu ders aynı zamanda, kavramsal/teorik literatür ile uygulama arasında bir 
köprü oluşturmayı hedeflemektedir.

Örgüt Kuram ve İlkeleri’ne Giriş ve Temel Kavramlar, Tarım Toplumu-Sanayi Toplumu-Bilgi 
Toplumu, Yönetim Düşüncesinin Temelleri - Klasik Yönetim ve Örgüt Teorisi, Yönetim 
Düşüncesinin Temelleri - Neo-Klasik Yönetim ve Örgüt Teorisi, Modern Yönetim ve Örgüt Teorisi, 
Örgütsel Strateji Yaklaşımı, İşlem Maliyeti Yaklaşımı, Vekalet Teorisi, Kaynak Bağımlılığı 
Yaklaşımı, Örgütsel Ekoloji Yaklaşımı, Kurumsallık Teorileri

Dersin amacı, liderlik ve motivasyon konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.

Liderlik teorileri, liderlik değişim ve yenilik, motivasyon teorileri



 Amacı

İçeriği

                                       Üçüncü Yıl
                                      VI. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33002 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 6

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 34002 Yerel Yönetimler 3 0 3 6

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

MLY 33802 Maliye Politikası 2 0 3 6

Bu dersin amacı, öğrencilere siyaset sosyolojisini, siyasal kültürü, siyasetin biçimlendiği toplumsal 
yapıyı ve yapının dinamiklerini öğretmek ve bu bilgilerden hareketle içinde yaşadığı toplumun 
siyasal yapısını anlamasını sağlamaktır

Siyaset, siyaset sosyolojisi, siyasal kültür, siyasal kurumlar, bu siyasal kurumları biçimlendiren 
toplumsal yapı.

Ders, yerel yönetimlerin mali boyutunu anlama, yönetimler arası ilişkilerin mali boyutunu kavrama 
ve yerel yönetimlerin gelir, gider ve bütçeleme sürecini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Yerel yönetim maliyesiyle ilgili temel kavramlar ve mali tevzin, Türkiye’de yerel yönetimlerin 
gelirleri, giderleri, bütçe ve kesin hesapları, yerel yönetim maliyesinin gelişimi, yerel yönetimlerin 
mali yapısının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde farklı mali sistemlerin olumlu ve olumsuz 
yönleri dersin ana konularını oluşturmaktadır.

Belirli bir konuda araştırma yapmaya temel olacak kavram, yöntem ve teknikler hakkında bilgi ve 
beceri kazandırmaktır.

Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür tarama, veri toplama, verileri 
değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini içermektedir.



 Amacı

İçeriği

                                           Üçüncü Yıl
                                          VI. Yarıyıl

                                          (Seçmeli Dersler)

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ULS 31802 Avrupa Birliği ve Türkiye 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33504 Kamu Politikaları 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

Bu derste öğrencilerin ekonomik istikrar, ekonomik büyüme ve kalkınma ve gelir dağılımı gibi 
makroekonomik hedeflere ulaşmada maliye politikasının yerini anlamaları ve para politikası ile 
karşılaştırmalı olarak analiz edebilmeleri amaçlanmaktadır.

Bu derste maliye politikasının amaçları, araçları, çeşitleri ve ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara 
erişmek için nasıl bir maliye politikası kullanılması gerektiği, dışa kapalı ve dışa açık 
ekonomilerde etkinliği para politikası ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

AB genişlemesi ile ilgili temel kavram ve kuramları ve genişleme sürecini etkileyen aktörleri ve 
kurumları açıklamak, Türkiye-AB ilişkilerini diğer aday ülkelerin AB ilişkileri ile karşılaştırabilmek

Karşılaştırmalı bir çerçeve içerisinde Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimini siyasi, ekonomik ve 
hukuki boyutlarıyla değerlendirmek

Türkiyenin dış politikasının şekillenmesinde çok önemli bir yere sahip olan Avrupa Birliğinin nasıl 
ortaya çıktığının, başarılı bir proje olup olmadığının, kurumlarının ve ortak politikalarının 
öğrenilmesi. Türkiyenin AB ile ilişkilerinin seyrinin incelenmesi.

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.



KAM 33502 E-Devlet ve Bilgi Toplumu 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 32802 Sermaye Piyasaları 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33506 Siyasal Davranışlar 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33512 Siyasal ve Sosyal Değişim 3 0 3 4

Bilgi toplumuyla ilgili kuramsal gelişmeleri anlayarak genel olarak kamuda bilgi teknolojileri 
kullanımını, özelde ise e-devlet uygulamalarını öğrenmek.

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.

Bu dersin amacı, öğrencinin sermaye piyasaları hakkında kavramsal ve sayısal bilgi donanımı ve 
beceriyi kazandırmaktır.

Bu derste finansal pazarlar, tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasası yatırım araçları, birincil 
piyasalar ve ikincil piyasalar, Türkiye'de sermaye piyasaları, finansal varlıkların fiyatı ve gerçek 
değeri, menkul kıymetlerde risk getiri analizi ve portföy yatırımı, sermaye piyasası analizleri 
konusuna da değinilecektir.

Siyasal hayatın aktif aktörü olan bireyin siyasal toplumsallaşma süreci siyasal davranışlarına 
(siyasal katılmaya) yön vermektedir. İşte bu dersten amaçlanan bireylerin siyasal toplumsallaşma 
ve siyasal katılmalarında rol oynayan başlıca faktör ve süreçlerin öğrenilerek bunlardan hareketle 
analiz yapma yeterliliğine ulaşmadır.

Bu derste siyasal davranış, siyasal toplumsallaşma ve siyasal katılma ele alınacaktır. Derste 
ağırlıklı olarak siyasal toplumsallaşmadaki aracı kurumlar, siyasal katılmayı etkileyen faktörler ve 
siyasal katılma biçimleri üzerinde durulacaktır. Konuların somutlaştırılması açısından bu konularla 
ilgili daha çok Türkiye eksenli alan araştırmalarına da değinilmeye çalışılacaktır.



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ULS 32802 Uluslararası Hukuk 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 34802 Borçlar Hukuku 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33508 Çağdaş Siyasal Düşünceler 3 0 3 4

Sosyal ve kültürel değişme olgusunu sosyal ve kültürel süreçler bağlamında bilimsel bir perspektif 
içinde analiz ederek yaşanan sürecin sosyolojik açıdan değerlendirilmesini sağlamak temel 
amaçtır.

Değişme ile ilgili kavram ve tanımlar. Sosyal yapı, Kültürel yapı, Sosyo kültürel yapı, tanım 
kapsam ve unsurları. Sosyo kültürel yapının özellikleri ve işleyişi. Sosyal değişme, Kültürel 
değişme ve Sosyo kültürel değişme. Sosyal Değişme teorileri. Sosyal ve Kültürel Değişme 
Çeşitleri; Serbest sosyal değişme, Mecburi sosyal değişme, Planlı sosyal değişme, Sosyal 
gelişme, Sosyal hareketlilik ve Sosyal hareketler. Değişme faktörleri, Değişme aşamaları, 
Değişme engelleri. Değişmenin yönü, dinamikleri, kriteri ve hızı. Sosyal değişmenin 
değerlendirilmesi.

Uluslararası Hukuk´un temel kaynak ve yaklkaşımlarını öğretmek, dış politik sorunları 
milletlerarası hukuk çerçevesinde çözme yollarını araştırmak, Milletlerarası Hukuk´un 
Milletlerarası Mahkeme kararlarında uygulanışını test etmek.

Milletlerarası ortamın özellikleri, Milletlerarası Hukukun kaynakları, devletin kurucu unsurları, 
devletin deniz ülkesi, hava ülkesi, insan hakları, güç kullanma yasağı.

Günlük yaşamın hemen her alnında kaşılaşılan özel hukuka ait borç ilişkilerini genel yönleriyle ele 
alıp incelemek.

Bu derste özel hukuk bağlamında borçlar hukuku genel hükümleri anlaşılıp analitik düşünme 
geliştitilmeye çalışılacaktır.



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 31502 İmar Plan ve Uygulamaları 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 34502 Kamuda Stratejik Yönetim 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 33510 Yerel Siyaset ve Katılım 3 0 3 4

Bu ders öğrenciye daha önceki dönemlerde üretilmiş siyasal düşüncenin ışığınıda 20. yüzyılda 
üretilmiş olan siyasal düşünceyi vermek ve der ayrıca çağdaş siyasal düşünce-çağdaş siyasal 
ideolojiler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir

Liberalizm ve türleri, sosyal demokrasi ve dönüşümü, muhafazakarlık ve yeni muhafazakarlık, 
demokrasi-kapitalizm ilişkisi, Rawls, Hayek ve Nozick

Bu dersin amacı imar uygulamaları ile ilgili temel bilgileri öğrenmek, temel kavramları tanıtmak 
ve imar uygulamalarının usulü hakkında bir giriş sunmaktır.

İmar hukukunun temel kavramları, Kent Planlamasında modeller, Kent planının içeriği, 
Türkiye´de kent planlaması, Kent Planlaması sürecinin evreleri, kent planlarının uygulanması, 
İmar Affı, halkın katılımı.

Kamu kurumlarının başarısında rol oynayacağı düşünülen stratejik yönetimin öğrenilmesi

Bu derste stratejik yönetime geçiş ve kamuda stratejik yönetim uygulamaları ele alınmaktadır.



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

IKT 34804 Makro İktisat 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 36802 Örgütsel Davranış 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 36804 Kriz ve Stres Yönetimi 3 0 3 4

Demokrasi ve yönetişimin yerel yönetimler düzeyinde uygulanmasıyla ilgili teorik ve pratik bilgiye 
sahip olma.

Yerel demokrasi kavramı, yerel katılım türleri ve uygulamaları, yerel yönetişim kavramı, yerel 
yönetimlerde yönetişim uygulamaları, Yerel Gündem 21 süreci, Türkiye´de yerel demokrasi ve 
yönetişim sorunları

Bu dersin ana amacı, öğrencilere modern makroekonomik politika geliştirme adına bir 
ekonominin uzun dönem performansını etkileyecek temel konseptler hakkında bilgi sahibi 
olmalarını sağlamaktır  

Temel kavramlar, Klasik ve Keynesgil analiz, kamu kesimi ile dışa açık
Ekonomilerde milli gelirin belirlenmesi. Para ve bankacılık sistemi, para, faiz ve milli gelir ilişkisi 
IS-LM analiziyle birlikte incelenmektedir. Enflasyonun tanımı, türleri ve etkileri, enflasyona karşı 
uygulanacak politikalar ile rasyonel beklentiler, Philips eğrisi gibi konular da analiz edilecektir

Öğrenciyi iş yaşamındaki çeşitli davranışsal konulara ve bu konuların neden olabileceği 
durumlara hazırlama; bir işletmede çalışmaya başladığında pek çok kişinin gözünden kaçan, 
önemsenmeyen davranış ile ilgili konuların önemini fark etmesini sağlamak ve öğrenciyi iş 
hayatında karşılaşabileceği davranışlara karşı hazırlayarak ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm 
bulabilmesini sağlamak

Örgütsel davranış konusunda genel bir değerleme; Tarihsel ve küresel bağlamda örgütsel 
davranış; Örgütlerde bireyler, algı, tutum, kişilik ve bireysel davranış, iş doyumu, temel 
motivasyon kavramları ve örgütler, çalışanlar ve yöneticiler için önemi, bireysel karar oluşturma; 
Örgütlerde gruplar, grup davranışı, takımlar, iletişim, liderlik, güç ve politika, çatışma ve 
müzakere, stres; örgütsel sistem, örgüt yapısı, teknoloji ve iş tasarımı, sosyo- teknik sistem, 
örgütsel kültür, örgütsel değişme ve geliştirme. 



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 36806 Kurumsal Yönetim 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 36808 Örgüt Geliştirme ve Değişim Yönetimi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 36810 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 4

Yaşamın her alanında iş yaşamında ve iş dışı yaşamda kriz yönetimi bilincini kazandırmak, 
negatif stresi azaltmanın, pozitif stresi muhafaza etmenin yollarını aktarmaktır.

Kriz ile ilgili kavramlar, Kriz kavramı, kapsamı ve özellikleri, Krizin boyutları ve temel etmenleri, 
Kriz süreci ve Krizin sonuçları

Bu dersin amacı kurumsal yönetimin önemini, kurumsal yönetim mekanizmasının nasıl işlediğinin 
kavratılmasıdır. Bunun yanı sıra etkili iç kontrol mekanizmalarının anlaşılması da dersin amacını 
oluşturmaktadır.

kurumsal yönetime hem örgütsel hem de kurumsal açıdan yaklaşacaktır. Kurumsal yönetimin 
zaman içerisinde nasıl ortaya çıkıp nasıl şekil aldığını ortaya koyacaktır. Dersin içeriğinde şirket 
sahipleri, yönetim kurulu ve şirket yönetimi arasındaki ilişkiler kurumsal yönetimin ana unsurları 
olarak anlatılacaktır. İyi ve kötü kurumsal yönetim örnekleri ortaya konulacaktır. 

Bu dersin amacı, örgütlerin neden/nasıl değiştiğini ve bu değişim sürecinin yöneticiler tarafından 
nasıl yönetilip yönlendirildiğinin araştırılması ve incelenmesidir. Bu çerçevede örgütlerde yaşanan 
değişim türleri arasındaki farklılığın belirlenmesi ve bunun başarıyla yönetilmesi, değişimi 
kolaylaştırıcı örgütsel yapı ve yönetsel yaklaşımların tartışılması ve konuya ilişkin uygulamalar 
ele alınacaktır.

Bu derste işletme örgütlerinde değişimin tanımı, nedenleri, türleri, süreci ve yönetilmesi ele 
alınacaktır.



 Amacı

İçeriği

                                            Dördüncü Yıl
                                           VII. Yarıyıl

                                           (Zorunlu Dersler)

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 43001 Türk Siyasal Yaşamı I 3 0 3 6

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

IKT 42801 Türkiye Ekonomisi 2 0 3 6

 Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin Türkiye’nin toplumsal ve siyasi yapısı hakkında bilgi sahibi olması, 
bugünün sorunlarına tarihsel bir perspektiften bakabilme yetisi kazanmasıdır.

Bu derste, kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan siyasal gelişmeler, ekonomik, 
sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte ele alınacaktır.

Türkiye'nin ekonomik yapısının ve bu yapının gelişim sürecinin incelenmesi amacını taşır.

Dersin amacı, bilgi çağı olarak adlandırdığımız ticaretin globalleştiği bu dönemde yöneticilerin 
karşılaştıkları temel karar verme problemlerinin üstesinden gelebilmeleri, rekabetçi işletmeler 
yaratabilmeleri, global işletmeleri yönetebilmeleri, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yararlı mal ve 
hizmetler üretebilmeleri için kullanmaları gereken temel araçlardan biri konumuna gelen yönetim 
bilişim sistemlerinin ne olduğunun, nasıl ve neden kurulması gerektiğinin, sürekliliğinin nasıl 
sağlanacağının, karşılaşılabilecek sorunların üstesinden ne şekilde gelinebileceğinin örneklerle de 
desteklenerek anlatılması ile yönetim bilişim sistemlerinin işletmeyi ve çalışanları nasıl 
etkilediğinin kavratılarak dersi tamamlayan öğrencilerin çalıştıkları işletmelerin başarı ve verimini 
arttırmalarını sağlamaktır.

Bilişim Sistemlerinin (BS) tanımlanması, BS’ne çağdaş yaklaşımlar nelerdir, BS’nin 
organizasyonlardaki rolü nedir ve dijital firma kavramından ne anlaşılmalıdır, işletmelerin üretim, 
pazarlama, finans gibi ana işlevlerinde bilişim sistemlerinin ayrı ayrı kullanım alanları, bilişim 
sistemleri ile organizasyon yapısı arasındaki ilişkiler, ilgisayar sistemlerine destek olan yazılım 
araçları, başlıca yazılım programları, yazılım türleri, işletim sistemleri, çoklu programlama, Grafik 
Kullanıcı arabirimi, uygulama yazılımları, bilgisayar yazılım dilleri



İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 43003 Demokrasi Teorileri 3 0 3 6

 Amacı

İçeriği

                                            Dördüncü Yıl
                                          VII. Yarıyıl

                                           (Seçmeli Dersler)

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 44501 Kamu Yönetimi Kuramları 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 44503 Küreselleşme ve Kamu Yönetimi 3 0 3 4

Kamu yönetimi düşüncesinin doğuşu ve gelişimini öğrenerek, başlıca kamu yönetimi kuramlarını 
incelemek.

Kamu yönetiminin ortaya çıkışı, Avrupa'da, Amerika'da ve Türkiye'de gelişimi, toplumsal yapıyla 
kamu yönetimi arasındaki ilişki, kamu yönetimine kuramsal yaklaşımlar, sosyal ve demokratik 
teorilerin kamu yönetimi kuramlarına etkisi, kamu yönetimi reformları bağlamında yönetim 
kuramları ve Türkiye'ye yansımaları.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar uygulanan ekonomi politikaları ekseninde 
ülkenin ekonomik yapısının tartışılması, Cumhuriyetin kuruluşu, İzmir İktisat Kongresiyle 
belirlenen ekonomi politikası: Envanter Dönemi, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye üzerine 
etkileri, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye.1946 siyasal dönüşümü,1950 seçimiyle başlayan dönemin 
ekonomi politikaları, 1960’da başlayan planlı kalkınma dönemi. 24.01.1980 kararlarıyla başlayan 
serbestleşme süreci, iktisat politikaları, sonuçları ve Türkiye ekonomisinin bugünü.

Tarihsel süreç içerisinde demokrasi konusunda ortaya atılmış olan belli başlı teorileri eleştirel bir 
bakış açısıyla ele almak bu dersin temel hedefidir.

Bu derste belli başlı demokrasi kuramları ele alınacaktır. Derste ağırlıklı olarak ?modern? 
demokrasi kuramları ele alınmakla birlikte; modern demokrasi kuramlarının zeminini teşkil eden 
öncü (eski) demokrasi kuramlarına da yer verilmektedir. Modern kuramlarla öncü kuramlar 
arasındaki ilişki, modern kuramlar arasındaki karşılaştırmalar ve günümüz demokrasilerinin ne 
kadar demokratik olduğu sorusunun cevabı da dersin kapsamı dâhilindedir.



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 43505 Siyasal Partiler ve Seçimler 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 44507 Yönetim ve Denetim 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

IKT 41803 Uluslararası Ekonomi 3 0 3 4

 Amacı

Küreselleşme sürecini siyasal, ekonomik, kültürel ve yönetsel boyutlarıyla anlayıp kamu yönetimi 
üzerindeki etkilerini incelemektir.

Küreselleşmenin tanımlanması, küreselleşme kuramları, küreselleşme ve ulus devlet, kamu 
politikası transferi, ülkeler arası benzeşme, Avrupalılaşma, avrupa idari alanı, desantralizasyon, 
küresel yönetişim, iyi yönetişim ve yoksulluk.

Bu seçmeli ders, siyasal partiler ve seçimler konularını inceleme amacındadır. Partiler kısmında, 
siyasal partilerin doğuşu ve gelişimi, işlevleri, örgüt yapıları, parti sistemleri ve finansman sorunu 
işlenecek konulardır. Türkiye’de siyasal partiler konusu Türk Siyasi Hayatı I ve II bağlamında 
kısaca değerlendirilecektir. Seçimler kısmında ise seçimlerin demokrasi için önemi, seçim 
sistemleri ve Türkiye'de seçimler konuları incelenecektir.

Dersin ana hedefi son sınıf öğrencilerine siyasal partiler ve seçimler konularını ayrıntılı olarak 
tartıştırmak ve seçim- demokrasi ilişkisi ve parti içi demokrasinin önemini vurgulamaktır. Bu 
süreç esnasında dünyadan ve ülkemizden örneklerle konuları mümkün mertebe somutlaştırma da 
hedefler arasındadır.

Yönetimin bir süreci olarak denetimin işlevsel kılınması araç ve süreçlerini incelemek.

Bu derste denetim araçları ve Türk kamu yönetiminin denetlenmesinde kullanılan araç ve 
yöntemler ele alınacaktır.

Uluslararası iktisat teori ve politikasını öğreterek uluslararası ekonomik sorunlar hakkında analiz 
yeteneğinin kazandırılmasıdır.



İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 44509 Kamu Yönetiminde Reform 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts
KAM 41501 Kamulaştırma ve Özelleştirme 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 41503 Güncel Anayasal Sorunlar 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 44511 Yeni Kamu Yönetimin Anlayışı ve Sivil Toplum 3 0 3 4

Geleneksel dış ticaret teorileri, yeni dış ticaret teorileri, koruyucu dış ticaret politikası.

Kamu yönetiminin yapı ve işleyişini, tarihsel hareketi ile birlikte değerlendirme yeteneğini 
kazandırmak. Reformlarla sürekli dönüşen ve başkalaşan yönetim olgusunu anlama, açıklama ve 
değişimin yönünü kestirebilme doğrultusunda bir bakış oluşturmak. Güncel kamu yönetimini, 
çeşitli ülkeler ve farklı tarihsel kesitlerdeki yönetsel modellerle karşılaştırabilmek.

Çeşitli ülkelerin kamu yönetiminde yaşanan reformları çözümleyerek, Türkiye’de gerçekleştirilen 
reformlarla benzer ve farklı yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla öğrenciler sorumluluk üstlenirler. 
Öğrenciler dönem başında bir ülke seçer ve dönem boyunca seçtiği ülkeden reform örnekleriyle 
derslere katkıda bulunur. Dönem sonunda incelenen ülke örneğine ilişkin bir araştırma raporu 
hazırlanıp, sunulur.

Kamulaştırma ve özelleştirmeye ilişkin hukuki ve tarihsel bilgi birikimi yaratmak.

Kamulaştırma ve özelleştirmeye ilişkin tarihsel gelişim, anayasal ve yasal mevzuat, anayasa 
mahkemesi ve Danıştay içtihatları.

Güncel Anayasal tartışmaların ışığında daha önceki dönemlerde alınan temel bilgilerin 
pekiştirilmesi ve olayların çözümlenme tekniklerinin anlatılması.

Dönem içinde tartışılan anayasal konular.



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts
KAM 43501 Medya ve Siyaset 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 44513 Post Modern Felsefe ve Siyaset 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 40801 Mesleki Ingilizce I 3 0 3 4

 Amacı

Kitle iletişim ve medya alanında gözlenen tarihsel değişim. Medya-siyaset ilişkisi. Siyasal 
propaganda süreçlerinde medyanın kullanım. Değişen teknolojilerin medya-siyaset ilişkisine 
etkileri. Türkiye’de Medya ve siyaset ilişkisi.

Okuma anlamaya yönelik örnek metin çalışmaları, çeviriye yönelik Türkçe açıklamalı dilbilgisi 
kuralları, cümle çeviri ve analiz örnekleri, İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce cümle 
alıştırmaları,çeşitli metin çevirileri.

20. Yüzyılın ikinci yarısında düşünce geleneğinde gerçekleşen kırılmalar ve dönüşümlerin baş 
aktörleri olan çağdaş düşünürlerin siyaset teorilerini karşılaştırmalı bir perspektifle öğrenmek

Klasik liberalizm ve 20. Yüzyıl’da liberalizmin krizi, John Rawls ve Dağıtımcı Adalet Teorileri 
Merkezden Planlamacı Sosyalizmin Yükselişi, Friedrich von Hayek: Sosyal Adalet Eleştirisi, Karl 
Popper ve Açık Toplum

Türk kamu yönetimi yapı ve işleyişini dönüşüme uğratan güncel gelişmeleri izlemek ve 
değerlendirmek.

Kamu yönetimde dönüşümün kavramsal, yapısal, hukuksal boyutlarıyla reform belgeleri aracılığı 
ile incelenmesi.

Medya-siyaset ilişkisini çağdaş dünyada yaşanan örneklerle kavramak. İktidarda kalabilmek için 
medyanın nasıl kullanılabileceğini ve önemini kavratabilmek. Değişen teknolojilerin medya, 
iletişim ve siyaset alanında yarattığı değişimi kavramak.



İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 46801 Stratejik Yönetim 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 46803 Yönetim Felsefesi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

IKT 41801 Dünya Ekonomisi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

Okuma anlamaya yönelik örnek metin çalışmaları, çeviriye yönelik Türkçe açıklamalı dilbilgisi 
kuralları, cümle çeviri ve analiz örnekleri, İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce cümle 
alıştırmaları,çeşitli metin çevirileri.

Bu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde 
tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş 
yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer 
derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş 
yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.

Stratejik yönetim sürecinin nasıl gerçekleştiği, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, 
endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç çevre analizi, swot 
analizi, strateji türleri, strateji formülasyonu ve portföy analizleri konularına değinilecektir.

Örgütlerin organizasyon yapılarını incelemek • Ülkeler arası kültürel farklılıkları açığa çıkarmak ve 
yönetim üzerine uygulamalarını değerlendirmek • Günümüzde ihtiyaç duyulan liderlik tarzlarını 
açığa çıkarmak

Bu derste; öğrencilerin organizasyon yapılarını, hakim olan yönetsel kültür, felsefe ve temel 
değerleri değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Dünya ekonomisinin nasıl işlediğinin incelenmesi,bu işleyişin sistemle ilişkisinin irdelenmesi

Dünya ekonomisinin yapısı, I-II. Dünya Savaşları, Sermaye Birikimi, Krizler, Küreselleşme



KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 46805 Örgüt Kültürü 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 41505 Ceza Genel Hukuku 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

                                               Dördüncü Yıl
                                              VIII. Yarıyıl

                                                (Zorunlu Dersler)

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 43002 Türk Siyasi Yaşamı II 3 0 3 6

 Amacı

Öğrencinin yeni ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, görevi ve ceza 
hukukuna egemen olan ilkeler ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve bunları yorumlama 
becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun unsurlarından tipiklik ve hukuka aykırılık unsuru 
konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Dersin içeriğini iki temel konu başlığı oluşturur: Suç Genel Teorisi ve Yaptırım Teorisi. Suç Genel 
Teorisi başlığı altında, Suçun Unsurları, Suçun Özel Görünüş Şekilleri, Yaptırım Teorisinde ise 
Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri konuları işlenir. Ayrıca ders kapsamında yurtdışında işlenen 
suçlarda yetki sorunu, ceza kanunlarının kişi bakımından ve zaman bakımından uygulanma 
konuları da incelemektedir

Çalışma ortamındaki kişilerin bulundukları örgütü, kültürünü, kendileri ile bu kültürün uyumunu 
anlamaları; kültürel farklılaşma, kültürel değişim, kültürel görecelik ve entegrasyon gibi konularda 
gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

Bu derste kişinin bulundukları örgütü daha iyi tanıması için kültürel farklılaşma, kültürel değişim, 
kültürel görecelik ve entegrasyon, örgüt kültürünün yönetim anlayışına etkileri gibi konulara 
değinilecektir.

Bu dersin amacı, öğrencinin Türkiye’nin toplumsal ve siyasi yapısı hakkında bilgi sahibi olması, 
bugünün sorunlarına tarihsel bir perspektiften bakabilme yetisi kazanmasıdır.



İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 45802 Girişimcilik ve Proje Yönetimi 2 0 3 6

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 43006 Bitirme Ödevi 3 0 3 6

 Amacı

İçeriği

                                          Dördüncü Yıl
                                         VIII. Yarıyıl

                                          (Seçmeli Dersler)

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 43502 Türkiye’nin Güncel ve Siyasal Sorunları 3 0 3 4

Proje yönetimi ve girişimcilikle ilgili temel kavramlar, proje yönetim süreci, girişimcilik türleri ve 
süreci, iş fikri geliştirme, iş planı hazırlama ve uygulama.

Lisans eğitimin tamamlamak üzere olan öğrencilerin ilgi duydukları eğitim alanları ile ilgili bir 
konuda nasıl bir bilimsel araştırma yapılacağını uygulamaı olarak göstermek.

Bilimsel çalışma konuları, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Hukuk, Kentleşme ve Çevre Sorunları 
gibi alanlarda araştırmalar yapılacaktır. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerini bilimsel etik ilkeler 
çerçevesinde kullanılacaktır.

Bu derste, 1945’ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan siyasal gelişmeler, ekonomik, 
sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte ele alınacaktır.

Günümüzde proje yönetimi ve girişimcilik konusu sadece özel işletmelerde değil, kamu 
yönetiminde de önem kazanan konuların başında gelmektedir. Bu dersin amacı proje yönetim 
sürecini uygulamalı olarak anlama, girişimcilik, iş fikri geliştirme ve iş planı hazırlama konularında 
yetkinlik kazandırmadır.



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 44502 Türk Yönetim Tarihi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 41502 Ceza Özel Hukuku 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts
KAM 43504 Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar 3 0 3 4

 Amacı

Türkiye’nin önemli bir alanı olan kırsal bölgelerin ve kırsal sorunların geçmişten günümüze 
gelişimini ve bu alanda üretilebilecek politika ve çözüm araçları konusunda kamu yöneticisi adayı 
olan öğrencilerin bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Kır, kent ve köyle ilgili temel kavramlar, kırsal sorunların nedenleri, kırsal politikalar, göç olgusu 
ve kırsal gelişme politikaları, kırsal nüfusun ekonomik, eğitim, toplumsal ve yönetsel sorunları.

İslam öncesi dönemden başlayarak İslam medeniyeti, Anadolu’daki uygarlıkların etkileri ve 
batılılaşma süreci içinde Türk kamu yönetimi sisteminin gelişme ve değişim öğelerini analitik 
olarak incelemektir.

Eski Türklerde yönetim, Selçuklularda yönetim kurumları ve Osmanlıya etkileri, Osmanlı Klasik 
dönemde yönetim yapısı ve düşüncesi, yönetimde modernleşme hareketleri ve Tanzimat, 
Tanzimat´ın Türk Yönetim Hayatındaki yeri, Meşrutiyet döneminde yönetime ilişkin düşünce 
akımları, Cumhuriyet döneminde yönetimin yeniden yapılanması.

Ceza hukuku ile ilgili temel bilgilerin öğrenciye kazandırılması.

Suç ve yaptırım hukukuna giriş, Türk ceza hukuku ile ilgili genel bilgiler.

Kamu yönetiminin çeşitli alanlarındaki sorun alanlarını inceleyerek güncel kuramsal ve pratik 
tartışmaları anlayabilmek.



İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 42502 Kent Sosyolojisi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 46802 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 44504 Kamu Yönetimi ve Etik 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

Bu dersin amacı kent sosyolojisi ile ilgili temel bilgileri öğretmek, temel kavramları tanıtmak ve 
kent sosyolojisi hakkında bir giriş sunmaktır.

Kent kavramı, kentleşme kavramı, kent kuramları, Türk-İslam Kültüründe Kent.

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere, yönetim ve organizasyonla ilgili temel konuları 
kavrarlar ve üst düzey kavramları tanımlayabilmek için altyapı bilgisi; planlama, organizasyon 
gibi yönetim fonksiyonları, klasik, neo-klasik ve modern teori ve yaklaşımlar, liderlik ve 
motivasyon gibi yönetsel süreç bilgisi kazandırmak amaçlanır.

Yönetim süreci, yapısı, yöneticilik, çevresel faktörler ve işletmelerde yönetimin rolü ve yönetsel 
faaliyetleri etkileyen faktörlerin anlaşılması.Yöneticilik ve planlama. Planlama evreleri, Plan 
türleri, Yönetici açısından önemi.rganizasyon. organizasyon yapılarını belirleyen unsurlar, 
yapılardaki gelişmeler. Ünvanlar.Klasik teori. Bilimsel yönetim yaklaşımı, organizasyon ilkeleri, 
yönetim süreci, bürokrasi yaklaşımı.

Bu derste, 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 çerçevenin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Bu derste, 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.

Kamu yönetimi disiplininin kimlik krizi, AB krizi ve kamu yönetimine yansımaları, ekonomik krizler 
ve kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi reformları ve kamu yönetimine yansımaları, Türkiye´nin 
AB üyeliği ve kamu yönetimi, Türkiye´de kamu yönetiminin denetim, mali yönetim, insan 
kaynakları yönetimi sorunları.



KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 43506 Siyasal Partiler 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 43508 Türk Dış Politikası 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 43510 Halkla İlişkiler ve Kamuoyu 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

Bu dersin amacı, öğrencilerin siyasal partilerin nasıl ortaya çıktığını öğrenmelerini 
sağlamak,ardından siyasi partilerin gelir-giderlerini öğretmek, liderlik kurumunu öğrenciye 
anlatmaktır.

Siyasal Partilerin tanımı tarihçesi,türleri,parti sistemleri,partilerin gelir ve giderleri,partilerde 
liderlik kurumu..

Türkiye Cumhuriye'nin kuruluşundan itibaren izlediği dış politikayı tarihsel dönemler halinde ele 
alarak, Türk Dış Politikasını etkileyen iç ve dış dinamiklerin ve oluşum ve uygulanması sürecini 
incelemektir.

Halkla ilişkiler alanındaki temel kavram ve yaklaşımları inceleyerek, kamu yönetiminde halkla 
ilişkiler uygulamalarını anlamaktır.

Halkla ilişkilerin doğuşu ve öneminin artması, halkla ilişkiler ve benzeri kavramlar arasındaki 
ilişkiler, halkla ilişkiler ve iletişim araçları, halkla ilişkiler uygulamasında araçların seçimi, halkla 
ilişkilerin kamu kesiminde kullanılması, halkla ilişkiler uygulamasındaki eksikliklerin sonuçları, 
kuruluş içi halkla ilişkiler, kriz döneminde halkla ilişkiler.

Türk Dış Politikası dersinde öncelikle Milli mücadele dönemi izlenen Türk dış politikası Lozan 
Barış Antlaşmasına kadar ele alınarak, Cumhuriyet dönemi Türk dış politikasının kuramsal 
çerçevesi, temel hedefleri ve dönemleri, iki savaş arası dönemde dış politika, II. Dünya 
Savaşında Türkiye?nin savaş dışı kalma politikası ve savaşan devletlerle ilişkileri, Soğuk Savaş 
döneminde dış politikada yeni eğilimler,



KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 43512 Siyaset Psikolojisi 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts
KAM 40802 Mesleki Ingilizce II 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 46804 Siyasal Pazarlama 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 43004 İş ve  Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 4

Siyaset psikolojisi köklerini siyaset bilimi ve psikolojide bulan, sosyoloji, iktisat, iletişim,
uluslararası ilişkiler, eğitim, sosyal psikoloji, küçük gruplar gibi sosyal bilimlerin birçok alanını 
içeren disiplinler arası bir inceleme alanıdır. Siyaset psikolojisi siyasal davranışın psikolojik 
kökenlerini ve sonuçlarını, psikolojik ve siyasal süreçler arasındaki ilişkileri araştırır

Ders, siyaset psikolojisi alanında farklı kuram ve yaklaşımlara giriş niteliğindedir. Derste, siyasal 
süreçlerle ilgili bilginin, psikolojik araçlar kullanılarak pekiştirilmesi amaçlanır.

Okuma anlamaya yönelik örnek metin çalışmaları, çeviriye yönelik Türkçe açıklamalı dilbilgisi 
kuralları, cümle çeviri ve analiz örnekleri, İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce cümle 
alıştırmaları,çeşitli metin çevirileri.

Okuma anlamaya yönelik örnek metin çalışmaları, çeviriye yönelik Türkçe açıklamalı dilbilgisi 
kuralları, cümle çeviri ve analiz örnekleri, İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce cümle 
alıştırmaları,çeşitli metin çevirileri.

Bu dersin amacı, siyasal iletişim bağlamında ele alınan siyasal kampanyaların tarihsel gelişimini, 
temel ögelerini ve başarıya ulaşma koşullarını temel örnekler üzerinden öğrenciye kavratmaktır.

 Bu derste, genel olarak sosyal ve siyasal iletişimin anlamı üzerinde durulacaktır. Kampanyaların 
özelliklerinden ve ögelerinden bahisle, ABD, Avrupa ve Türkiye´den başarılı kampanya örnekleri 
üzerinde tartışılacaktır.



 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 46808 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

ISL 46810 Kariyer Yönetimi ve Planlaması 3 0 3 4

 Amacı

İçeriği

KODU DERSİN ADI T U K Akts

KAM 41504 İdari Yargılama Hukuku 3 0 3 4

İşçi ile işveren arasında bağımlı hukuki ilişkiyi, bu ilişki içerisinde Devletin rolünü incelemek, 
sendikalar, toplu iş sözleşmesi ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları ile sosyal güvenlik 
sistemi hakkında bilgi vermektir.

İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları, tarihçesi, yassal boyutu, temel uygulamalar, meslek 
hastalıkları ve iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği için koruyucular, risk değerlendirme.

Kıymetli evrak hukuku dersinde, temel kavramlar tanımlanarak, bu çerçevede kıymetli evrak 
hukukuna hakim olan genel ilkeler ve teoriler detaylı olarak incelenecek, kıymetli evrak hukukuna 
ilişkin ilke ve kurallar öğretilecektir. Ayrıca bu alanda karşılaşılabilecek hukuki problemlerin 
çözümüne yönelik uygulamalar örnekler ile gösterilerek, problemleri çözebilme yeteneği 
kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması, Kıymetli Evrakta Defiler, Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali, 
Kambiyo Senetlerinde Genel Esaslar, Poliçenin Kabulü ve Ciro, Poliçede Ödeme ve Hamilin 
Müracaat Hakkı, Bono Tanımı, Şekil Unsurları, Çek Tanımı, Hukuki Mahiyeti, Şekil Unsurları, 
Teyitli Çek, Banka Çeki, Garantili Çek, Çekin Tedavülü (Cirosu)

Bu dersin amacı, kariyer yönetimi ve planlaması, performans değerlendirme, ücretlendirme 
yönetimi, ücret sistemleri ve performansa dayalı ücret, sendikayönetim ilişkisi, toplu pazarlık, 
örgüt içi ilişkiler ve hareketler, işgören sağlık ve güvenliği, insan kaynakları bilgi sistemleri ve 
değerlendirmesini anlamaktır.

Derste kariyer yönetimi ve planlaması ile ilişkili kavramları, kariye yönetimi uygulamaları
ve araçları, kariyer devreleri ve kariyer sorunları ve çözümleri ile ilgili konular üzerinde
durulmaktadır.



 Amacı

İçeriği

İdari makamların, idari işlem veya eylemleri dolayısıyla ya da kanunla idari yargı alanına dahil 
edilmiş idari uyuşmazlıkların çözümlenmesini konu alan yargı
türünün temel özellikleri, ilkeleri ve yapısının ele alındığı derstir.

İdari Yargılama Hukuku’nun ortaya çıkışı, Türkiye’deki gelişimi ve özellikleri, yargı sistemleri, idari 
yargıya hakim olan temel ilkeler, idari yargının görev alanına giren ve girmeyen konular, idari 
yargı kuruluşları, idari yargı kuruluşlarının yapısı ve çalışma usulleri, Uyuşmazlık Mahkemesi'nin 
yapısı, çalışma usulü ve görev alanı, idari yargı dava çeşitleri, özellikleri, ön koşulları, sonuçları, 
temyiz, itiraz ve karar düzeltme dersin başlıca konularıdır.


