
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 

DERS İÇERİKLERİ 

 

I. SINIF GÜZ YARIYILI (I. YARIYIL ZORUNLU) 

▪  OD 107 KARİYER PLANLAMA (1+0)1 AKTS:2 

Dersler, üniversite birinci sınıf öğrencileri için güz döneminde, 14 hafta boyunca, 

haftada bir ders saati olacak şekilde düzenlenecektir. Dersler, konulara ve ders içeriklerine 

uygun olacak şekilde; üniversite öğretim üyeleri, sektör profesyonelleri ve diğer üniversiteler 

ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından davet edilecek misafir eğitimciler tarafından işlenmelidir. 

Ders kapsamına dâhil edilecek destekleyici faaliyetler öğrencileri profesyonel başvurularda 

kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgilendirecek ve bunları en etkin şekilde 

kullanabilme becerisini kazandıracak şekilde tasarlanmalı, uygulamalı ödevler ile 

desteklenmelidir. Kariyer merkezleri, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak 

deneyim imkânları sunan faaliyetler ile dersi uygulamalı olarak desteklemelidir. Dersin 

yapısına ve içeriklere dair örnek bir program ekte sunulmuştur. 

▪ OD 111 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0)2 AKTS:2 

Bu ders; İnkılâp kavramı, Türk İnkılâbına yol açan etkenler, Osmanlı İmparatorluğu'nun 

çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarma çabaları, fikir akımları, Birinci Dünya 

Savaşı, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişi ve kongreler, TBMM'nin açılışı, Kurtuluş Savaşı, 

Mudanya Ateşkesi ve Lozan Konferansı gibi konuları içermektedir. 

▪ OD 113 TÜRK DİLİ I (2+0)2 AKTS:2 

Dilin tanımı, özellikleri, dil-düşünce, kültür, millet ilişkisi; yeryüzündeki diller, Türk 

dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi; Türk dilinin söz varlığı, ses özellikleri, ses 

olayları; yazım kuralları ve noktalama işaretleri uygulaması. Söz dağarcığı, anlam dünyası ve 

dil bilincine katkı sağlayacak metinlerin okutulması. 

▪ OD 115 YABANCI DİL I (3+0)3 AKTS:4 

Bu dersin içeriğini; dil bilgisi, sözcük ve cümle, kelime türleri, anlatımın ögeleri ve 

anlatım türleri, İngilizcede zaman kavramları gibi konular oluşturmaktadır. 



▪ SK 101 TEMEL HUKUK (3+0)3 AKTS:5 

Bu ders; hukukun kaynakları, hukukun dalları, hukukun temel kavramları, kamu-özel 

hukuk ayrımı, hukuki işlem-akit, tek taraflı, iki veya çok taraflı, sağlar arası, ivazlı-ivazsız, 

taahhüt-tasarruf, sebebe bağlı olan-olmayan hak kavramı ve hakkın türleri, kamu hakları, özel 

haklar, kişiler hukuku, gerçek kişiler, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, tüzel kişiler, eşya hukuku, 

zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet gibi konuları içermektedir. 

▪ SK 103 SOSYOLOJİ (3+0)3 AKTS:5 

Bu derste; toplum biliminin tanımı, gelişimi, temelleri, toplum biliminin araştırma 

yöntemleri, Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, İbn-i Haldun, Ziya 

Gökalp gibi öncü düşünürler, toplumsal yapı ve değişim, sosyal etkileşim, kültür, toplumsal 

gruplar ve örgütler, aile, din, eğitim ve kent konuları anlatılacaktır. 

▪ SK 105 İKTİSADA GİRİŞ (3+0)3 AKTS:5 

Bu derste iktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi sistemler, ana kavramlar, iktisat 

ilminde kullanılan yöntemler ve iktisadi faaliyetlerin akımı, piyasa, talep, arz ve fiyat 

mekanizması, tüketici dengesi ve tüketici dengesindeki değişmeler, makro iktisada giriş 

konuları incelenecektir. 

▪ SK 107 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3+0)3 AKTS:5 

Bu derste; siyaset biliminin tanımı, diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, siyaset bilimi 

ve pozitivizm, iktidar, meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım 

biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, seçim ve 

seçim teknikleri işlenecektir. 

I. SINIF BAHAR YARIYILI (II. YARIYIL ZORUNLU) 

▪ OD 112 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0)2 AKTS:2 

Bu dersin içeriğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze değin, siyasal, 

ekonomik, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmeler, yakın tarihimizin önemli dönüm 

noktaları esas alınarak Türkiye’nin geçirdiği değişimler, Atatürkçü düşüncenin ilkeleri ve 

çağdaş bir düşünce olarak Atatürkçülük konuları oluşturmaktadır. 

 

 



▪ OD 114 TÜRK DİLİ II (2+0)2 AKTS:2  

Bu ders; anlatım bozuklukları, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sanatsal yazılar, 

yazışma türleri, sözlü anlatım türleri konularını içermektedir. 

▪ OD 116 YABANCI DİL II (3+0)3 AKTS:4 

Bu ders, şimdiki zaman, basit geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz eylemler, betimleme, 

sayılabilir-sayılamaz adlar, sıfatlar, sıfat dizilimleri, kelime çalışmaları, gelecek zaman, 

karşılaştırma kalıpları, geniş zaman ve geçmiş zaman açılımları gibi konuları içermektedir. 

▪ SK 102 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI (3+0)3 AKTS:5 

Bu ders; toplumsal değişme kavramı açıklanarak Cumhuriyet’in erken dönemlerindeki 

siyasal gelişmeler, 1980 sonrası siyasal ve toplumsal gelişmeler, Neo-liberalizm altında 

toplumsal değişim, Türkiye’de toplumsal sınıflar, Türkiye’de cinsiyet sorunu, Türkiye'de din 

sorunu, Türkiye'nin etnik yapısı, Türkiye’de etnik ve mezhepsel sorunlar gibi toplumsal yapıya 

dair konuları içermektedir. 

▪ SK 104 ANAYASA HUKUKU (3+0)3 AKTS:5 

Anayasa hukuku, anayasal ilkeler, anayasacılık hareketleri, Türk ve dünya 

anayasalarının yapısal özellikleri, devlet kuramları ile ilişkisi içinde anayasalar, anayasa ile 

demokrasi ilişkisi, temel hak ve özgürlükler, anayasa yargısı, seçim sistemleri konularını 

içermektedir. 

▪ SK 106 İSTATİSTİK (2+0)2 AKTS:3 

Bu ders; istatistikte temel kavramlar, veri toplama ve ölçme araçları, istatistiksel seriler 

ve grafikler, serilerde merkezi eğilim ölçüleri, serilerde merkezi dağılım ölçüleri, olasılık teorisi 

ve olasılık hesaplama kuralları, kesikli rassal değişkenler ve bazı kesikli dağılımlar, sürekli 

rassal değişkenler ve olasılık dağılımları konularını içermektedir. 

▪ SK 108 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ (2+0)2 AKTS:4 

Bu ders; bilim, yasa, kuram, kural, ilke, sistem, sav, varsayım ve hipotez kavramları, 

bilimsel araştırma süreci ve yöntemi ile evreleri, araştırma türleri, süreç ve teknikleri, yöntem 

araştırma modeli, evren ve örneklem, alıntı yapma, yazım kuralları ve bilimsel araştırmalarda 

etik kuralları içermektedir. 

 



▪ SK 110 KAMU YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS:5 

Bu ders; yönetim kavramının tanımı ve özellikleri, yönetim biliminin gelişimi, kamu 

yönetimi özel yönetim ayrımı, örgüt kuramları, klasik örgüt kurumları, modern örgüt kuramı, 

yönetim süreci ve planlama, yönetim süreci örgütlenme, yönetim süreci koordinasyon ve 

denetleme, yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetişim ve stratejik yönetim ile Türk idari yapısının; 

temel özellikleri (anayasa, demokratik, laik, sosyal devlet, hukuk devleti, yönetim ilkeleri: 

merkezi, yetki genişliği, yerinden yönetim, merkezi yönetimi (merkez teşkilatı, cumhurbaşkanı, 

cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlıklar), taşra teşkilatı, yerel yönetimler, bağımsız idari 

otoriteleri (bio), üniversitelerin yapısı gibi konuları içermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. SINIF GÜZ YARIYILI (III. YARIYIL ZORUNLU) 

▪ SK 201 İDARE HUKUKU (3+0)3 (AKTS:5) 

Bu ders; idare hukukunun tarihsel arka planı ve gelişimi, idare hukukunun anayasal 

dayanakları, idari teşkilat, idari işlem, idari sözleşmeler, idarenin sorumluluğu, kamu malları, 

idari yargı konularını içermektedir. 

▪ SK 203 SİYASET SOSYOLOJİSİ (3+0)3 (AKTS:5) 

 Bu derste; toplumsal dönüşümün devleti, devletin de toplumu koşullandırma 

biçimlerinin ve otorite, iktidar, patronaj tiplerinin ele alınması ile çağdaş (küresel) sistemler 

bağlamında toplum-devlet ilişkilerinin anlatılması planlanmaktadır.     

▪ SK 205 MUHASEBE I (3+0)3 (AKTS:5) 

Bu ders; işletme ve muhasebe, bilanço kavramı ve bilanço denkliği, gelir tablosu, 

muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri, tekdüzen hesap planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet 

hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesi gibi konuları içermektedir. 

▪ SK 207 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I (3+0)3 (AKTS:5) 

Bu derste; Sofistler, Sokrates, Platon, Aristoteles, Roma Siyasal Düşüncesi, 

Hristiyanlığın Doğuşu ve Aziz Augustine, Thomas Aquinas, Dante ve Marsilius gibi düşünce 

akımları ve düşünürler anlatılacaktır. 

▪ SK 209 KAMU MALİYESİ (3+0)3 (AKTS:5) 

Bu derste; kamu maliyesinin kapsamı ve tanımı, maliye biliminin diğer bilim dallarıyla 

ilişkisi, kamu gelirinin tanımı ve amaçları, kamu gelirinin türleri ve ayrımı, bütçe türleri, vergi 

teorisi ve uygulaması konuları işlenecektir. 

▪ SK 211 MİKRO İKTİSAT (3+0)3 (AKTS:5) 

Bu ders; kıtlık, fırsat maliyeti, elastikiyet, ekonomik kâr ve marjinal analiz gibi temel 

ekonomi kavramları, üretici tüketici dengesi ve piyasa türleri ve içeriği vb. konuları 

içermektedir. 

 

 

 



II. SINIF BAHAR YARIYILI (IV. YARIYIL ZORUNLU) 

▪ SK 202 MUHASEBE II (3+0)3 AKTS:5 

Bu ders; giderlerde dönem ayrımı, mali duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, maddi 

duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, amortisman yöntemleri, yeniden değerleme işlemleri, 

gelir tablosu hesapları, maliyet hesaplarının kapatılması ve mali tabloların düzenlenmesi ve 

genel uygulama konularını içermektedir. 

▪ SK 204 TÜRK SİYASAL HAYATI (3+0)3 AKTS:5 

Bu ders; Osmanlı’nın siyasal-toplumsal yapısı ve devlet felsefesi, Osmanlı 

modernleşmesi ve yeni Osmanlılar hareketi, I. Meşrutiyet ve Abdülhamit dönemi (1876-1909), 

İttihat ve Terakki dönemi (1908-1918), II. Meşrutiyet dönemi siyasi fikir hareketleri ve siyasi 

partileri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış süreci, Mütareke dönemi ve 

kurtuluş mücadelesi, Cumhuriyet yapılanması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu 

ve İzmir suikastı, 1927-1938 arasında Türk siyasi hayatında önemli gelişmeler, Milli Şef 

dönemi, Çok partili siyasi hayata geçiş ve Demokrat Parti dönemi, 27 Mayıs 1960 Darbesi ve 

sonrası, 12 Mart 1971 Muhtırası ve sonrası siyasi ve toplumsal gelişmeler, 12 Eylül 1980 

Darbesi ve 1980-83 dönemi, 1983-93 arası Özallı yıllar, küreselleşme süreci, 1990’lardan 

günümüze Türkiye’de siyasal değişim ve demokrasinin sorunları gibi konuları içermektedir 

▪ SK 206 MEDENİ HUKUK (3+0)3 AKTS:5    

Bu ders; hukukun yürürlük kaynakları ve uygulanması, Medeni Hukuk’un bazı temel 

kavramları; hak kavramı, hakların çeşitleri, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, hakların 

korunması; Kişiler Hukuku bölümünde ise kişiler hukukunun anlamı ve yeri, gerçek kişiler 

(kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kişiliğin korunması), tüzel kişiler 

(dernekler ve vakıflar), nişanlanma, evlenme, evlenmenin sona ermesi, hısımlık, velayet ve 

vesayet konularını içermektedir. 

▪ SK 208 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II (3+0)3 AKTS:5   

Bu derste; önemli siyasi düşünürler ve düşünceler olan Machiavelli, Hobbes, Rousseau, 

Marx gibi düşünürler anlatılacaktır. 

 

 



▪ SK 210 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK (3+0)3 AKTS:5   

Bu ders kapsamında; etiğin tarihsel kökenleri, kamu yönetimi etik ilkeleri ve etik bir 

kamu yönetimi anlayışının Türkiye’de ve dünyada yapılanması anlatılacaktır. 

▪ SK 212 MAKRO İKTİSAT (3+0)3 AKTS:5   

Bu ders; Makro iktisada giriş, milli muhasebe sistemi, işsizlik, enflasyon, tüketim 

harcamaları, yatırım harcamaları, para ve maliye politikaları, Keynesyen modeller ve 

konjoktürel dalgalanmalar gibi konuları içermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. SINIF GÜZ YARIYILI (V. YARIYIL ZORUNLU) 

▪ SK 301 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS:5   

Bu derste; insan 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, disiplin, Türkiye´de kamu personel 

rejiminin sorunları ve yeniden yapılanması konuları işlenecektir. 

▪ SK 303 SİYASİ TARİH (3+0)3 AKTS:5   

Bu ders; Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi öncesi Avrupa'daki durum, Fransız 

Devrimi'ne yol açan nedenler, Fransız Devrimi, Fransa'da devrim sonrasında meydana gelen 

gelişmeler, Napolyon dönemi, Avrupa'da milliyetçi hareketler, Viyana Kongresi ve Napolyon 

döneminin sonu, Sanayi Devrimi, Avrupa'da ortaya çıkan ideolojiler, Avrupa'da devrim 

hareketlerinin başlaması, Avrupa'da 1848 devrimleri, İtalya'nın ve Almanya'nın siyasal birliğini 

sağlaması, Rusya'da reform hareketi, Amerikan İç Savaşı, Asya'daki gelişmeler, Avrupa'daki 

demografik ve ekonomik gelişmeler, Almanya'da II. Wilhelm dönemi, emperyalizmin ortaya 

çıkışı, I. Dünya Savaşı konularını içermektedir. 

▪ SK 305 YEREL YÖNETİMLER I (3+0)3 AKTS:5   

Bu ders; temsilci demokrasinin prensipleri ve ilkeleri, siyasi partilerin yapıları ve 

karşılıklı olarak incelenmesi, çeşitli rejimlerde ve ülkelerde meclis yapılarının ve hükümet 

sistemlerinin karşılaştırmalı olarak tetkik edilmesi hususlarını içermektedir. Yerinden yönetim 

ve türleri, yerel yönetim (mahalli idare) ve türleri, yönetsel (idari) vesayet, yerel özerklik, 

demokratik yerel yönetim, halka yakınlık gibi temel ilke ve kavramlar; Batı’da ve Türkiye’de 

yerel yönetimlerin doğuşu ve gelişimi; Türk Anayasalarında yerel yönetimler, Türkiye’de 

merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında yetki, görev ve gelir bölüşümü; Türkiye’de yerel 

yönetim türlerinin (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) organ, yetki, görev, bütçe ve 

personeli; anakent yönetimleri ve Türkiye’deki uygulaması; Türkiye’de yerel yönetimlerin 

ekonomik girişimleri ve yerel yönetim birlikleri; Türkiye’de yerel yönetimlerde yeniden 

düzenleme çalışmaları konularını içermektedir. 

 

 



▪ SK 307 BORÇLAR HUKUKU (3+0)3 AKTS:5   

Bu ders Borçlar Hukuku’nun temel kavramları, borçlar hukukuna hâkim olan prensipler, 

akit kavramı, akdin kurulması, akdin muteberliği ve hüküm ifade etmesi için aranan şartlar, 

temsil, borçların ifası ve ifa etmemenin sonuçları ile borçların sona ermesine bağlanan sonuçlar 

gibi konuları içermektedir. 

III. SINIF GÜZ YARIYILI (V. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ I) 

▪ SK 321 RESMİ YAZIŞMA VE PROTOKOL KURALLARI (2+0)2 AKTS:4 

 Bu derste kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan yazışmalar; “Resmî Yazışmalarda 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gibi bağlayıcı mevzuat özelinde 

incelenecektir. 

▪ SK 323 KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA (2+0)2 AKTS:4 

Bu ders; stratejik yönetim planlama türleri ve stratejik planlama, stratejik yönetim 

süreci, strateji türleri, stratejik yönetim analiz araçları, PEST analizi, stratejik yönetim ve 

stratejik planlama ilişkisi, işletme ve kamu yönetimi ilişkisi, küresel gelişmeler ışığında kamu 

yönetimi, Türk kamu yönetiminde stratejik yönetim, stratejik yönetim ve geleneksel yönetim 

sorunları, dünya ülkelerinde stratejik yönetim, dünya ülkelerinde stratejik yönetim konularını 

içermektedir. 

▪ SK 325 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (2+0)2 AKTS:4 

Bu ders; kalite fonksiyonunun işletme organizasyonundaki rolü ve önemi, rekabet 

gücüne etkileri, kalite problemlerini tanımlamak, sınıflandırmak ve çözümlemek gibi konuları 

içermektedir. 

▪ SK 327 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE E-DEVLET (2+0)2 AKTS:4 

Bu ders; bilgi iletişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi, kamu hizmetinin yeni bir sunum 

yöntemi olarak e-Devlet uygulamaları, e-Devlet uygulamalarının zamansal ve mekânsal 

farklılıklarının analizi, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve uygulamanın geleceği hakkında 

değerlendirmeler gibi konuları içermektedir. 

 

 

 



III. SINIF GÜZ YARIYILI (V. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ II) 

▪ SK 329 YEREL SİYASET (2+0)2 AKTS:4 

Bu dersin içeriğini dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimleri, yerel yönetimlerin 

seçimle gelen organlarını, diğer yerel siyasi aktörleri, yerel ve kentsel seçim türlerini tanımak, 

yasal dayanaklarını incelemek ve reform süreçlerinin analizi oluşturmaktadır. 

▪ SK 331 SİYASAL MODERNLEŞME (2+0)2 AKTS:4 

Bu derste; devlet ve ulus inşası pratikleri, özgün modern siyasal kurumların oluşması ve 

bunların devletlerarası uyarlanma biçimleri, klasik imparatorlukların modern devletlere 

dönüşümü, gelişme, eşitsiz gelişme ve dünya sistemi teorileri vb. konu ve kavramlar ele 

alınacaktır. 

▪ SK 333 SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ (2+0)2 AKTS:4 

Bu derste; siyasal partilerin tarihsel gelişimi, siyasi parti tipolojisi, siyasal parti 

sistemleri, parti içi demokrasi, Türkiye’de siyasi partiler hukuku, siyasi partilerin kapatılması, 

seçim hakkı, seçim sistemleri ve modelleri, Türkiye’de seçimler ve referandumlar, parti 

sistemleri işlenecektir. 

▪ SK 335 DEVLET KURAMLARI (2+0)2 AKTS:4 

Bu dersin içeriğini devlet kavramı; devletin kökeni, unsurları, gücü; egemenlik kavramı; 

devlet biçimleri; modern devlet teorileri; ulus devlet, Marksist devlet, Marksizm sonrası devlet, 

liberal devlet ve Neo-liberal devlet kuramları oluşturmaktır. 

III. SINIF BAHAR YARIYILI (VI. YARIYIL ZORUNLU) 

▪ SK 302 İDARİ YARGI (3+0)3 AKTS:5 

Türkiye’deki idari yargı organları ve idari yargı sisteminin özellikleri, iptal davası ve 

tam yargı davası, hukuka aykırılık ve idari işlemin unsurları, idari usul hukuku, idari yargı 

içtihatları ve hukuku dersin konularını teşkil etmektedir. 

▪ SK 304 YEREL YÖNETİMLER II (3+0)3 AKTS:5 

Yönetimler arası mali ilişkiler, yerel yönetimlerin ekonomik ve mali boyutu, yerel 

yönetimlerde mali yönetim, çeşitli yerel mali yönetim modelleri, yerel yönetim gelirleri, yerel 

yönetimler ve borçlanma, Türkiye’de yönetimler arası hizmet ve gelir bölüşümü, Türkiye’de 



yerel yönetimlerin, onlara ait birliklerin ve iktisadi teşebbüslerin gelirleri ve harcamaları, 

Türkiye’de yerel yönetimlerin mali denetimi, seçilmiş ülke uygulamaları konularını 

içermektedir. 

▪ SK 306 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER (3+0)3 AKTS:5 

Bu ders; temsilci demokrasinin prensipleri ve ilkeleri, siyasi partilerin yapıları ve 

karşılıklı olarak incelenmesi, çeşitli rejimlerde ve ülkelerde meclis yapılarının ve hükümet 

sistemlerinin karşılaştırmalı olarak tetkik edilmesi hususlarını içermektedir. 

▪ SK 308 KAMU POLİTİKASI (3+0)3 AKTS:5 

Bu ders, kamu politikaları disiplinini tanımak, kamu politikaları modelleri ve karar 

verme yöntemlerini öğrenmek, karar tasarıları ve politika önerileri oluşturabilmek ve kamu 

politikalarını analiz edebilme becerilerini kazandırmak amacıyla kamu politikasının yapım 

süreçleri ve döngüsü, kamu politikalarında karar alma ve karar verme, kamu politikasının 

değerlendirilmesi, kamu politikalarının uygulanması, kamu politikası savunuculuk çerçevesi, 

sağlık politikası, eğitim politikası, güvenlik politikası, kamu politikası analizi gibi konuları 

içermektedir. 

III. SINIF BAHAR YARIYILI (VI. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ III) 

▪ SK 322 HALKLA İLİŞKİLER (2+0)2 AKTS:4 

Bu dersin içeriğini halkla ilişkiler kavramı, tarihsel gelişimi, davranışsal boyutu, 

yönetimi, kullanılan yöntem ve teknikleri, ilkeleri, örgütlenmesi gibi konular oluşturmaktadır. 

▪ SK 324 KAMUDA YATIRIM PROJELERİ (2+0)2 AKTS:4 

Bu dersin içeriğini yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili 

sayısal ve kavramsal temellere dayalı konular oluşturmaktadır. 

▪ SK 326 KARAR VERME TEKNİKLERİ (2+0)2 AKTS:4 

Bu dersin içeriğini iş hayatında kullanılan karar modelleri ve karar verme teknikleri 

oluşturmaktadır. 

▪ SK 328 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (2+0)2 AKTS:4 

Bu ders; bütün finansal tabloların tanıtılmasını, bunların analize hazırlanmasını, 

analizde kullanılan yöntemlerin ve tekniklerin tanıtılması ve bunların finansal tablolara 



uygulanmasını, analiz sonuçlarının yorumlamasını ve değerlendirilmesini, işletmenin tespit 

edilen sorunlarına teşhis konmasını ve analiz raporunun yazılmasını ayrıca finansal tablolarda 

enflasyon düzeltilmesinin yapılması ve konsolide finansal tabloların düzenlenmesini 

kapsamaktadır. 

III. SINIF BAHAR YARIYILI (VI. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ IV) 

▪ SK 330 İCRA İFLAS HUKUKU (2+0)2 AKTS:4 

Bu dersin içeriğini; icra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, şikayet, icra harç ve 

giderleri, icra takibinin tarafları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip 

talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın 

kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine 

mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazın tahliyesi, ilamlı icra ve rehinin paraya 

çevrilmesi yolu, ihtiyati haciz; bu konuları takiben iflas hukuku, konkordato, sermaye şirketleri 

ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması, iptal davaları ve icra suçlarının 

genel esasları konuları oluşturmaktadır. 

▪ SK 332 İNSAN HAKLARI HUKUKU (2+0)2 AKTS:4 

Bu ders insan haklarının tarihsel gelişiminin yanında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

ve insan haklarının korunması alanında diğer uluslararası temel belgeler ve ayrıca Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında temel haklar ve özgürlüklerin incelenmesi gibi konuları 

içermektedir. 

▪ SK 334 HAK ARAMA YOLLARI VE OMBUDSMANLIK SİSTEMLERİ (2+0)2 

AKTS:4 

Bu ders; hak arama yolları ile Anayasanın 74’üncü maddesinde yapılan değişiklikle 

kurulan Kamu Denetçiliği Kurumunun görev, yetki ve sorumlulukları ile hukukun 

üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk 

anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde hak arama mefhumunun tesis edilmesine dair konuları 

içermektedir. 

▪ SK 336 TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE VERGİ HUKUKU (2+0)2 AKTS:4  

Bu derste Türk Vergi Mevzuatı ve sistemi çerçevesinde; vergi hukukunun anlamı ve 

konusu, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, verginin tarafları, konusu, vergiyi doğuran 

olay, vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, verginin matrahı, vergi tarifesi, verginin tarhı, tebliği 



ve tahakkuku, vergi alacağının ortadan kalkması, vergi hukukunda süreler, vergi idaresinin 

örgütlenmesi, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve vergi yargısı incelenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. SINIF GÜZ YARIYILI (VII. YARIYIL ZORUNLU) 

▪ SK 401 KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI (3+0)3 AKTS:6 

Bu dersin içeriğini; kentleşme ve çevre sorunlarına ilişkin temel kavramların 

tanımlanması, dünyada kentleşme ve çevre sorunlarının gelişiminin açıklanması; Türkiye’de 

kent, kentleşme ve çevre sorunlarına ilişkin tarihsel gelişimin ve mevzuatın açıklanması 

konuları oluşturmaktadır. 

▪ SK 403 MALİYE POLİTİKASI (3+0)3 AKTS:6 

Bu derste; Maliye biliminin temelleri, ortaya çıkışı ve gelişimi, maliye politikası amaç 

ve araçları, maliye politikası etkinliğine ilişkin teoriler, klasik iktisat teorisi, Keynesyen teori 

monetarist ve neo-klasik teori, maliye politikası ile ilgili temel kavramlar, maliye politikası 

milli gelir dengesi, kamu harcama çarpanı vergi çarpanı ve çarpan mekanizması ile ilgili 

problemler, Keynesyen para talebinin etkileri, likidite tuzağı, ekonomik istikrar için maliye 

politikası, enflasyon ve stagflasyonda uygulanacak maliye politikası, ekonomik durgunluk ve 

durgunlukta uygulanan maliye politikası, Keynesyen monetarist görüşe göre IS-LM modeli, 

bütçe açığı finansmanı, ödemeler dengesi, cari açık, ikiz açık, mali kural ve Türkiye'de mali 

disiplin konuları işlenecektir. 

▪ SK 405 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS:6 

Bu dersin içeriğini, modernleşme süreci içinde gelişmiş ülkelerin kamu yönetimlerinin 

yapı, işleyiş ve sorunları açısından ele alınması, Türkiye Kamu Yönetimi ile karşılaştırmalı 

olarak irdelenmesidir. 

IV. SINIF GÜZ YARIYILI (VII. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ V) 

▪ SK 421 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET (3+0)3 AKTS:6 

Bu dersin içeriğini; modernleşme ve modern devlet olgusu, siyasete ilişkin kurumların 

bölgesel çalışmalar üzerinden değerlendirilmesi, siyasal kültür ile demokrasi arasındaki ilişki 

gibi konular oluşturmaktadır. 

▪ SK 423 KENT SOSYOLOJİSİ (3+0)3 AKTS:6 

Kavram olarak kent sosyolojisi, kent kuramları, göç kavramı ve kuramları, gecekondu, 

kentsel dönüşüm, kent yoksulluğu, suç, kent kültürü konuları bu dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. 



▪ SK 425 TÜRK DIŞ POLİTİKASI (3+0)3 AKTS:6 

Bu ders; Türk dış politikasının temel ilkeleri, ulusal Kurtuluş Savaşı dönemi, 

Cumhuriyet dönemi ve I. Göreli Özerklik dönemi, İkinci Dünya Savaşı ve II. Göreli Özerklik 

dönemi, Truman Doktrini ve Türkiye’nin Batı Bloğu'na katılması, Demokrat Parti dönemi ve 

Ortadoğu sorunları, SSCB’yle ilişkiler, “detant” süreci ve III. Göreli Özerklik dönemi, Kıbrıs 

sorunu ve yakın dönem Türk dış politikası konularını içermektedir. 

▪ SK 427 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE (3+0)3 AKTS:6 

Bu derste; Avrupa Birliği’nin tarihi, birliğin gelişimi, kurumsal yapısı, genişleme ve üye 

olma yöntemi, yasama ve karar alma usulleri, Temel Haklar Şartı, hukuki yapısı, katmanlı yetki, 

demokratik yapısı, yargısal korunma, iç pazar hukuku, ortak dış ve güvenlik politikası, 

özgürlük, güvenlik ve adalet alanı, birliğin Türkiye ile olan ilişkilerinin tarihsel gelişimi 

konuları işlenecektir. 

▪ SK 429 DEMOKRASİ TEORİLERİ (3+0)3 AKTS:6 

Bu derste; demokrasinin tarihsel gelişiminin yanı sıra seçimli demokrasi, katılımcı 

demokrasi, doğrudan demokrasi, referandumlu demokrasi, dikey demokrasi vb. çağdaş tanım, 

tartışma ve uygulamaları ile demokrasi ve modern siyasal ideolojiler arasındaki ilişkiler 

hakkında kategorik bilgilerin paylaşılması gibi konular anlatılacaktır. 

▪ SK 431 DİPLOMASİ TARİHİ (3+0)3 AKTS:6 

Bu dersin içeriğini diplomasinin ne olduğu, işlevi, tarihçesi, temel kavramları ve 

kurumları gibi konular oluşturmaktadır. 

IV. SINIF GÜZ YARIYILI (VII. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ VI) 

▪ SK 433 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (3+0)3 AKTS:6 

Bu dersin içeriğini, deneme süreli iş sözleşmesi, süreli fesih, feshin geçerli sebebe 

dayandırılması, fesih bildirimine itiraz ve usuller, çalışma belgesi, fazla çalışma ücreti, genel 

tatil ücreti, kısmi süreli ve tam zamanlı iş sözleşmeleri oluşturmaktadır. 

▪ SK 435 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER (3+0)3 AKTS:6 

Bu ders kapsamında, Türkiye’deki yerel yönetim sistemi başta olmak üzere dünyadaki, 

gerek Anglo-Sakson geleneğinde gerekse Kıta Avrupası’ndaki yerel yönetim sistemleri ele 



alınacak, ülkelerin yerel yönetimlerinin temel özellikleri karşılaştırmalı bir perspektifte analiz 

edilecektir. 

▪ SK 437 TİCARET HUKUKU (3+0)3 AKTS:6 

Bu ders, ticari işletme hukuku, ticari iş, ticari hüküm, ticari davalar, tacir, ticaret sicili, 

ticari defterler, haksız rekabet, ticaret unvanı ve işletme adı ve marka, şirketler hukuku, 

şirketlerin sınıflandırılması, şirket ve unsurları, şirketlerin benzer kavramlardan farkları, adi 

şirket, ticaret şirketlerinin genel hükümleri, kollektif şirket ve adi komandit şirket vb. konuları 

içermektedir. 

▪ SK 439 DEVLETLER HUKUKU (3+0)3 AKTS:6 

Bu derste; uluslararası hukuk teorileri, Uluslararası Antlaşmalar Hukuku, uluslararası 

örf ve adet hukukun genel ilkeleri, yardımcı kaynaklar, devletlerin unsurları, egemenlik, 

devletlerin ve hükümetlerin tanınması, devletlerin halefiyeti, kuvvet kullanma hukuku, 

uluslararası örgütler ve Birleşmiş Milletler, Uluslararası Deniz Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, 

diplomatik ilişkiler ve konsolosluk ilişkileri, devletlerin uluslararası sorumluluğu, uluslararası 

silahlı çatışmalar ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümü konuları işlenecektir. 

▪ SK 441 MESLEKİ YABANCI DİL I (3+0)3 AKTS:6 

Bu derste; kamu yönetimi ve siyaset bilimi kavramı, egemenlik kavramı, yerel 

yönetimler kavramı, kamu politikası kavramı işlenecek, kamu yönetimi ile ilgili konularda 

okumalar yapılacaktır. 

▪ SK 443 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ (3+0)3 AKTS:6 

Bu ders; Anayasal düzeyden başlayarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu başta olmak üzere; iç kontrol, ön mali kontrol, iç denetim gibi başlıklarda kamunun 

mali yönetimi incelenecek olup, mali denetimin niteliği ve denetim yetkisini kullanan merciler 

konularını içermektedir. 

IV. SINIF BAHAR YARIYILI (VIII. YARIYIL ZORUNLU) 

▪ SK 402 TÜRKİYE EKONOMİSİ (3+0)3 AKTS:6 

Bu ders, Türkiye ekonomisinin sosyo-ekonomik göstergeleri, sektörel analizi, sanayi, 

tarım, enerji, hizmet sektörleri, dış ticaretin genel yapısı, finansal krizler, döviz kuru 

politikaları, özelleştirme politikaları konularını içermektedir. 



▪ SK 404 TÜRK İDARE TARİHİ (3+0)3 AKTS:6 

Bu ders; eski Türklerde idare ve devletin yapı taşları, Türk idare sistemini etkilemiş 

(Sasani, Bizans, İslam devletleri, Hazarlar, Karahanlılar, Gazneliler, Eyyübiler, Memlükler, 

Selçuklular) devlet sistemleri, Osmanlı Devleti’nin yapısal-yönetsel özellikleri ve gelişimi, 

Osmanlıda merkezi ve yerel yönetimler, 1921 ve 1924 Anayasalarında “idari teşkilat” 

konularını içermektedir. 

▪ SK 406 CEZA HUKUKU (3+0)3 AKTS:6 

Bu ders; ceza hukukunun fonksiyonu, suç teorisine giriş, suçun unsurları, kast, taksir, 

hukuka uygunluk sebepleri, kusurluluk, hata, suça teşebbüs ve iştirak gibi ceza hukukunun 

temel konularını içermektedir. 

IV. SINIF BAHAR YARIYILI (VIII. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ VII) 

▪ SK 422 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI (3+0)3 AKTS:6 

Bu ders, para teorisi ve para politikası hakkında açıklamalar, Para miktarı tanımları, para 

rejimleri ve temel ilkeleri, para talebi ve para arzı teorisi, faiz Teorileri, ödemeler dengesi ve 

para miktarı, Neoklasik yaklaşım, Keynesci makro yaklaşımlar, Neoklasik sentez, Parasalcı 

yaklaşım, Yeni Keynesçiler vb. konuları içermektedir. 

▪ SK 424 ULUSLARARASI İKTİSAT (3+0)3 AKTS:6 

Bu derste; uluslararası ticaret, uluslararası iktisada ilişkin temel kavramlar ve teorilerin 

açıklanması, klasik ticaret teorileri, Neo-klasik dış ticaret teorileri, Heckscher-Ohlin analizleri, 

faktör fiyatları ve bölüşüm analizleri, sanayileşme deneyimleri işlenecektir. 

▪ SK 426 DÜNYA EKONOMİSİ (3+0)3 AKTS:6 

Bu ders, ekonominin tarihsel gelişimi, uluslararası ticareti düzenleyen kuruluşlar, 

serbest ticaret anlaşmaları, gümrük birliği ve benzeri bütünleşme teorileri, uluslararası faktör 

ticareti, uluslararası işgücü hareketleri konularını içermektedir. 

▪ SK 428 BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI (3+0)3 AKTS:6 

Bu ders; bölge kavramı ve bölge çeşitleri, bölgesel gelişme politikalarının kurumsal 

yapısı, bölgesel planlama ve kalkınma, bölgeler arası dengesizlikler, bölge kalkınma 

yöntemleri, kalkınma ajansları ve bölgesel kalkınmada rolleri, Avrupa Birliği’ne uyum 



sürecinde bölge politikaları ve yerel yönetimlerin kalkınmaya yönelik uygulamaları gibi 

hususları içermektedir. 

▪ SK 430 GENEL İŞLETME (3+0)3 AKTS:6 

Bu derste; işletmenin temel kavramları, işletmenin çevre ile ilişkileri, işletme etiği, 

işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmelerde büyüme modelleri ve 

kapasite türleri, yönetim ve organizasyon işlevi, finansman işlevi, üretim işlevi, pazarlama 

işlevi, insan kaynakları işlevi, araştırma ve geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi, muhasebe 

işlevi gibi konular anlatılacaktır. 

▪ SK 432 MESLEKİ YABANCI DİL II (3+0)3 AKTS:6 

Bu derste; kamu yönetimi ve siyaset bilimi kavramı, egemenlik kavramı, yerel 

yönetimler kavramı, kamu politikası kavramı işlenecek, kamu yönetimi ile ilgili konularda 

okumalar yapılacaktır. 

IV. SINIF BAHAR YARIYILI (VIII. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ VIII) 

▪ SK 434 UYGARLIK TARİHİ (3+0)3 AKTS:6 

Bu derste insanlık tarihinde uygarlığın ortaya çıkışı, gelişimi, dünyaya yayılışı, 

kentleşme ile ilişkisi, eski Perslerin, Romalıların, Yunanların uygarlık anlayışı, İslamiyet’in 

uygarlık yaklaşımı ve katkısı, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerde uygarlık 

anlayışı ve yaklaşımı karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. 

▪ SK 436 TÜRKİYE’DE SİYASAL AKTÖRLER (3+0)3 AKTS:6 

Bu derste siyasal hayat içinde yer alan siyasi partiler, sivil toplum, medya gibi aktörler 

ile asker-siyaset ilişkisi ele alınacaktır. 

▪ SK 438 SİYASET PSİKOLOJİSİ (3+0)3 AKTS:6 

Bu derste; bireylerin toplumsallaşma süreçleri ile siyasal kurum, ideoloji ve liderlere 

yönelik algı, inanç, tutum ve davranışlarının ilgili yazın çerçevesinde temellendirilerek 

anlatılması planlanmaktadır. 

▪ SK 440 TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ (3+0)3 AKTS:6 

Bu ders, öğrencilere, Türk-İslam düşünce tarihi ve Türk-İslam düşüncesinde önemli 

yere sahip olan düşünürler hakkında kuramsal bakış açısı kazandırmak için, Türk-İslam 



düşüncesinin temelleri, devlet ve birey kavramı ve Türk-İslam düşüncesine etki etmiş 

düşünürler konularını içermektedir. 

▪ SK 442 MEDYA VE SİYASET (3+0)3 AKTS:6 

Bu dersin konusunu tarihsel süreçte kitlesel iletişim araçlarının siyasal bir olgu olarak 

kullanılmaya başlamasından günümüze kadar olan gelişmelerin; siyaset ve basın ilişkisi 

üzerinden incelenmesi oluşturmaktadır. 

▪ SK 444 TÜRK PARLEMENTO TARİHİ (3+0)3 AKTS:6 

Bu dersin içeriğini dünyada parlamenter sistemin ortaya çıkışı ve gelişiminin ortaya 

konulmasından sonra bu gelişmelerin Türkiye'ye yansıması; bu çerçevede Türkiye'de 

parlamenter sistemin oluşumu ve günümüze kadar geçirdiği süreçler, Osmanlıdan Cumhuriyet'e 

Türk parlamentosunun yapısı, işleyişi, fonksiyonları; iç ve dış siyasete, ekonomik, kültürel ve 

sosyal hayata etkileri, parlamenterlerin sosyal konumları ile toplumdaki etki ve rolleri konuları 

oluşturmaktadır. 


