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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ  

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ 

 

1. SINIF (I. YARIYIL) 
 

ZORUNLU DERSLER 

 

SBK101 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ           *(3-0-3-4)  

 

Siyaset bilimi ve pozitivizm, siyaset bilimin tanımı, diğer 

sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, iktidar, meşruiyet, 

egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, 

katılım biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partiler, 

bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, seçim ve seçim 

teknikleri. 

 

SBK103 YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ          (3-0-3-4) 

 

Genel Hatlarıyla Kamu Yönetimi Ve Özel Yönetim 

Ayrımı, Devlet Kavramı Ve Devletin Unsurları, Kamu 

Yönetiminin Merkezi Ve Yerel Düzeylerdeki Bürokratik 

Örgütlenme Anlayışı Ve Uygulamaları, Kamu Yararı Ve 

Kamusal Hizmet Yaklaşımları, Memurluk, Kamu 

Görevliliği Ve Kamu Hizmeti, Küreselleşmenin Kamu 

Yönetimine Etkileri; Postmodernizm ve Kamu Yönetimi 

İlişkisi, Kamu Yönetiminde Yeni Gelişmeler İle Yeni 

Teknikler Ve Bunların Uygulanabilirlikleri, 

 

SBK105 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (3-0-

3-3) 

 

Sosyal Kurallar ve Hukuk Kuralları, Hukuki Yaptırım, 

Pozitif Hukukun Kaynakları, Kanunlaştırma Hareketleri, 

Türkiye'de Kanunlaştırma Hareketleri, İçtihat Hukuku, 

Pozitif Hukukun Kolları, Kamu Hukuku ve Özel 

Hukukun Dalları, Hukukun Temeli, Kanunların 

Uygulanması, Kanunların Geçmişe Dokunması Durumu, 

Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması, Hukuksal 

İlişkiler ve Haklar, Hakların Türleri, Hak Sahibi, Tüzel 

Kişilerin Nitelikleri ve Doğuşları, Tüzel Kişilerin Türleri, 

Hakkın Konusu, Kazanılması ve Kaybedilmesi, Hukuksal 

Eylemler ve İşlemler, Hukuksal İşlemlerin Türleri, 

Hakların Korunması. 

 

SBK107 KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARINA 

GİRİŞ                  (3-0-3-3) 

 

Türkiye’de kentleşme, göç, nüfus dağılımı, anakentler ve 

yönetimi, çevre sorunları, ulusal ve uluslar arası çevre 

hukuku ve kurumlaşması, Türkiye’de kentleşme ve çevre 

sorunlarına ilişkin temel kavramlar. 

 

SBK109 İKTİSADA GİRİŞ                              (3-0-3-4) 

 

İktisadi sorun, arz ve talep, piyasa dengesi, esneklikler, 

tüketici dengesi, üretim yönetimi ve maliyetleri, tam ve 

eksik rekabet piyasaları. 

 

İİBF101 MATEMATİK                                (3-0-3-3) 

 

Oran Orantı, Doğru/ Ters Orantı, Ortalamalar Aritmetik / 

Geometrik Ortalama, Yüzde Kavramı, Basit Yüzde/İç 

Yüzde/Dış Yüzde Hesaplamaları, Alış, Maliyet, Satış ve  

Kar Hesaplamaları, Karışım, Bileşim ve Alaşım, Faiz; 

Basit Faiz/ Bileşik Faiz. 

 

İNG101 İNGİLİZCE-I                               (3–0–3-3) 

 

Temel düzeyde İngilizce kullanımı ve dilbilgisi, temel 

düzeyde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri. 

 

TÜRK101 TÜRK DİLİ-I                                  (2-0-2-2) 

 

Bildirim, dil ve dilin özellikleri, dil-düşünce ilişkisi, ana 

dili, bağlam, dil ve söz, sembol-imaj, kültür (dil-kültür 

ilişkisi, kültür çeşitleri), medeniyet,  dilekçe yazımı, 

yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dille arasındaki 

yeri (dillerin doğuşu, dilin türleri, dillerin 

sınıflandırılması, Türkçenin dünya dilleri arasındaki 

yeri), Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi, Türk 

dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, dil bilgisi ve 

bölümleri (ses bilgisi, şekil bilgisi), Türkiye Türkçesine 

yabancı dillerden geçen öğeler, yazım kuralları ve 

uygulaması, noktalama işaretleri ve kullanımıyla ilgili 

uygulamalar. 

 

AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP 

TARİHİ-I                  (2-0-2-2) 

 

Modernleşme ve Avrupa, Fransız devrimi ve etkileri,  

Osmanlı’da batılılaşma çabaları, Tanzimat ve ıslahat 

fermanları,  I ve II meşrutiyet ve sonuçları,  Balkan ve I. 

dünya savaşları, Mondros mütarekesi,  ulusal 

mücadelenin başlaması,  örgütlenme ve silahlı mücadele, 

Sevr ve Lozan antlaşmaları,  Türk siyasal yaşamı. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

BESR101 BEDEN EĞİTİMİ-I               (1–1–0-2) 

 

Sporun tarihçesi, sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor 

türleri, spor sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. 

Organizmanın spora hazırlanması; ısınma, sporcu sağlığı, 

değişik ortamlarda beden eğitimi ve spor. Beden Eğitimi 

ve Sporun insan organizması üzerindeki etkileri, sporcu 

sağlığı; beslenme, ilkyardım ve rehabilitasyon, sağlık ve 

antrenman, antrenman prensipleri, spor hukuku, spor 

felsefesi, yaşam boyu spor. Uygulamalar. 

 

MZK101 MÜZİK-I                     (1–1–0-2)

   

Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota 

bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, 

şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada 

müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş 

müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, 

eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel 

işitme. 

 

İİBF103 BİLGİ YÖNETİMİ                (1–1–0-2)

  

Bu ders kapsamında üniversite ile ilgili kanun tüzük ve 

yönetmelikler öğrencilere anlatılacaktır. Bu ders 

sayesinde öğrenciler üniversitemizin sosyal 



imkânlarından faydalanabilecek, ortak etkinlikler 

içerisinde yer alabilecektir. Ayrıca öğrencilere eğitim 

alacağı bölüm hakkında temel bilgiler verilecektir. 

 

ENF105 TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ    (1–1–2-2) 

  

Temel Bilgisayar Kullanımı konusuna bağlı olarak 

İşletim Sistemi, İnternet Teknolojileri, Metin ve Sunu 

Hazırlama, Hesap Tablolarının oluşturulması. 

 

1. SINIF (II. YARIYIL) 
 

ZORUNLU DERSLER 

 

SBK102 SOSYOLOJİ                 (3-0-3-4) 

 

Sosyolojik Perspektif, Sosyolojik Araştırma Yöntemleri, 

Kültür, Toplum, Birey, Toplum Türleri, Toplumsal 

Etkileşim ve Günlük Yaşam, Aile, Evlilik ve Kişisel 

Yaşam, Sapkınlık ve Suç, Etnik Durum ve Irk, 

Tabakalaşma Ve Sınıf Yapısı, İş ve Ekonomik Yaşam, 

Devlet, Hükümet ve Politik Güç, Kitle İletişim Araçları 

ve Popüler Kültür, Din ve Toplum, Eğitim ve Toplum.   

 

SBK104 KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ         (3-0-3-4) 

 

Yönetişim Kavramı, yönetimine Kamu Bürokrasisinin 

Temel Sorunları, Kamu Yönetiminde Etik Sorunlar Ve 

Yönetsel Yozlaşma, Sivil Toplum Ve Kamusal Alan 

Etkileşimi, Yeni Kamu İşletmeciliği Ve Yeni Kamu 

Yönetimi Hareketi, Küreselleşme Sürecinde Modern Ulus 

Devlet Ve Kamu Yönetimi, Kamu Tercihi Kavramı-

Devlet Uygulamaları Ve Kamu Yönetimine Etkileri, Türk 

Kamu Yönetimi’nin Anayasal İlkeleri Ve Bugünkü 

Yapısal Ve İşlevsel Durumu, Genel Değerlendirme Ve 

Sonuç.  

 

SBK106 MEDENİ HUKUK               (3-0-3-3) 

 

Bu ders başlıca beş bölümden oluşmaktadır. Genel giriş 

olarak adlandırılabilecek ilk bölümde hukuk kavramı ve 

çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgiyle 

birlikte Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni 

hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci 

bölümde gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve 

kurallar ele alınmaktadır. Aile hukukunun incelendiği 

üçüncü bölüm en kapsamlı olanıdır. Bu bölümde evlilik 

(nişanlılık, evlenme ve evlenmenin sona ermesi), hısımlar 

ve vesayet konuları incelenir. Bu ders kapsamında ayrıca 

mirasta kimlerin hak sahibi olabileceği (kanuni mirasçılar 

ve ölüme bağlı tasarruflar) konusu ile mirasta hak sahibi 

olanlara mirasın ne şartlarla ve ne tarzda intikal edeceği 

konuları incelemektedir. Ayrıca bu ders kapsamında 

öncelikle ayni hak kavramı incelendikten sonra sırasıyla 

zilyetlik ve tapu sicili, mülkiyet ve mülkiyet dışında 

kalan aynı haklar incelenmektedir. Bu ders kapsamı 

içinde kat mülkiyeti konusu da yer almaktadır. 

 

SBK108 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ          (3-0-3-3) 

 

İşletmenin üretim finansman ve pazarlama fonksiyonları 

ile personel yönetiminde temel bilgileri işletmede 

fonksiyonel yönetim, araştırma geliştirme faaliyetleri, 

halkla ilişkiler. 

 

 

 

SBK110 ANAYASA HUKUKU               (3-0-3-4) 

 

Anayasa ve anayasacılık düşüncesinin gelişimi, 

anayasanın üstünlüğü, anayasaların hazırlanması ve 

değiştirilmesi, devlet yapısı, temel hak ve özgürlükler, 

güçler ayırımı, yasama, yürütme ve yargı güçleri.  

 

SBK112 SİYASET TEORİSİ                (3-0-3-3) 

 

Modern siyaset kuramcılarından seçilmiş çalışmalar; 

siyasi kuramın tarihi gelişimi. Fransız devriminden sonra 

oluşan kavramlar, temalar ve ideolojiler. Ana düşünürler 

ve bunların özgürlük, demokrasi, seçim, temsil gibi ana 

konularda ilgileri. Antik Yunan, Roma ve ortaçağ siyasi 

düşünürlerinin incelenişi; bunların modern siyaset 

kuramına başlıca katkıları. Siyaset kuramı ile ilgili 

kavramlar ve temaların özü ve doğası. 

 

İNG102 İNGİLİZCE-II                  (3-0-3-3) 

 

Temel düzeyde İngilizce kullanımı ve dilbilgisi, temel 

düzeyde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri. 

 

TÜRK 102 TÜRK DİLİ-II                 (2-0-2-2) 

 

Cümle bilgisi, kelime grupları, cümle ve cümleyi 

meydana getiren unsurlar, cümle türleri, cümle 

çözümlemeleri, cümle inceleme örnekleri, kompozisyon 

(kompozisyonda; konu, düşünce ve ana düşünce, tema, 

hayal, paragraf), anlatım biçimleri, yaratıcı, kurgusal 

yazılar, düşünce ve bilgi aktaran yazılar, resmî yazılar 

(tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları, öz geçmiş), dil 

yanlışları (yazım ve noktalama işareti yanlışları, anlatım 

bozuklukları, sese dayalı yanlışlar), konferans, bilimsel 

araştırma. 

 

AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP 

TARİHİ-II                (2–0–2-2) 

 

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok 

partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında 

yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, 

ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 

Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış 

politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, 

Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) 

Bütünleyici İlkeler. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

BESR102 BEDEN EĞİTİMİ-II               (1–1–0-2) 

 

Mağlubiyeti hazmetme, başarılıyı kutlama, sıra ve hak 

kavramlarını öğrenebilme, Temel Egzersiz ve antrenman 

bilgilerini öğrenebilme, Masajın faydalarını ve çeşitlerini 

öğrenebilme, İlk Yardım, Acil tedavi, İlk Yardımcı 

kavramlarını öğrenebilme, 112 Acil ’in aranması 

sırasında nelere dikkat edilmesini öğrenebilme, Hayat 

kurtarma zincirini öğrenebilme. 

 

MZK102 MÜZİK-II                (1–1–0-2) 

 

Yapılacak uygulamalarda, öğrencilerin sosyal 

faaliyetlerinde ve okul sonrası görevlerinde ses unsurunu 

kullanabilmek ve öğrendikleri bilgilerle toplu ve bireysel 

olarak vokal ve enstrümanla icra kabiliyetini kazanmak. 

 



İİBF104 MESLEK ETİĞİ                  (1-1-2-2) 

 

Ders ‘etik’ ve ‘ahlak’ kavramlarının ayrışma ekseni 

üzerinde birbiriyle ilişkili üç ana bölüm üzerinden 

yürütülmektedir. 

1) Felsefenin bir alt dalı olarak etik, 

2) Bireyin (toplumun) yaşam ilkelerini oluşturan ahlak 

3) Kamu yönetimi ve bürokraside etik ve ahlak.  

Derste ele alınacak bazı alt başlıklar ise şunlardır: Etik ve 

felsefe, Ahlak, adalet, hakkaniyet, erdem ve değerler, 

kamu yönetimi etiği ve deontolojik sorunlar, kamu yararı 

kavram ve pratiği, kamu kurumlarında etik yönetimi, 

kamu yönetimi ve yolsuzluk, kamu yönetiminde etik 

kodlar ve dünya uygulamaları, Türk yönetim kültürü ve 

etik, Türk kamu yönetiminde etik ile ilgili çalışmalar ve 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu. 

 

ENF106 BİLGİSAYAR PROGRAMLARI     (1-1-2-2) 

 

Bu ders ile öğrencilerin bilgisayar bilgisi ile ilgili 

temelini oluşturmak, mesleki hayatlarında kullanacakları 

bilgi teknolojileri araçlarında uygulama becerisi 

geliştirmek, güncel donanım ve yazılımları laboratuvar 

ortamında uygulama imkânı sunarak temel bilgisayar 

bilgilerini pekiştirmektir. 

 

2. SINIF (III. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

SBK203 KAMU POLİTİKALARI                (3-0-3-5) 

 

Kamu Politikasının Tanımı ve Özellikleri, Kamu 

Politikasının Çalışılma Amaçları, Kamu Politikası, Kamu 

Yönetimi ve Siyaset, Türkiye’de Kamu Politikası 

Çalışmaları, Kamu Politikasında Rol Oynayan Resmi 

Aktörler, Kamu Politikasında Rol Oynayan Resmi 

Olmayan Aktörler, Kamu Politikasında Rol Oynayan 

Uluslararası Aktörler, Kamu Politikası Sorunlarının 

Ortaya Çıkışı, Kamu Politikasının Formülasyonu, Kamu 

Politikasının Uygulanması, Kamu Politikasının 

Değerlendirilmesi, Kamu Politikasının Başarısızlığı, 

Kamu Politikası Analizi, Kamu Politikasında Karar 

Verme. 

 

SBK205 İDARE HUKUKU                (3-0-3-4) 

 

İdare Kavramı, İdare Hukuku, İdari Teşkilata Hâkim 

Olan Temel İlkeler, İdari Teşkilât (Merkezî İdare), İdarî 

Teşkilât II (Yerinden Yönetim Kuruluşları),Bireysel 

İşlemler, Düzenleyici İşlemler, İdari Sözleşmeler, Kamu 

Hizmeti, Kolluk, Kamu Görevlileri, Kamu Malları, 

İdarenin Sorumluluğu, İdarenin Denetlenmesi.  

 

SBK209 KENT SOSYOLOJİSİ                 (3-0-3-4) 

 

Bu derste, tarihsel bakış açısıyla kentler ve kentsel yaşam 

incelemektedir. Derste ağırlıklı olarak çağdaş kent 

toplumları ve kent yaşamına ilişkin şu konular 

incelenmektedir: Kent sosyolojisinde temel konular ve 

yaklaşımlar; tarihsel süreç içerisinde kentler; kent ve 

kentlilik kuramları; Türkiye’de kent sosyolojisi ve 

kentleşme; toplumsal sınıflar ve kent; kentsel yaşam, 

devlet ve iktidar; toplumsal cinsiyet, etnik köken, ırk 

farklılıkları ve kent; komşuluk ve mahalle; kent ve 

gecekondu; mekânın toplumsal anlamı ve kentsel 

mekânda ayrışma; kentsel hareketler; kentsel yaşam ve 

suç; edebiyatta kent ve kent yaşamı. 

 

SBK211 TÜRKİYE’DE SİYASAL YAŞAM (3-0-3-3) 

 

Demokrasi Teorisinde Karşılaşılan Sorunlar, 

Demokrasiyi Anlamanın Güçlükleri, Eski Yunan 

Demokrasisi, Çağdaş Demokrasi, Özgürlük, Demokrasi 

Özgürlük İlişkisi, Eşitlik, Demokrasi- Eşitlik İlişkisi, 

Liberal Demokrasi, Liberalizmin Tarihsel-Sosyal Arka 

planı, Liberalizmin Politik Felsefi Arka planı, Diğer 

Demokrasiler: Rousseau ve Katılımcı Demokrasi, Diğer 

Demokrasiler: Marx‟ın Demokrasi Kavramlaştırması, 

Diğer Demokrasiler: Marksist Demokrasi 

Kavramlaştırması, Türkiye’de meydana gelen darbeler ve 

oluşturulan anayasalar. 

 

SBK213 TÜRK YÖNETİM TARİHİ              (2-0-2-3) 

 

Türk yönetim tarihi dersi, Türkiye'de idarenin kökenleri 

olarak İslam, Selçuklu, Roma mirası ve diğer etkenleri 

ele alarak, Türkiye'nin Osmanlı imparatorluğu 

dönemindeki idare tarihini analiz etmektedir. Bu dönemin 

temel idari mekanizmaları üzerine odaklanılacaktır. 

Toprak sistemi, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, şehirler 

ve yönetim, mahalle idaresi ve vakıflar, Osmanlı millet 

sistemi, siyasal ve toplumsal değişme dönemi, Tanzimat 

süreci, yönetimin modernleşmesi ders kapsamında ele 

alınacak başlıklar arasındadır. Cumhuriyet devrimlerinin 

kökenlerinin ve Türkiye'deki devlet geleneğinin 

özelliklerinin irdelenmesi ders sonlandırılacaktır. Ders, 

öğrencilerden Türk yönetim tarihinin evriminin 

öğrenmesini amaçlamaktadır. 

 

DJT100 DİJİTAL OKURYAZARLIK           (2-0-0-3) 

 

Öğrencilerine dijital teknolojileri, dijital ortam ve araçları 

tanımasını ve yetkin şekilde kullanabilecek düzeye 

gelmelerini sağlamaktır. Dijital teknolojileri kullanarak 

bilgiyi bulma, işleme, düzenleme, paylaşma, 

değerlendirme ve analiz etme dersin temel konularını 

oluşturmaktadır. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

SBK030 MESLEKİ İNGİLİZCE – I               (3-0-3-4) 

 

Öğrencinin gelecekteki mesleği ile ilgili terminolojiyi 

öğrenmesini ve İngilizce dilbilgisini geliştirmeyi amaçlar. 

Aynı zamanda öğrencinin ileride farklı ülkelerden 

meslektaşları ile konuşup fikir alışverişinde bulunmasını 

hedefler. 

 

SBK031 ULUSLARARASI İLİŞKİLER       (3-0-3-4) 

 

Bu dersin içeriğinde, Uluslararası İlişkilerde Temel 

Kavramlar, Aktör Sorunu ve Uluslararası İlişkilerin 

Temel Aktörleri, Teori Sorunu ve Uluslararası İlişkilerin 

Temel Aktörleri, Güç ve Dış Politika, Uluslararası 

Sistemin Yapısı ve İşeyişi, Dış Politikada karar Verme 

Süreci, Devletlerin Dış Politika Tercihleri, Dış Politika 

Araçları: Diplomasi, Propaganda, Ekonomik Araçlar, Dış 

Yardımlar, İç İşlere Karışma, Savaş, Silahlar ve Siyasal 

Etkileri, Uluslararası Terörizm konuları bulunmaktadır. 

 

 

 



SBK032 İSTATİSTİK                  (3-0-3-4) 

 

Tanımlayıcı istatistik, olasılık teorisi, raslantı değişkenler, 

olasılık dağılımları, örnekleme teorisi ve merkezi limit 

teoremi. 

 

SBK033 SİYASET VE KÜLTÜR                  (3-0-3-4) 

 

Var olan siyasi yapı, parti sistemi, siyasi kültür ve siyasi 

hareketler incelenecektir. Sosyalizm, sosyal demokrasi, 

Hıristiyan demokrasi, liberalizm gibi ana akımların 

gelişimi, Yeşiller gibi daha yeni siyasi akımların ortaya 

çıkışı, iktidar ve muhalefet ilişkileri, sivili toplumun rolü, 

AB boyutu gibi konular dersin ana temalarını 

oluşturmaktadır. 

 

SBK034 KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA 

İLİŞKİLER                   (3-0-3-4)

   

Yönetim- Halk İlişkisi Kuramsal Bir Yaklaşım, Örgütte 

Halkla İlişkiler, Kriz ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler 

Mesleği, Türkiye’de Yönetim ve Halkla İlişkiler, Halkla 

İlişkilerde Kullanılan Yöntem Ve Araçlar, Türkiye’de 

Kamu Yönetimlerinde Halkla İlişkilerin Önemi, 

Türkiye’de Halkla İlişkiler Uygulamaları, Başbakanlıkta 

Halkla İlişkiler, İçişleri Bakanlığı’nda Halkla İlişkiler, 

Yerel Yönetimler ve Halkla İlişkiler, Yeni Kamu 

İşletmeciliği ve Reformlar Bağlamında Halkla İlişkiler, 

Halkla İlişkiler ve Kamu Yönetimlerinde Eğitim, 

Memurlar ve Halkla İlişkiler. 

 

SBK035 MİKRO İKTİSAT                 (3-0-3-4) 

 

Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini 

oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını 

incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları 

arasında; Kıtlık kavramı, Talep, Arz ve Piyasa, Esneklik, 

Tüketici Tercihi teorisi, Farklı Piyasa Yapıları ve bu 

Piyasalarda Fiyatın Belirlenmesi yer almaktadır.  

 

SBK036 SOSYAL POLİTİKA               (3-0-3-4) 

 

Türkiye’de sosyal politikanın tarihi gelişimini öğrenmek, 

Türkiye’de Sosyal Politikanın yapısını belirleyen iktisadi, 

sosyal ve kültürel faktörleri öğrenmek, Sosyal politikanın 

işleyişinin oluşturulma amaçlarına uygunluğunu 

irdelemek, Sosyal Politika alanında yeni gelişmeleri 

anlamak, Sosyal politika alanında sorunların çözümü ile 

ilgili görüş ve önerilere sahip olmak. 

 

SBK037 OSMANLI TARİHİ                 (3-0-3-4) 

 

Döneme ilişkin gelişmeler hakkında bilgi kazandırmak, 

Tarihi süreç çerçevesinde olayların değerlendirme 

yapabilmesini sağlatmak, Tarihe farklı bakabilmeyi 

kazandırmak, Tarihi metinleri okuma, anlama okuma, 

anlama ve yorumlama becerileri kazandırmak, Olayların 

analizini yapabilme becerisini geliştirmek. 

 

2.SINIF (IV. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

SBK202 KENTLEŞME POLİTİKASI            (3-0-3-4) 

 

Bu dersin içeriğinde kent, kır, kentleşme ve kentlileşme 

kavramları; kentlerin tarihsel gelişimi ve toplumsal 

özellikleri; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve 

Türkiye’de kentleşme nedenleri ve politikaları; kentsel 

toprak politikaları; kentsel sorunlar; “küreselleşme” 

sürecinde kentlerin önemi yer almaktadır. 

 

SBK204 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ   (3-0-3-5) 

 

Aristotales Öncesi Yunan Politik Düşüncesi, Aristotales 

Ve Sonrası. Romanın siyasal düşünceye katkısı, 

Ortaçağlarda Politik Düşünce, Yeniçağ – Milli Devlet Ve 

Mutlak Monarşinin Sorunları, Egemenlik Ve Toplum 

Sözleşmesi Kuramları, Burjuvazinin Güçlenmesi, 

Montesquieu Ve Rousseau‟nun Politik Düşünceleri, 

Fransız İhtilali Öncesi Politik Düşünce, Yakın Çağ – 

Fransız İhtilalinden Yirminci Yüzyılın Başına Kadar 

Siyasi Düşüncedeki Gelişme. 

 

SBK206 BORÇLAR HUKUKU                (3-0-3-4) 

 

Temel Bilgiler, Borçlar Hukukunun Kaynakları, Borç-

Borç İlişkisi-Sorumluluk Kavramları. Sözleşme Türleri, 

Sözleşmenin Kurulması, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme. 

Sözleşmelerde Şekil, Sözleşmelerin Yorumu, İrade İle 

İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk. Sözleşmelerin 

Konusu, Gabin, Temsil. Haksız Fiilden Doğan Borçlar, 

Kusursuz Sorumluluk. Sebepsiz Zenginleşmeden 

Kaynaklanan Borç İlişkisi, Borcun İfası. Borcun İfası. 

Alacaklı Temerrüdü (Direnmi). Borcun İfa Edilmemesi 

(Borca Aykırılık). Müteselsil Borçluluk, Şarta (Koşula) 

Bağlı Borçlar. Pey Akçesi (Bağlanma Parası - Kaporo) ve 

Pişmanlık Akçesi (Cayma Parası), Ceza-İ Şart (Ceza 

Koşulu). Borcun / Borç İlişkisinin Sona Ermesi. Alacağın 

Temliki (Devri) ve Borcun Nakli.  

 

SBK208 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR     (2-0-2-5) 

 

Bu ders içinde ideoloji kavramının nasıl ortaya çıktığını, 

tarihsel serüvenini, mit, kültür, dil, söylem ve din ile 

ayrıldığı noktaları, Liberalizm, Cumhuriyetçilik, 

Muhafazakârlık, Marksizm Feminizm, Milliyetçilik ve 

Sosyal Demokrasi’nin temel iddiaları ve bu siyasal 

ideolojilerin günümüzün siyasal akımları içinde oynadığı 

rol analiz edilecektir. 

 

SBK210 KAMU YÖNETİMİ ÇAĞDAŞ 

YAKLAŞIMLARI                (3-0-3-4) 

 

Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim, Post bürokrasi, 

Postmodernizm, Hesap Verebilirlik, Performans 

Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, E - Devlet, Kamu 

Politikası Analizi, Yerel Yönetimler ve Yerel Özerklik, 

Stratejik Yönetim. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

SBK040 MESLEKİ İNGİLİZCE-II                 (3-0-3-4) 

 

Yazma becerilerinin geliştirilmesi: tez, araştırma raporu, 

makale vb. akademik metinleri yazma teknikleri; özet 

oluşturma; bilimsel dergilerde yayınlanan çeşitli 

konulardaki makalelerin yazım yönünden incelenmesi; 

İngilizce makale vb. ‘de giriş, gelişme, sonuç 

bölümlerinin oluşturulması; derleme, araştırma 

makale/bildirilerinin yazım tekniklerini örnek makaleler 

üzerinden irdeleme. 

 

 



SBK041 ULUSLARARASI HUKUK               (3-0-3-4) 

 

Uluslararası hukukun temel prensipleri, uluslararası 

hukukun tarihi, devletin sorumluluğu, Birleşmiş Milletler 

ve Uluslararası Adalet Divanı, uluslararası hukukun 

kaynakları, uluslararası hukuk iç hukuk arasındaki ilişki, 

diplomasi ve konsolosluğun önemi, uluslararası 

sorunların barışçı yoldan çözümü. 

 

SBK042 TÜRK İKTİSAT TARİHİ                 (3-0-3-4) 

 

Eski Türk ve Osmanlı iktisadi yapısının klasik, temel 

kurumlarını içermektedir. 

 

SBK043 İDARİ YARGILAMA                        (3-0-3-4) 

 

Kolluk, kamu hizmetleri, kamu görevlileri, kamu malları, 

idarenin sorumluluğu, idarenin yargı dışı denetimi, 

idarenin yargısal denetimi. 

 

SBK044 MAKRO İKTİSAT                             (3-0-3-4) 

 

Ulusal gelir, enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme, döviz 

kurları, dış ekonomik ilişkiler ve para, faiz ve mali 

politikaların ulusal ekonomi analizi. 

 

SBK045 KAMU YÖNETİMİ REFORMU      (3-0-3-4) 

 

Kamu yönetiminde reform, Cumhuriyetin kuruluş 

yıllarında "inkılap", 1945-1980 yılları arasında "idari 

reform", 1980 sonrası ise "yapısal uyarlama" dönemi 

olarak adlandırılabilir. Bu ders kapsamında, kamu 

yönetiminde reform, Türkiye üzerine incelemeler 

yapmayı amaçlayarak coğrafi açıdan sınırlandırılmıştır. 

Zaman açısından ise özellikle 1980 sonrası reform 

çalışmaları, öğrenci açısından daha kolay somutlanabilir 

bir tarihsel dönem olduğu için, dersin kapsamı 

içerisindedir. Bununla birlikte, 1980 sonrası Türk kamu 

yönetiminde yaşanan değişimi anlamlandırabilmek 

açısından 1945-1980 dönemi de görüş alanı içindedir. Bu 

ders çerçevesinde Türk kamu yönetiminde reform 

çalışmalarının kaynağı niteliğindeki uluslararası kurumlar 

ile farklı ülkelerdeki reform çalışmaları da ele 

alınmaktadır.   

 

SBK046 SİYASET PSİKOLOJİSİ                  (3-0-3-4) 

 

Siyaset psikolojisi disiplininin farklı dönemlerde ve farklı 

geleneklerde ne türden çalışmalar ortaya koyduğunu 

ortaya koymaktır. Bu çerçevede öğrencilerin siyaset 

psikolojisinin temellerini ve kavramlarını, günümüz 

siyasal ve sosyal pratiklerinin psikolojik boyutunu 

kavramlaştırmaları, kamuoyu, iletişim, yabancılaşma 

pratikleri, kişilik kuramları ve siyasal düşüncenin doğası 

çerçevesinde yorumlayıp değerlendirmeleri yoluyla 

siyasetin psikolojik boyutunu çözümlemeleri beklenir.  

 

SBK047 GİRİŞİMCİLİK                  (3-0-3-4) 

 

Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük 

işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında 

farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, 

hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel 

yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin 

olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, 

motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) 

boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç 

olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin 

tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; 

Girişimciliğin tarihsel süreç içerisinde uluslararası ve 

Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi. 

 

3.SINIF (V. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

SBK309 VERGİ HUKUKU                 (3-0-3-6) 

 

Vergi hukukunun anlamı ve konusu; Vergi hukukunun 

hukuk sistemi içindeki yeri. Vergi hukukunun dalları, 

Vergi hukukun kaynakları. Vergi kanunlarının yer, zaman 

ve anlam bakımından uygulanması; Vergi hukukunda 

yorum, Vergilendirme Yetkisi. Vergi hukukunun temel 

kavram ve kurumları: vergi mükellefi, vergi sorumlusu, 

vergi sorumluluğu, vergi hukukunda ehliyet, temsil. 

Verginin konusu, Verginin hukuki sebepleri; Vergiyi 

doğuran olay, Vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, 

Vergi matrahı ve tarifesi. Vergilendirme süreci: Verginin 

tarhı; Verginin tebliği; Verginin tahakkuku; Verginin 

tahsili. Vergi borcunu ortadan kaldıran haller. Vergi 

hukukunda süreler. Vergi hukukunda zamanaşımı. 

Mükellefin Ödevleri ve Hakları. Değerleme ve 

Amortisman. Vergi idaresinin örgütlenmesi; Yoklama, 

İnceleme, Arama ve Bilgi toplama. Vergi cezalarının 

niteliği ve çeşitleri; Vergi uyuşmazlıklarının çözümü. 

Vergi İcra Hukuku: Vergi alacağının geç ödenmesinin 

sonuçları. Vergi alacağının cebren tahsilatı. Vergi 

alacağının korunması.  

 

SBK311 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ 

(3-0-3-6) 

 

Karşılaştırmalı kamu yönetiminin gelişimi, karşılaştırma 

konuları ve karşılaştırma güçlükleri, Büyük Britanya ve 

Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, kabine sistemi ve 

başbakan, Amerika Birleşik Devletleri, federal yönetim, 

eyalet yönetimi, yerel yönetimler, Fransa, Fransa’da yerel 

yönetimler, Almanya Federal Cumhuriyeti, federal 

yönetim örgütü, Japonya, Japonya’da yerel yönetimler, 

Avrupa Birliği.    

 

SBK313 SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM 

SİSTEMLERİ                   (3-0-3-6) 

 

Siyasal partiler, siyasal parti sistemleri, seçim sistemleri, 

seçimler ve oylama, Türkiye’de siyasal parti ve seçim 

kanunları, dersin kapsadığı konular arasında yer 

almaktadır. 

 

KSD100 SOSYAL DUYARLILIK                (1-1-2-2) 

 

Öğrencilere sosyal sorumluluk bilincinin ve toplumsal 

farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

SBK050 TÜRKİYE EKONOMİSİ                (3-0-3-5)

  

Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadi yapısının etkileri, 

1923-29: Liberal Dönem, Devletçi Sanayileşme Dönemi, 

II. Dünya Savaşı Yılları, 1950-1960 Dönemi, Planlı 

Kalkınma Dönemi, 24 Ocak Kararları, 5 Nisan Kararları, 

2000 Yılı Enflasyonu Düşürme Programı, Güçlü 



Ekonomiye Geçiş Programı, Küresel Kriz, Türkiye-

Avrupa Birliği İlişkileri, Dünya Ekonomisinde Türkiye. 

 

SBK051 KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK 

YÖNETİM                   (3-0-3-5) 

 

Kamu kurumlarının başarısında rol oynayacağı düşünülen 

stratejik yönetimin öğrenilmesi. Bu derste stratejik 

yönetime geçiş ve kamuda stratejik yönetim uygulamaları 

ele alınmaktadır. 

 

SBK052 KENT TARİHİ VE KENTLEŞME   (3-0-3-5) 

 

İlk kentleri ortaya çıkışı; ilk kentleri ortaya çıkaran 

ekonomik, toplumsal ve teknolojik etkenler; tarihte 

ortaya çıkan ilk kentler ve bunların ayırıcı özellikleri; 

kentlerin uygarlık taşıyıcı rolleri; Ortadoğu, Anadolu, 

Eski Yunan ve Roma Uygarlığında kentler; tarihsel 

dönemler itibariyle kentlerin tasnifi (sanayi öncesi ve 

sanayi sonrası); Sanayi sonrası kentin özellikleri ve 

kentleşme; kentleşmenin temel dinamikleri, nedenleri, 

sonuçları; günümüzde kentleşme ve sonuçları, kent ve 

kentleşme ile ilgili temel kavramlar ve tartışmalar.   

 

SBK053 GENEL MUHASEBE                 (3-0-3-5)

  

Muhasebeye giriş, muhasebenin tanımı, fonksiyonları, 

türleri, temel muhasebe kavramları ve bilanço / gelir 

tablosu ilkeleri, temel mali tablolar, temel muhasebe 

eşitliği, muhasebede hesap kavramı ve hesapların açılıp 

kapatılması, yevmiye ve büyük defter kayıtları, mizan, 

yardımcı hesap kavramı, muhasebede defter ve belgeler, 

muhasebe süreci ve bir faaliyet dönemini kapsayan 

işlemlere ilişkin uygulama, hesap planları, bilanço 

hesapları: hazır değerler, menkul kıymetler, ticari ve 

diğer alacaklar grupları, stoklar, KDV hesaplarının 

açıklanması  

 

SBK054 ORTADOĞU TARİHİ                (3-0-3-5) 

 

Döneme ilişkin gelişmeler hakkında bilgi kazandırmak, 

Tarihi süreç çerçevesinde olayların değerlendirme 

yapabilmesini sağlatmak, Tarihe farklı bakabilmeyi 

kazandırmak, Tarihi metinleri okuma, anlama okuma, 

anlama ve yorumlama becerileri kazandırmak, Tarihin 

diğer branşlarla yakın ilişki içinde olduğunu kavratmak, 

Olayların analizini yapabilme becerisini geliştirmek.  

 

SBK055 KRİZ YÖNETİMİ                (3-0-3-5) 

 

Çevredeki belirsizlik ve değişiklik durumu, kurumları 

sürekli olarak beklenmedik tehlike veya fırsatlarla karşı 

karşıya bırakmaktadır. Kurumların varlığını devam 

ettirebilmeleri, bu tehlikelerden korunmalarına veya 

fırsatları değerlendirebilmelerine bağlı kalmaktadır. Bu 

ders kapsamında kurumlarda kriz dönemlerinde halkla 

ilişkilerin nasıl yararlı olarak kullanılabileceğini 

öğretmektir. 

 

SBK056 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (3-0-3-

5) 

 

Merkantilizm Doktrinin Doğuşu, Çeşitleri ve Özellikleri, 

Endüstriyel Kapitalizmin Gelişme Süreci, Fizyokrat 

Okulun Gelişme Süreci ve Düşünürlerin Görüşleri, 

Klasik Öğreti ve laissez-faire, Klasik Sistem ve Klasik 

Öğretinin Oluşumu, Ne klasik Sistemin İşleyiş Süreci, 

Liberal Öğretiye Kısmi Tepkiler ve laissez-faire’den 

Kısmi Sapmalar, Liberal Öğretiye İdeolojik Tepkiler, 

Sosyalist Öğreti ve Marksizm, Öğretinin Analizi, Modern 

Ekonomi ve Yeni İktisadi Doktrinler, Marjinalist Teori ve 

Analiz, Monetarizm ve Analizi, Yeni Klasikler ve 

İktisatta Yeni Oluşumlar. 

 

SBK057 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ        (3-0-3-5) 

 

 Sivil toplumun tanımı, tarihsel gelişimi, özellikleri. Sivil 

toplum kuruluşlarının işlevleri, demokrasi ile ilişkileri, 

sorunları. Sivil toplum kuruluşlarının baskı yöntemleri. 

Sendikalar, dernekler ve vakıflar. Türkiye’de ve 

Uluslararası düzeyde sivil toplum kuruluşları. 

 

3.SINIF (VI. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

SBK302 PERSONEL YÖNETİMİ               (3-0-3-5) 

 

Personel yönetimi konusunun tarihçesi ve gelişimi, 

örgütsel hedefler ve iş tanımları, başarı standartları ve 

çalışma kuralları, işgücü planlaması, iş gören seçim 

yollan ve esasları, yönetici seçimi oryantasyon, transfer, 

görev indirimi ve işten ayrılma, başarı değerlendirme 

sistemleri ve sonuçları, ücret sistemleri, teşvikli ücret 

sistemleri, hizmet içi eğitim yollan ve yöntemleri, 

yönetimi geliştirme çalışmaları bu derste ele 

alınmaktadır. Ayrıca kamu kesiminde toplu sözleşme ve 

insan kaynaklarına etkisi, teknokratların yönetimi ve 

sorunları, örgüt geliştirme çalışmaları, insan gücü ile 

ilgili araştırmalar, ülkemizde insan kaynakları 

yönetiminin sorunları ve çözüm yolları bu dersin 

konusunu oluşturmaktadır. 

 

SBK304 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (3-0-3-

5) 

 

Bu ders insan hakları ihlallerinin sebeplerini ve önleyici 

tedbirlerini tartışacak. İnsan hakları ihlallerini 

durdurmakta demokrasinin rolü nedir? İnsan haklarını 

koruyan organizasyonları ve standartları tanıdıktan sonra, 

insan hakları ihlallerini sebep olan siyasi, ekonomik ve 

davranış biçimlerini açıklayacağız. Türkiye ve tüm 

ülkelerden örnek vakalar kullanılacak. Türkiye’nin kronik 

ihlallerinin ve bunlara yönelik çözümlerin saptanması. 

 

SBK306 TİCARET HUKUKU               (3-0-3-5) 

 

Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, 

Devri ve Rehni Kavramı, Ticari İşler ve Tabi oldukları 

Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret 

Unvanı, İşletme Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari 

Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve 

Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Şirket 

Türleri: Adi-Kollektif-Komandit Şirket. Sermaye 

Şirketleri: Anonim Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş 

Komandit Şirket, Limited Şirket. Kıymetli Evrak 

Hukuku: Kıymetli Evrak Tanımı, Özellikleri ve Türleri, 

Kıymetli Evrakın Zayi ve İptali. Kambiyo Senetleri: 

Kambiyo senetlerinde ehliyet, imza ve temsil. Kambiyo 

senetleri türü: Çek, Poliçe ve Bono.  

 

 

 

 



SBK310 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ        (3-0-3-5) 

 

Bu dersin içeriğinde, araştırma yöntem ve tekniklerinin 

gelişim süreci ve özellikleri, yöntemlerin içerik ve türleri, 

araştırma ve bilimsel araştırma kavramlarının özellikleri, 

temel unsurları ve etkili araştırma teknik ve araçları ile 

örnek olaylar yer almaktadır. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

SBK060 DEVLETLER ÖZEL HUKUKU      (3-0-3-5) 

 

Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk 

Kanunlar ihtilafı Sistemi, milletlerarası usul hukuku, 

vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku 

okutulmaktadır. 

 

 

SBK061 KAMU YÖNETİMİ SİYASET VE ETİK (3-

0-3-5) 

 

Derste, siyasetle bağlantılı belli başlı etik konular, 

siyasette ilkeler, yalan, liyakat, kamu politikası ve kişisel 

değerler, para ve etkisi gibi konuların yanı sıra etik 

bağlamında siyasetin kurumsal olan yanıyla ilişkili bir 

dizi konu ele alınır. 

 

SBK062 TÜRKİYE’NİN ÇEVRE SORUNLARI (3-0-

3-5) 

 

Kirlenme türleri, Türkiye’deki mevcut ve potansiyel 

çevre sorunları, çağdaş çevre yaklaşımları ve çevre 

stratejileri, çevre sorununun uluslararası boyutları, 

Türkiye için çevre politikaları, kurumsal ve yapı ile ilgili 

düzenlemeler, Türkiye’de çevre sorunları konusunda 

resmi kurumların üstleneceği roller, kentleşme ve çevre 

sorunu, metropollerde çevre sorunları, kısa dönemde 

alınacak önlemler, uzun dönemde alınacak önlemler, 

çevre yasaları yönetmelikler ve uygulamalar, temel çevre 

sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler. 

 

SBK063 TÜRK VERGİ SİSTEMİ                  (3-0-3-5) 

 

Vergi tarifesi, Tarh işlemleri, Geçici vergi, Verginin 

ödenmesi, Kurumlar Vergisi, Harcamalar üzerine alınan 

vergiler, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta 

Muameleleri Vergisi, Servet üzerinden alınan vergiler, 

Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu 

Taşıtlar Vergisi, Yerel Yönetim Vergileri. 

 

SBK064 KAMU MALİYESİ                (3-0-3-5) 

 

Maliye ilminin esasları, Maliye ilminin konusu, tanımı, 

Maliye ilminde metodoloji, çeşitli yaklaşımlar ve diğer 

ilim dallarıyla ilişkisi. Kamu ekonomisinin özellikleri ve 

kamu ekonomisinin işleyişi (siyasal karar alma 

mekanizması). Kamu harcamaları tanımı, kamu 

harcamalarına yönelik görüşler. Kamu harcamalarının 

sınıflandırılması. Kamu harcamalarının etkileri: tam 

istihdam, fiyat istikrarı, gelir dağılımı üzerine etkileri. 

Kamu gelirlerinin tanımı ve niteliği, kamu gelirlerinin 

çeşitleri. Verginin tanımı, unsurları ve amaçları. 

Vergileme ilkeleri, vergilerin etkileri. Vergilerin 

sınıflandırılması. Devlet borçlarının niteliği ve borçlanma 

nedenleri. Devlet borçlarının sınıflandırılması. Bütçe 

kavramı, özellikleri ve fonksiyonları. Bütçe ilkeleri. 

Genel olarak mahalli idareler. 

SBK065 SİYASİ İKTİSAT                  (3-0-3-5) 

 

Bu ders içerisinde siyaset ve iktisatın birbirini nasıl 

etkilediği ve yön verdiği işlenmektedir. Siyaset ve 

iktisatın kesiştiği noktalarda çatışmanın nasıl çıktığı ve 

kurumsal yapıların bu çatışmaya nasıl yön verdikleri 

çalışılmaktadır. 

 

SBK066 TERÖRİZM VE SİYASET               (3-0-3-5) 

 

Bu dersin içeriğinde, ulusal ve uluslararası sistemin 

yapısı, siyasal sistemlerde şiddet siyaseti, terörün bir araç 

olarak iç ve dış siyasette kullanılması ve bunların Türkiye 

açısından değerlendirilmesi yer almaktadır. 

 

SBK067 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ         (3-0-3-5) 

 

Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde geçirdiği evreler 

ele alınacaktır. 

 

4.SINIF (VII. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

SBK401 YEREL YÖNETİMLER                 (3-0-3-5) 

 

Bilimsel yöntemler kapsamında Dünya’da ve Türkiye’de 

var olan yerel yönetim kuruluşlarını incelemek ve bu 

kuruluşların küreselleşme sürecinde karşılaşmış oldukları 

sorunları anlayabilmek ve bu konuda yüksek düzeyde 

farkındalık oluşturmak. 

 

SBK403 ÇEVRE HUKUKU VE ÇED             (3-0-3-5) 

 

Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesine ve 

doğanın korunmasına ilişkin hukuki düzenlemeler 

üzerinde durulmaktadır. Bu konudaki idari ve cezai 

yaptırımlar ve çevresel sorumluluk bilincinin 

geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. 

 

SBK405 KAMU YÖNETİMİ DENETİMİ     (3-0-3-5) 

 

Kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel boyutlarını, 

bürokrasi kuramlarını, yönetim kavramı ve  unsurlarını 

anlamak, kontrol ve denetim kavramları, kamu 

yönetiminde denetim olgusunu ve denetim türleri dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 

 

SBK409 TÜRK DIŞ POLİTİKASI                  (3-0-3-5) 

 

Bu dersin içeriğinde, temel kavramlar, karar alma 

mekanizması, temel dinamikler, temel çıkarlar, belirgin 

zorluklar, dönemsel özellikler, diğer ülkelerle ilişkiler, 

uluslararası kuruluşlarla ilişkiler, önemli karalar ve 

gelecek ile ilgili beklentiler bulunmaktadır. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

SBK070 İKTİSAT POLİTİKASI                     (3-0-3-5) 

 

İktisat teorisi ile iktisat politikası arasındaki ilişki, iktisat 

politikasının temel unsurları, iktisat politikasının amaç ve 

araçları politik uygulamalar; politika etkinliğini 

belirleyen unsurlar, geleneksel ve çağdaş iktisadi ekoller 

ve ekonomi politikaları; ekonomide reel ve parasal 

göstergeler ve yorumlanması. 



SBK071 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ VE ETİK (3-0-3-

5) 

 

Algılama, iletişim, önder ve önderlik, otorite, güç ve 

etkileme, grup ve grup dinamiği, güdüleme, çatışma, 

örgütsel değişim, örgüt kültürü ve stres, ve bunların etik 

problemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.   

 

SBK072 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI (3-0-

3-5) 

 

Türkiye'nin toplumsal yapısının toplumbilim merkezli 

sosyal bilimsel bir disiplinlerarası çerçevede ele alınması 

hedeflenir. Bu amaçla, Osmanlı döneminin toplumsal ve 

kültürel yapısının başlıca özellikleri, Türkiye 

Cumhuriyeti dönemindeki toplumsal yapı, Türkiye'de 

siyaset ve toplum ilişkileri ve toplumsal katmanlaşma, 

baskın kültürün öğeleri ve özellikleri ele alınır. 

 

SBK073 AVRUPA TARİHİ                 (3-0-3-5) 

 

Avrupa’da güçlü monarşilerin yükselişi tanımlanır. 

Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri, 

Merkantilizm, Fransız İhtilali. Bunların dünyanın sosyal, 

ekonomik ve politik yapısı üzerindeki etkileri 

değerlendirilecektir.  

 

SBK074 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM (3-0-3-

5) 

 

Bu ders ile öğrenciler, iletişim sürecini, halkla ilişkiler 

tanımları, halkla ilişkilerin kamu ve özel sektördeki 

önemi, halkla ilişkilerin gelişimi, yönetim fonksiyonu 

olarak halkla ilişkiler, kamuoyu, halkla ilişkiler 

kampanyaları, halkla ilişkilerde etik kavramlarını 

kavrayacaklardır.  

 

SBK075 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (3-

0-3-5) 

 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 

Kanunları çerçevesinde Türk hukukunun mevcut 

sorunlara yaklaşımı, toplu iş ilişkileri, sosyal güvenlik 

alanındaki düzenlemeler bu ders kapsamında ele alınıp 

incelenecektir. 

 

SBK076 MESLEKİ İNGİLİZCE-III               (3-0-3-5) 

 

İnsan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönleri, küçük 

gruplarda bireylerarası etkileşimler ve bu özelliklerin iş 

yaşamına etkileri gibi konuları incelenmektir. 

 

SBK077 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL 

SİSTEMLER                   (3-0-3-5) 

 

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. 

 

 

 

 

4.SINIF (VIII. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

SBK402 SİYASET SOSYOLOJİSİ                (3-0-3-5) 

 

Siyaset Sosyolojisinin doğuşu ve gelişimi, siyasal iktidar 

ve otorite kavramları, siyaset sosyolojisinin konusu, 

Devlet, bağımlı bir süreç olarak siyaset, özerk bir süreç 

olarak siyaset, pozitivizm, işlevselcilik, sosyal teori, 

eleştirel teori, Frankfurt Okulu, modernite, 

postmodernite, küreselleşme gibi konular işlenecektir.  

 

SBK404 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI 

(3-0-3-5) 

 

Temel kavramlar (ekosistem, çevre sorunu, çevre 

politikaları, çevre yönetimi, çevre hukuku); ekosistemin 

öğeleri ve işleyişi; tarihsel süreç içinde üretim biçimleri 

ve ekosistem arasındaki ilişkiler; dünyada ve Türkiye’de 

çevre sorunları; tarihsel süreç içerisinde çevre 

politikalarının gelişmesi ve uluslararası alana taşınması; 

Türkiye’de çevre sorunları ve politikaları; Türkiye’de 

çevre yönetimi ve hukuku. 

 

SBK406 BÜROKRASİ VE SORUNLARI      (3-0-3-5) 

 

Bürokrasinin tanımı, özellikleri ve kuramları, 

bürokrasinin tarihi gelişimi, gelişmekte ve gelişmiş 

ülkelerde bürokrasi, bürokrasi ile siyaset arasındaki 

ilişkiler, bürokrasinin olumsuzlukları, Türkiye´de 

bürokratik sorunlar ve sorunlara ilişkin olarak temel 

çözüm yolları dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

SBK410 BİTİRME ÖDEVİ                (0-2-1-5) 

 

Öğrencilerin ilgi duydukları bir alanda araştırma 

yapmalarını sağlamak. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

SBK080 SİYASAL İLETİŞİM                (3-0-3-5) 

 

Siyasal iletişim ve siyasal pazarlama kavramları, medya 

sistemleri ve halkla ilişkiler temelli teorik çerçevede 

örnek olaylarla beraber incelenecektir. 

 

SBK081 ULUSLARARASI İKTİSAT            (3-0-3-5) 

 

Dış Ticaret Nedenleri, Mutlak - Karşılaştırmalı 

Üstünlükler Teorileri, Artan-Azalan- Sabit Maliyetler 

Altında Dış Ticaret Kazançları, Uluslararası Ücret 

Farklılıkları (Modeller Yardımıyla) verimlilik Temelinde 

Döviz Kuru Alt ve Üst Sınırları, Talep Faktörü, 

Kayıtsızlık Eğrileri ve Kapalı ve Açık Ekonomilerde 

Denge, Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri ve 

Fiyatlama, Teklif Eğrilerinde Kaymalar, Önemsiz 

Olmanın Önemi Teorisi, Heckscher-Ohlin, Uluslararası 

Faktör Fiyatları Eşitliği, Rybcznski Teoremleri, Leontief 

Pradoksu, Dış ticaret ve büyüme arasındaki ilişki, 

büyüme, kalkınma. 

 

 

 

 

 



SBK082 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI (3-

0-3-5) 

 

Bölgesel kalkınma ajanslarının tarihsel gelişimi, teşkilat 

yapısı, ülke ekonomisine katkıları gibi hususların 

aktarımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

 

SBK083 METROPOLİTAN ALAN YÖNETİMİ (3-0-

3-5) 

 

Büyük Kent: Kavram ve Tanım; Türkiye’de Metropoliten 

Yönetim, Bölge: Kavram ve Tanımlar, Türkiye’de 

Bölgesel Kalkınma Politikaları.  

 

SBK084 SİYASAL EKOLOJİ                (3-0-3-5) 

 

Siyasal ekoloji kavramı, ortaya çıkışı ve gelişim, çevre 

hareketleri, çevreci gruplar ve yurttaş girişimleri 

(inisiyatifler), Çevreci grupların siyasallaşması ve Yeşil 

Parti, klasik sosyal hareketler ile yeni sosyal hareketlerin 

karşılaştırılması, partilerin çevreye yaklaşımı, çevreci 

grupların yöntemleri. 

 

SBK085 AB HUKUKU                (3-0-3-5)

  

Avrupa’nın Bütünleşmesi Sürecindeki Aşamalar: 

Ekonomik Bütünleşme Modelleri, Schuman Planı, 

Avrupa Topluluklarının Kurulması, Maastricht 

Antlaşması, Avrupa Birliği’nin Kurulması, Amsterdam 

Antlaşması, Nice Antlaşması, Avrupa Anayasası Taslağı; 

Topluluk Hukukunun Temel Doktrinleri: Topluluk 

Hukukunun Birliği, Özerkliği, Üstünlüğü, Doğrudan 

Etkisi, Doğrudan Uygulanması; Topluluk Hukukunun 

Kaynakları: Uluslararası Antlaşmalar, Tüzük, Yönerge, 

Karar, Tavsiye, Görüş;  Avrupa Topluluklarının 

Kurumsal Yapısı: Avrupa Parlamentosu, Konsey, 

Komisyon,  Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Sayıştay; 

Türkiye- AB İlişkileri:  Ortaklık Anlaşması, Katma 

Protokol, Ortaklık Konseyi Kararları, Gümrük Birliği, 

1999 Helsinki Zirvesi- Adaylık Süreci, Müzakere Süreci. 

 

SBK086 MESLEKİ İNGİLİZCE-IV               (3-0-3-5) 

 

İnsan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönleri, küçük 

gruplarda bireylerarası etkileşimler ve bu özelliklerin iş 

yaşamına etkileri gibi konuları incelenmektir. 

 

SBK087 KARŞILAŞTIRMALI KENT YÖNETİMİ 

(3-0-3-5) 

 

Bu derste, karşılaştırmalı yöntem yardımıyla, Türkiye’nin 

yönetim yapısına örnek olmuş ya da bu yapıyı etkilemiş 

kamu yönetimi sistemleri incelenecektir. Dersin sonunda 

tüm bu ülkelerdeki kamu yönetimi sistemlerinin genel bir 

karşılaştırması ve değerlendirmesi yapılacaktır. 
 

*(Teori-Uygulama-Kredi-AKTS) 
  


