
 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 

Dersin Kodu Dersin Adı 
Türü T+U 

Saat 
K AKTS 

KMY111 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Siyaset Bilimi 
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. 

Z 3+0 3 5 

KMY103  
 
GÜZ DÖNEMİ 
 

Yönetim Bilimleri 
Genel hatlarıyla yönetimi ve özel yönetim ayrımı, yönetim 
biliminin gelişmesi ve ortaya çıkışı, yönetim bilimlerinin 
gelişmesine katkı sağlayan ilim adamları, devlet kavramı ve 
devletin unsurları, yönetim ilkeleri, bürokrasi ve devlet yönetimde 
bürokrasinin algılanma biçimi, Weberyen bürokrasinin özellikleri, 
yönetimle ilişkili bilim dalları, yönetim bilimine ilişkin yaklaşımlar 
ve örgütsel yapılar yeni teknikler ve bunların uygulanabilirlikleri. 
 

Z 3+0 3 5 

KMY105  
 
GÜZ DÖNEMİ 

Hukukun Temel Kavramları 
Hukukun temel kavramlarını tanıtmak ve toplumsal yaşamda 
hukukun yerini ve önemini tespit etmek, hukukun uygulanması, 
hukuk veya kanun boşlukları, hâkime tanınan yetkiler, dürüstlük 
kuralının uygulanması ve etkileri ve işlevleri, hukukun 
uygulanmasındaki yöntemler, hukukun dalları, Türk yargı sistemi, 
hukukta yorum sistemleri incelenerek, hukuk alanında en temel 
bilgiler verilmektedir. 

Z 3+0 3 5 

KMY107 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Sosyoloji 
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.   
 

Z 3+0 3 5 

KMY109 
 
GÜZ DÖNEMİ 

İktisat I 
İktisadi sorun, arz ve talep, piyasa dengesi, esneklikler, tüketici 
dengesi, üretim yönetimi ve maliyetleri, tam ve eksik rekabet 
piyasaları. 

Z 3+0 3       4 

YDBİ101 
 
GÜZ DÖNEMİ 

İngilizce I 
Temel düzeyde İngilizce kullanımı ve dilbilgisi, temel düzeyde 
konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri. 
 

Z 2+0 2 2 

TURK101 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Türk Dili I 
Bildirim, dil ve dilin özellikleri, dil-düşünce ilişkisi, ana dil, bağlam, 
dil ve söz, sembol-imaj, kültür (dil-kültür ilişkisi, kültür çeşitleri), 
medeniyet,  dilekçe yazımı, yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin 
dünya dilleri arasındaki yeri (dillerin doğuşu, dilin türleri, dillerin 
sınıflandırılması, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri), Türk 
Dili’nin tarihî dönemleri ve gelişmesi, Türk Dili’nin bugünkü 
durumu ve yayılma alanları, dil bilgisi ve bölümleri (ses bilgisi, 
şekil bilgisi), Türkiye Türkçesi’ne yabancı dillerden geçen öğeler, 
yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve 
kullanımıyla ilgili uygulamalar. 
 

Z 2+0 2 2 

TDP101 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Toplumsal Duyarlılık Projesi I 
Üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek, toplumsal 
konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip 
öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını 

Z 1+1 0 1 



belirleme ve çözümü için dersler alıp proje hazırlamak. 
 

GOS101  
 
GÜZ DÖNEMİ 

Temel Spor Uygulamaları 
Bu ders, kişilerin sağlıklı bir yaşam sürebilmek için bilmesi 
gereken temel kavramları öğrenciye vermek üzere planlanmıştır. 
Bu amaçla, kişilerin sağlık kavramını öğrenmesi ve toplum içinde 
sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli olan bir takım 
dinamikleri öğrenmeleri istenmektedir. Beden eğitimi ve sporda 
temel kavramlar, sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor türleri, 
boş zaman eğitimi, organizmanın spora hazırlanması, ısınma. 
 

S 1+1 0 1 

GOS103 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Sağlıklı Yaşam ve Spor 
Dersin amacı, bireylerin en birincil hakkı olan sağlıklı bir yaşamı 
elde etmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda dersi 
takip eden öğrencilere temel teorik bilgilerin verilmesi. Sağlığın 
unsurlarının tanımlanması ve sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam için 
yapılması gerekenler konusunda farkındalık kazandırılması. 
Sağlıklı yaşam ve spor ile ilgili temel kavramlar, sağlıklı yaşamın 
ve sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor türleri, sağlıklı yaşam 
için sporun önemi ve faydaları. 
 

S 1+1 0 1 

GOS105 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Sanat Tarihi 
Tarih çağları, Türk sanatı, Batı sanatı, Çağdaş Türk sanatı ve 
Sanat akımlarını inceleyerek dönemlere ait eserleri ikonografik 
ve plastik çözümlemesini yapma yeterliklerini kazandırmak 
amaçlanmaktadır. Sanat ve Sanat Tarihi ile İlgili Temel 
Kavramlar, Anadolu Uygarlıkları, Yunan Sanatı, Roma Sanatı, 
Ortaçağ Sanatı, Gotik Sanatı, Rönesans Sanatı, Maniyerizm, 
Barok Sanatı, Çağdaş Sanat Akımları, Türk Sanatı Tarihi, 
Çağdaş Türk Sanatı Tarihi, sanat ve sanat tarihi ile ilgili temel 
kavramlar, Anadolu uygarlıkları sanatının incelenmesi, Yunan ve 
roma sanatının incelenmesi, erken ortaçağ ve ortaçağ Avrupa 
sanatının incelenmesi, Rönesans sanatı’na giriş, Rönesans 
sanatı, Manierizm dönemi sanatı ve Barok dönemi sanatının 
incelenmesi, Neoklasisizm, romantizm, realizm sanat akımlarının 
incelenmesi, empresyonizm, ekspresyonizm, kübizm, sürrealizm 
sanat akımlarının incelenmesi, çağdaş Türk sanatında resim ve 
mimari, Türk sanatında mimari konuları ele alınmaktadır. 

S 1+1 0 1 

GOS107 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Müzik 
Müzik dersi içerisinde öncelikle temel müzik bilgileri ve 
terminolojisi hakkında temel bilgiler işlenmektedir. Daha sonraki 
derslerde Türk Musikisi ve alt başlıkları olan Halk Müziği ile 
Klasik Türk müziğini teşkil eden temel unsurlar üzerinde durulup 
bu unsurların daha iyi anlaşılması için çeşitli dönem ve isimlere 
ait dinlemeler yapılacak ve kişi dönemlere ait hazırlanmış 
sunumlarla ders desteklenmektedir. Son olarak Batı Müziği ve 
dönemleri ile bazı alt türlere ait kavramlar öğrenilmekte ve çeşitli 
konser ve özel gösterilerin (Bale ve Opera gösterileri vb. Senfoni 
Konserleri vb..) videoları izletilerek kavramların daha net bir 
şekilde öğretimi sağlanmaktadır. Son olarak Türk Müziğinin 
dünya müzikleri ile ortak ve ayrıştığı yerler üzerine durulmaktadır. 

S 1+1 0 1 

GOS124 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Türk Halkoyunları 
Üniversite eğitimi alan öğrencilerimizin Milli kültürünü daha 
yakından tanıması ve Türk halk oyunları oynayarak (farklı yöre 
oyunlarını ezgi ve ritim eşliğinde) sosyalleşmesi 
amaçlanmaktadır. 

S 1+1 0 1 

KMY112 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Kamu Yönetimi 
Merkezi yönetim yerel yönetim örgütlenmesi, kamu yönetiminin 
elemanları, ve anlamı, kamu yönetiminin diğer disiplinlerle ilişkisi, 
, kamu yönetimle ilgili kavramlar ve yönetişim kavramı, yönetişimi 
ortaya çıkaran geleneksel kamu yönetiminden yeni kamu 
yönetimine geçiş, kamu yönetimi nin dayandığı temel ikleler, 

Z 3+0 3 5 



yönetim sitemleri ve Türk Kamu yönetimin merkez ve yerel 
teşkilatlanması, cumhurbaşkanlığı hükümet sitemi. Bürokrasisinin 
temel sorunları, kamu yönetiminin yasal yapısal ve uygulamadaki 
sorunları, e-devlet uygulamaları ve kamu yönetimine etkileri, Türk 
kamu yönetiminin anayasal ilkeleri ve bugünkü yapısal ve 
işlevsel durumu, genel değerlendirmeler. 
 

KMY104 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Medeni Hukuk 
Bu ders baslıca 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 kilsilere 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. 
 

Z 3+0 3 4 

KMY110 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

İktisat II 
İktisadi Sorun, Arz ve Talep, Piyasa Dengesi, Esneklikler, 
Tüketici Dengesi, Üretim Yönetimi ve Maliyetleri, Tam ve Eksik 
Rekabet Piyasaları. 

Z 3+0 3 4 

KMY106 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Anayasa Hukuku 
Anayasa ve anayasacılık düşüncesinin gelişimi, anayasanın 
üstünlüğü, anayasaların hazırlanması ve değiştirilmesi, devlet 
yapısı, temel hak ve özgürlükler, güçler ayırımı, yasama, yürütme 
ve yargı güçleri. 

Z 3+0 3 5 

KMY108 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Siyaset Teorisi 
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. 
 

Z 3+0 3 4 

YDBİ102  
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

İngilizce II 
Temel düzeyde İngilizce kullanımı ve dilbilgisi, temel düzeyde 
konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri. 

Z 2+0 2 2 

TURK102 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Türk Dili II 
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. 

Z 2+0 2 2 

TDP102 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Toplumsal Duyarlılık Projesi II 
Üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek, toplumsal 
konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip 
öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını 
belirleme ve çözümü için dersler alıp proje hazırlamak. 

Z 1+2 2 2 



GME100 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Genel ve Mesleki Etik 
Ders ‘etik’ ve ‘ahlak’ kavramlarının ayrışma ekseni üzerinde 
birbiriyle ilişkili kavramlar, yönetim işleyişinde etik ihlaller, kamu 
personel yönetimi etik yasası ve içeriklerinin yönetim açısından 
değerlendirilmesi, yönetim etiği ve ihlallerinin nedenleri. Kamu 
yönetimi ve bürokraside etik ve ahlak. 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. 

Z 2+0 2 2 

KMY221 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Türk Siyasal Hayatı 
Demokrasi teorisinde karşılaşılan sorunlar, demokrasiyi 
anlamanın güçlükleri, eski yunan demokrasisi, çağdaş 
demokrasi, özgürlük, demokrasi özgürlük ilişkisi, eşitlik, 
demokrasi-eşitlik ilişkisi, 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. 

Z 3+0 3 4 

KMY223 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Siyasi Düşünceler Tarihi 
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, Yakınçağ. 

Z 3+0 3 4 

KMY205 
 
GÜZ DÖNEMİ 

İdare Hukuku 
İdare Kavramı, İdare Hukuku, İdarî Teşkilata Hâkim Olan Temel 
İlkeler, İdarî Teşkilât (Merkezî İdare), İdarî Teşkilât II (Yerinden 
Yönetim Kuruluşları), Bireysel İşlemler, Düzenleyici İşlemler, 
İdarî Sözleşmeler, Kamu Hizmeti, Kolluk, Kamu Görevlileri, 
Kamu Malları, İdarenin Sorumluluğu, İdarenin Denetlenmesi. 

Z 3+0 3 4 

KMY207 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Türk Yönetim Tarihi 
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. 

Z 3+0 3 4 

KMY209 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Kamu Maliyesi 
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. 

Z 3+0 3 4 



AİİT201 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 
Modernleşme ve Avrupa, Fransız Devrimi ve Etkileri,  Osmanlı’da 
Batılılaşma Çabaları, Tanzimat ve Islahat Fermanları,  I. ve II. 
Meşrutiyet ve Sonuçları,  Balkan ve I. Dünya Savaşları, Mondros 
Mütarekesi, Ulusal Mücadelenin Başlaması, Örgütlenme e Silahlı 
Mücadele, Sevr ve Lozan Antlaşmaları, Türk Siyasal Yaşamı. 

Z 2+0 2 2 

KMY211 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Mesleki İngilizce I 
Öğrencinin gelecekteki mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenmesini 
ve ingilizce dilbilgisini geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda 
öğrencinin ileride farklı ülkelerden meslektaşları ile konuşup fikir 
alışverişinde bulunmasını hedefler. 

S 3+0 3 4 

KMY213 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Kamu Yönetiminde Denetim 
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. 

S 3+0 3 4 

KMY215 
 
GÜZ DÖNEMİ 

İstatistik 
Tanımlayıcı İstatistik, Olasılık Teorisi, Raslantı Değişkenler, 
Olasılık Dağılımları, Örnekleme Teorisi ve Merkezi Limit Teoremi. 

S 3+0 3 4 

KMY217 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Halkla İlişkiler 
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.  

S 3+0 3 4 

KMY219 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Sosyal Politika 
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.   

S 3+0 3 4 

KMY222 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Kent ve Çevre Sorunları 
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. Türkiye’de kentleşme, göç, nüfus dağılımı, anakentler 
ve yönetimi, çevre sorunları, ulusal ve uluslararası çevre hukuku 
ve kurumlaşması, Türkiye’de kentleşme ve çevre sorunlarına 
ilişkin temel kavramlar.   
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KMY204 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Türkiye Ekonomisi 
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.   
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KMY206 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

İdari Yargı 
Kolluk, Kamu Hizmetleri, Kamu Görevlileri, Kamu Malları, 
İdarenin Sorumluluğu, İdarenin Yargı Dışı Denetimi, İdarenin 
Yargısal Denetimi 
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KMY224 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Modern Siyasi Düşünceler 
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. 

Z 3+0 3 4 

KMY210 Kamu Personel Yönetimi Z 3+0 3 5 



 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Personel yönetimi konusunun tarihçesi ve gelişimi, örgütsel 
hedefler ve iş tanımları, başarı standartları ve çalışma kuralları, 
işgücü planlaması, işgören 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. 
 

AİİT202 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 
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. 
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KMY212 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Mesleki İngilizce II 
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. 
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KMY214 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Küreselleşen Kentler ve Dijital Yönetim 
Küresel kentler, küreselleşme düzeyi, kentlerin sınıflandırması,  
küresel kent indeksleri, küresel kent kriterleri, küresel kentleri ve 
Türkiye, İstanbul’un özel durumu gibi konularda bilgilendirmeyi 
içermektedir. 
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KMY216 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Ceza Hukuku 
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.   
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KMY218 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Siyaset Psikolojisi 
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. 
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KMY220 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

İş Hukuku 
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. 
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KMY301 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Vergi Hukuku 
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, 
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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. 
 

KMY303 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Genel Muhasebe 
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. 
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KMY305 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Kentleşme ve Konut Politikaları 
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. Türkiye’de kentleşme, göç, nüfus dağılımı, anakentler 
ve yönetimi, konut politikaları. 
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KMY307 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Yerel Yönetimler 
Genel olarak yönetim, merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisi, 
yerel yönetimin gelişimi, yerel yönetimle ilgli kavramlar ve 
kuramlar, yerel yönetimlerin yasal, yapısal ve siyasal sorunları, 
yerel yönetimlerin yapısı, organları, Türkiye’de yerel yönetimlerin 
yapısı ve organları. Yerel yönetimlere ilişkin reformlar ve yeniden 
yapılandırma girişimleri ve mevcut durum. Yerel bürokrasi ve 
merkezle ilişkisi, yerel yönetimlerin kürselleşme, etkileriyle elde 
edilen değişimi, e- belediye ve akıllı kent uygulamalarıyla ilgili 
ilişkisi gibi konularda bilgilendirme sağlamak.   

Z 3+0 3 5 

KMY309 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Örgüt Kuramları 
Örgütlenme kavramı, örgütlenme biçimleri, klasik örgüt kuramları, 
çağdaş örgüt kuramları, örgüt kuramlarının yönetim sistemleri ve 
gelişim seyrindeki pozisyonu ve etkileri gibi konularda 
bilgilendirme yapmakta. 
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KMY311 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 
Osmanlıdan günümüze nüfus yapıları, toplumsal tabakalaşma, 
toplumsal yapılar ve sorunları, etnik sosyal, kültürel boyutların 
toplumsal yapılar açısında etkisi ve durumunun 
değerlendirilmesi. Türk toplumunun aile yapısı, 
toplumsallaşmada kültürün ve toplumsal değerlerin etkisi vs 
konularda bilgilendirme yapmak. 
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KMY313 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Girişimcilik 
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 
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alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve 
girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç 
içerisnde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi. 

KMY315 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Ticaret Hukuku 
Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve 
Rehni Kavramı, Ticari İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve 
Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, 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. 
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KMY317 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri 
Siyasal partiler, siyasal parti sistemleri, seçim sistemleri, seçimler 
ve oylama, Türkiye’de siyasal parti ve seçim kanunları, dersin 
kapsadığı konular arasında yer almaktadır. 
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KMY319 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Kriz Yönetimi 
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 yayarlı olarak 
kullanılabileceğini öğretmektir. 
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KMY302 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Yerel Yönetimler Maliyesi 
Yerel yönetimlerin gelişimi, mali açıdan sorunları, gelir ve 
giderleri, öz gelir kaynakları, diğer kaynakları, özel ve genel 
amaçlı yardımlar. Yerel yönetimlerin borçlanması gibi konularda 
gerekli bilgilendirme yapmak. 
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KMY304 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Siyaset Sosyolojisi 
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. 

Z 3+0 3 4 

KMY306 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Kent Sosyolojisi 
Kentler ve kentlerde var olan mahalle yapıları, tarihsel bakış 
açısıyla kentler ve kentsel yaşam, Modern ve geleneksel kent 
yapılarının dönüşümü. Kent diplomasisi, kent yaşamına ilişkin 
sosyal, kültürel yaklaşımlar: Kent sosyolojisinde temel konular ve 
yaklaşımlar; Kent kimliği, kentlilik bilinci. Türkiye’de kent 
sosyolojisi ve kentleşme; toplumsal sınıflar. Komşuluk ve 
mahalle; kent ve gecekondu; mekânın toplumsal anlamı ve 
kentsel hareketler; kentsel yaşam ve sivil toplum gibi konularda 
bilgilendirme yapmak. 
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KMY308 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Bürokrasi 
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. 
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KMY310 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Araştırma Yöntemleri 
Siyasal partiler, siyasal parti sistemleri, seçim sistemleri, seçimler 
ve oylama, Türkiye’de siyasal parti ve seçim kanunları, dersin 
kapsadığı konular arasında yer almaktadır. 

Z 3+0 3 4 

İNF398 
 

Etkinliklere Katılım 
Öğrencilerin, Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek 
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BAHAR 
DÖNEMİ 

Kültürel, Bilimsel, Sportif, Sanatsal vb. etkinliklere katılımı ve bu 
etkinliklerden kazanımlarının üst seviyede tutulması. 

KMY312  
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Kamu Yönetiminde Etik 
Derste, siyasetle bağlantılı belli başlı etik konular, siyasette 
ilkeler, liyakat, yönetsel yozlaşma, kamu politikası ve kişisel 
değerler gibi konuların yanı sıra etik bağlamında siyasetin 
kurumsal olan yanıyla ilişkili bir dizi konu ele alınır.   
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KMY314 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Siyaset ve Yönetim Metin Okumaları 
Bu derste öğrenciler devlet yönetimine ilişkin yazılmış metinleri 
okuyarak yönetim teorileri açısından neye karşılık geldiğini 
inceler. Bu yolla yönetim konusundaki değişim ve süreklilikleri 
izler, tartışır ve değerlendirir. 
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KMY316 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Türk Vergi Sistemi 
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. 
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KMY318 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Demokrasi ve İnsan Hakları 
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. 
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KMY320 
 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Güvenlik Politikaları 
Bu dersin içeriğinde, güvenlik-özgürlük ilişkisi, 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.  
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KMY401 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 
Karşılaştırmalı kamu yönetiminin anlamı, ülke yönetimleri ve 
Türkiye, Fransa, ABD, İngiltere gibi ülkelerin karşılaştırmalı 
incelenmesi. Federal ve üniter yapıların ülke örnekler ile 
karşılaştırması konularında bilgi vermek. 
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KMY403 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Uluslararası İlişkiler 
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. 
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KMY405 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Kamu Politikaları 
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. 
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Mesleki İngilizce III 
Yazma becerilerinin geliştirilmesi: tez, araştırma raporu, makale 
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GÜZ DÖNEMİ 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.   

KMY409 
 
GÜZ DÖNEMİ 

Yönetim Psikolojisi 
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.    
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GÜZ DÖNEMİ 

Borçlar Hukuku 
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. 
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GÜZ DÖNEMİ 

Siyasi Tarih 
Siyasal Tarih bakımından önemli sayılabilecek gelişmelere M. Ö. 
7000´lerden itibaren yer verilmektedir. Ardından, XIV. Yüzyıl´dan 
1789 Devrimine, !789 Fransız Davrimi, XIX. Yüzyıl Dönemi ve 
XX. Yüzyılda Birinci Dünya Savaşı Dönemi (1908-1918) 
incelenecektir. 

S 3+0 3 4 

KMY415 
GÜZ DÖNEMİ 

Bilgi Toplumu ve E-devlet 
1980’li yıllardan itibaren tüm dünyayı etkilemeye başlayan 
internet teknolojilerindeki değişim ile birlikte sosyal, iktisadi ve 
siyasi alanlarda değişimler görülmüştür. Bilgi toplumu olarak 
adlandırılan söz konusu dönem yönetim alanında pek çok teorik 
ve pratik yenilikleri getirmiştir. E-devlet çerçevesinde meydana 
gelen değişimler bu derste inceleme konusu yapılacaktır. 
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GÜZ DÖNEMİ 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
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. 
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GÜZ DÖNEMİ 

Türk Dış Politikası 
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.   
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BAHAR 
DÖNEMİ 

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 
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. 
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BAHAR 
DÖNEMİ 

Çevre Yönetimi 
Çevre yönetiminin anlamı, çevre ve hukuk, ulusal ve uluslararası 
metinlerde çevre yönetimine ilişkin yaklaşımlar.  
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KMY406 Stratejik Yönetim Z 3+0 3 6 



 
BAHAR 
DÖNEMİ 

Stratejik yönetim kavramı konusunda bilgilendirmek, stratejik 
yönetimin amaçlarını benimsetmek, kurumlarda uygulanması ve 
uygulama araçlarının örnek olaylar ve ödevlerle pekiştirilmesini 
sağlamaktır. 
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BAHAR 
DÖNEMİ 

Mesleki İngilizce IV 
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. 
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BAHAR 
DÖNEMİ 

Bölge Yönetimleri 
Bölge yönetimleri, yönetim ve güvenlik amaçlı, bölge 
yönetimlerine ilişkin anayasal süreç,, Muvakkat kanunda 
bugünkü duruma kadar bölge yönetimin uygulama ve arayış 
biçimleri. Karşılaştırmalı bölge yönetimleri AB bölgeye bakışı. 
GAP, DAP gibi bölgesel kuruluşlar. TVO uygulaması. Bölgenin 
merkezin taşra teşkilatı ve yerel yönetim boyutu gibi konularda 
bilgilendirme yapmak. 
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BAHAR 
DÖNEMİ 

Siyasal İdeolojiler 
İdeoloji kavramının anlamını tarihsel süreç içerindeki farklı 
yaklaşımları da ele alınacak ve Liberalizm, sosyalizm, 
milliyetçilik, anarşizm, faşizm, feminizm, muhafazarlık gibi 
ideolojilerin kuramsal varsayımları, özellikleri ve tarihleri 
incelenecektir. Son olarak ideoloji kavramının ve söz konusu 
ideolojilerin küreselleşme süreçleri içindeki konumları, ve 
ideolojilerin geleceği tartışılacaktır. 
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BAHAR 
DÖNEMİ 

Göç Politikaları 
Göç olgusunun iç göç ve dış göç olmak üzere farklı boyutları ve 
etkileri bulunmaktadır. İç göç yurtiçi dinamiklerle açıklanıp 
politikalar buna göre üretilirken dış göçler çeşitli devletleri, onların 
hukuklarını ve özellikle kentlerini etkilemektedir. Bu ders 
kapsamında sosyolojik, ekonomik, siyasal, hukuksal ve yönetsel 
bakımdan küresel, ulusal ve özellikle yerel düzeyde etkileri 
bulunan dış göçlerin yönetilmesi ve stratejiler geliştirilebilmesi 
için gerekli temel bilgilerin, multidisipliner bir bakışın ve analiz 
becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 
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BAHAR 
DÖNEMİ 

Siyasal Ekoloji 
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 
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BAHAR 
DÖNEMİ 

AB ve Türkiye 
Avrupa’nın Bütünleşmesi Sürecindeki Aşamalar: Ekonomik 
Bütünleşme Modelleri, Schuman Planı, Avrupa Topluluklarının 
Kurulması, Maastricht Andlaşması, Avrupa Birliği’nin Kurulması, 
Amsterdam Andlaşması, Nice Andlaşması, Avrupa Anayasası 
Taslağı; Topluluk Hukukunun Temel Doktrinleri: Topluluk 
Hukukunun Birliği, Özerkliği, Üstünlüğü, Doğrudan Etkisi, 
Doğrudan Uygulanması; Topluluk Hukukunun Kaynakları: 
Uluslararası Andlaşmalar, 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 
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BAHAR 
DÖNEMİ 

Medya ve İletişim 
Siyasal iletişim ve siyasal pazarlama kavramları, medya 
sistemleri ve halkla ilişkiler temelli teorik çerçevede örnek 
olaylarla beraber incelenecektir. 
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BAHAR 
DÖNEMİ 

Kamu Politikası Analizi 
Kamu politikası analizi ve analiz yöntemleri, geleneksel ve yeni 
analiz modelleri, seçili alanlarda örnek politika analizi gibi konular 
bu dersin temel inceleme noktasını oluşturmaktadır. 
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