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T.C. 
 

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimİ Bölümü Ders İçerikleri 

        

Dönemi Ders Kodu Dersin Adı Ders İçeriği 

1 235711101 Hukukun Temel Kavramları  Bu derste, hukukun insan yaşamındaki önemi 

üzerinde durularak, kurumlar ve bunlar arasındaki 

ilişkileri incelenir. Ayrıca, uygulama, hükümler ve 

yaptırımlar anlatılır.  

1 235711102 Siyaset Bilimi-I  Dersin içeriğini, siyaset biliminin tanımı, siyasal 

teori ve ideolojiler, siyaset biliminde yer alan 

yaklaşımlar, karşılaştırmalı siyaset, siyaset 

sosyolojisi, siyasal katılma, siyasal kültür ve siyasal 

rejimler gibi alt başlıklar oluşturur. 

1 235711103 Uygarlık Tarihi  Dersin içeriğini, Eski Yunan, Roma ve Orta Çağ 

Avrupa Uygarlıkları ile Çin ve Hindistan 

Uygarlıkları gibi alt başlıklar oluşturur.  

1 235711104 Sosyoloji-I  Dersin içeriğini, sosyal olgular, sosyoloji kuramları, 

sosyal kurumlar, değişim süreçleri ve toplumsal 

değişimler gibi konular oluşturur.  

1 235711105 İktisat-I Ders mikroekonomi analizini kapsamaktadır. 

İşlenecek temel konular; kıtlık ve seçim, arz-talep, 

fiyat belirlenmesi ve esneklik, piyasa dengesi, 

Tüketici ve Üretici Teorisi, Piyasa Türleri, Genel 

Denge ve Refah Teorisi ve Gelirler Politikası 

başlıklarıdır.   

1 710111301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi- I 

Bu ders kapsamında işlenecek temel konular; 

İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı, Osmanlı 

Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli 

Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, Kongreler, 

Dış Politika ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış 

Antlaşması başlıklarıdır.  

1 750011301 Türk Dili-I  Bu ders kapsamında işlenecek temel konular; 

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, 

sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, 

deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, 

Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle 

çözümlemeleri; roman, makale, deneme, şiir gibi 

yazılı anlatım türleri; sunum, rapor ve tutanak 

örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş yazma, 

karşılıklı konuşma ve tartışma başlıklarıdır. 

1 430111301 Yabancı Dil-I  Bu ders ile öğrencilerin; temel dilbilgisi kurallarını 

öğrenmesi, İngilizce dinlediğini anlaması, İngilizce 

okuduğunu anlaması, İngilizce yazılı ve sözlü olarak 

kendini ifade edebilmesi amaçlanmaktadır. 

2 235712101 Sosyoloji-II  Bu ders kapsamında, sosyoloji içinde yer alan temel 

kavramlar incelenir, özellikle kültür, aile, eğitim, 

modern örgüt, din, ekonomi, politika kavramları 

üzerinde durulur.  
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2 235712102 Siyaset Bilimi-II  Bu dersin içeriğini, siyaset biliminin tanımı, siyasal 

teori ve ideolojiler, siyaset biliminde yer alan 

yaklaşımlar, karşılaştırmalı siyaset, siyaset 

sosyolojisi, siyasal katılma, siyasal kültür ve siyasal 

rejimler gibi konular oluşturur. 

2 235712103 Anayasa Hukuku  Bu dersin içeriği, anayasal gelişmeler, devlet 

şekilleri, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal 

iktidar, egemenlik, devlet biçimleri, yasama-

yürütme-yargı ekleri konularından oluşmaktadır. 

2 235712104 İktisat-II  Bu dersin içeriği, iktisat için temel kavramlar, milli 

gelir hesaplammaları, işsizlik ve istihdam, tüketim, 

tasarruf ve yatırım fonksiyonları ve birbirleriyle 

ilişkileri, makro iktisadi dengelerin oluşumu, Keynes 

öncesi ve sonrası karşılaştırmalı analizler, para 

teorisi ve politikası ile ilgili temel kavramlar, açık 

ekonomi, açık ekonomi dengesi, uluslararası 

ekonomik ilişkiler, büyüme ve kalkınma iktisadına 

giriş konularından oluşmaktadır. 

2 730011301 Temel Bilgisayar 

Uygulamaları  

Bilgisayar girdi birimleri, bilgisayar işlem birimleri, 

bilgisayar çıktı birimleri, yazılım (işletim sistemleri) 

ve uygulama yazılımları konuları üzerinden işlenen 

ders; temel ofis programlarından olan MS Word, MS 

Excel ve MS Power Point programlarının da 

kullanımını öğretir. 

2 710112301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi-II  

Bu ders kapsamında, Lozan Barış Antlaşmasından 

itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, 

hukuki, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür 

alanlarında yapılan inkılâplar, Mustafa Kemal 

dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve 

bütünleyici ilkeler işlenmektedir.  

2 750012301 Türk Dili-II  Bu ders kapsamında işlenecek temel konular; sözcük 

ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, 

sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, 

deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, 

Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle 

çözümlemeleri; roman, makale, deneme, şiir gibi 

yazılı anlatım türleri; sunum, rapor ve tutanak 

örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş yazma, 

karşılıklı konuşma ve tartışma başlıklarıdır. 

2 430112301 Yabancı Dil-II  Bu ders ile öğrencilerin; temel dilbilgisi kurallarını 

öğrenmesi, İngilizce dinlediğini anlaması, İngilizce 

okuduğunu anlaması, İngilizce yazılı ve sözlü olarak 

kendini ifade edebilmesi amaçlanmaktadır. 

3 235721101 İdare Hukuku-I  İlgili mahkeme kararlarından örnekler verilerek 

işlenen derste idare hukukuna ilişkin temel başlıklar 

ele alınmaktadır: İdare hukukunungenel kavramları, 

Türkiye’nin idari örgütsel yapısı, idari işlemler, 

idarenin faaiyetleri, idarenin araçları ve 

sorumlulukları.  
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3 235721102 Yönetim Bilimi-I  Bu ders kapsamında, kamu yönetimine genel bir 

giriş yapılıp, temel bilgi ve kavramlar üzerinden 

ilerlenir. Yönetim teorisi ve uygulamaları, dersin 

içeriğini oluşturan diğer önemli başlıklardır.  

3 235721103 Siyasal Düşünceler Tarihi-I  Bu ders kapsamında, Batı düşüncesinin önemli 

düşünürlerinin temel eserleri ve bugüne katkıları 

incelenecektir.  

3 235721104 Bilimsel Araştırma 

Teknikleri  

Bu ders kapsamında, eleştirel okumadan literatür 

taramaya, araştırma yöntem ve tekniklerinden veri 

analizine, nitel ve nicel sosyal araştırma süreçleri 

tartışılacaktır. 

3 235721105 Medeni Hukuk  Bu ders kapsamında, baslangıç hükümleri, gercek 

kişiler ve tüzel kişilerin kişilik kazanmaları, hak ve 

fiil ehliyeti, kişiliklerinin korunması gibi konular ele 

alınmaktadır.  

3 235721106 Kamu Maliyesi  Ders kapsamında, kamu harcamalarına yönelik 

teoriler, kamu gelirlerine yönelik teoriler ve özellikle 

vergi kavramı üzerinde durulur. Devletin mali 

yapısı, devletin gelir ve giderleri, gelir ve giderlerin 

bütçe aracılığı ile denkleştirilmesi ve devlet 

borçlanması, maliye politikası dersin içeriğini 

oluşturan diğer önemli başlıklardır.  

3 235721107 Mesleki Yabancı Dil-I  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini hakkında  

İngilizce materyallerin incelenmesi. 

4 235722101 Borçlar Hukuku  Bu ders kapsamında; borçlar hukukuna giriş, borçlar 

hukukuna hakim olan ilkeler, borç iliskisinin 

unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme gibi 

başlıklar ele alınacaktır.  

4 235722102 İdare Hukuku-II  İlgili mahkeme kararlarından örnekler verilerek 

işlenen derste idare hukukuna ilişkin temel başlıklar 

ele alınmaktadır: İdare hukukunungenel kavramları, 

Türkiye’nin idari örgütsel yapısı, idari işlemler, 

idarenin faaiyetleri, idarenin araçları ve 

sorumlulukları. 

4 235722103 Yönetim Bilimi-II  Bu ders kapsamında, kamu yönetimine genel bir 

giriş yapılıp, temel bilgi ve kavramlar üzerinden 

ilerlenir. Yönetim teorisi ve uygulamaları, dersin 

içeriğini oluşturan diğer önemli başlıklardır. 

4 235722104 Siyasi Düşünceler Tarihi-II  Bu ders kapsamında, seçilmiş modern dönem siyaset 

kuramcıları incelenecek ve siyasal düşüncenin 

tarihsel gelişimi izlenecektir. Montesquieu'den 

başlayarak, Kant aydınlanmacılığı, Hegel'in siyaset 

felsefesi, faydacılık, J. S. Mill'in liberalizmi, T. H. 

Green'in Oxford idealizmi, Marx ve Engels, Weber 

ve feminist düşünce ders kapsamında ele alınacak 

konulardır. 

4 235722105 Türk Anayasa Hukuku  Osmanlı-Türk anayasal gelismeleri ve yürürlükteki 

anayasanın öngördüğü özgürlükler rejimi ile 

yukarıdaki kavramlar perspektifinde anayasal sistem 

anlatılmaktadır. 
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4 235722106 Mesleki Yabancı Dil-I  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini hakkında  

İngilizce materyallerin incelenmesi. 

4 235722201 Siyasi Tarih  Bu ders kapsamında; uygarlığın global nitelik 

almaya başlaması, Antik Yunun Uygarlığı, 

İyonya’da modern bilimin temelleri, İslam 

Dünyasının üstünlüğü (Ms.600-100), Dünyada Batı 

egemenliği dönemit (1500 lerden günümüze kadar ), 

XIX. y.y. Avrupa ve Amerika’daki siyasi gelişmeler, 

Osmanlı Devleti ve Avrupa ilişkileri, sömürgecilik 

ya da diğer adıyla emperyalist politikalar, I. ve II. 

Dünya savaşları ve etkileri, Soğuk Savaş dönemi ve 

sonrası, endüstri devrimi, İtalyan ve Alman 

Birlikleri, Amerika, Orta Doğu ve Doğu Asya’daki 

gelişmeler, I. Dünya Savaşı ve sonuçları gibi 

başlıklar üzerinden ilerlenecektir.  

4 235722202 Türkiye Ekonomisi  Bu ders, esas itibariyle, Türkiye’de sermayenin nasıl 

biriktirildiği ve nasıl kullanıldığı sorusu etrafında 

tarihsel bir değerlendirme yapma çabası üzerine 

oturmaktadır. Bu çaba, ekonomi dışı faktörleri –

siyasal ve ideolojik faktörler- de mümkün olduğunca 

dikkate alan bir içeriğe sahiptir. Ders, öğrencilerin 

Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana 

karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, 

kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda 

milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci 

dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, 

finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve 

kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

5 235731101 Yerel Yönetimler  Bu ders kapsamında, Türkiye’deki belediyeler, il 

özel idareleri, köyler ve yerel yönetim birlik 

kavramlarının açıklanacak; yerel yönetimlerin 

merkezi yönetimle ilişkileri ve denetimi, yetki ve 

görev paylaşımları, mali yapıları; yerel yönetimler 

mevzuatındaki gelişmeler başlıkları üzerinde 

durulacaktır.  

5 235731102 Yabancı Dilde Okuma ve 

Konuşma-I  

Ders kapsamında, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

disiplin ile ilgili İngiizce metinler incelenecektir. 

5 235731201 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. 

5 235731202 Türkiye’nin Toplumsal 

Yapısı  

Dersin amacı, toplumsal yapıyı oluşturan bileşenleri, 

bu bileşenler arasındaki ilişkileri, toplumsal süreç ve 

toplumsal değişmeyi Türkiye örneği üzerinden 

analiz etme ve dönemsel olarak değerlendirmektir. 
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5 235731203 Kamu Yönetiminde Yeni 

Yaklaşımlar 

Bu ders kapsamında, Kamu Yönetimi alanında son 

dönemde ortaya çıkan fikirlerin, yaklaşımları ve 

uygulamaların ortaya çıkışı, sınırlılıkları ve etkileri 

eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. 

5 235731204 Eşya ve Miras Hukuku  Bu ders kapsamında ele alınacak olan konular: Ayni 

haklar, zilyedlik kavramı, zilyetliğin çeşitleri, 

zilyedliğin iktisabı ve kaybı, zilyedliğin korunması, 

tapu sicili kavramı ve unsurları, taşınmaz mallarda 

mülkiyetin iktisabı ile miras hukukunun temel 

kavramları (mirasbırakan, mirasçı, tereke, külli 

halefiyet vs.), yasal mirasçılık, ölüme bağlı tasarruf 

kavramı, şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar 

(vasiyetname ve miras sözleşmesi), maddi anlamda 

ölüme bağlı tasarruflar (mirasçı atama, vasiyet, vs.).  

5 235731205 Türk Siyasal Hayatı-I  Bu derste, öğrencilere Türk siyasi tarihinin Türkiye 

Cumhuriyeti öncesi dönemi hakkında bilgi 

verilmektedir. Bu çerçevede Osmanlı Devleti’nde 

başlayan batılılaşma hareketleri ele alınmaktadır. 

Daha sonra sırasıyla Sened-i ittifak, Tanzimat 

Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, Yeni 

Osmanlıcılık, Jön Türkler, İttihad-ı Terakki, II. 

Meşrutiyet ve Osmanlı Devleti’nin sona ermesine 

kadar olan dönemde ki siyasal olaylar 

incelenmektedir. 

5 235731206 Kriz Yönetimi  Bu dersin amacı, öğrencilere hukuk alanında ortaya 

çıkabilecek kriz durumlarını yönetme ve kriz sonucu 

ortaya çıkan anlaşmazlıkları daha iyi değerlendirerek 

, öfke kontrolü becerisini kazandırmaktır. Ders 

kapsamında, krizin tanımı,türleri, örgütlerde ve 

insan ilişkilerinde kriz, krizin türleri, hukuk alanında 

muhtemel krizler başlıkları üzerinde durulacaktır.  

5 235731207 Halkla İlişkiler  Derste, Halkla İlişkiler mesleğinin tanımı, doğuşu ve 

öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer 

kavramlar incelenecek, farklar ortaya konulacak ve 

Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli 

temel bilgiler verilecektir. Halkla İlişkiler biliminin 

temeli, doğuşu ve tarihsel gelişimi Halkla ilişkiler 

departmanlarının yapılanması, meslek elemanlarında 

bulunması gereken özellikler, halkla ilişkilerde 

kullanılan basılı ve görsel araçlar bu dersin 

konusudur. 

5 235731208 Uluslararası Hukuk  Bu ders kapsamında, uluslararası toplumun 

uluslararası alanda yaşama normlarını ve uluslararası 

alanın paylaşım şartlarını, sosyal gerçeklerle 

hukukun karşılıklı rolleri objektif bir şekilde 

öğrenciye aktarılmaktadır. 

6 235732101 Çağdaş Devlet Sistemleri  Bu ders kapsamında, siyasi rejimler ve farklı 

hükümet tipleri, demokratik ve otoritaryan rejimler, 

kapitalist toplumlarda temsili demokrasi, 

perlemnetre sistemler, başkanlık istemleri başlıkları 

üzerinden okumalar ve tartışmalar 

gerçekleştirilmektedir.  
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6 235732102 Yabancı Dilde Okuma ve 

Konuşma-II  

Ders kapsamında, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

disiplin ile ilgili İngiizce metinler incelenecektir.  

6 235732201 Yerel Yönetimler Maliyesi  Türkiye’deki belediyeler, il özel idareleri, köyler ve 

yerel yönetim birlik kavramlarının açıklanması, 

gelişimi, modelleri; yerel yönetimlerin merkezi 

yönetimle ilişkileri ve denetimi, yetki ve görev 

paylaşımları, mali yapıları;  yerel yönetimler 

mevzuatındaki gelişmeler ile yerel yönetimlerin 

sportif görevleri ders kapsamında ele alınacak 

başlıca konulardır.  

6 235732202 İnsan Kaynakları Yönetimi  Bu ders kapsamında ele alınacak başlıklar: İ.K. 

Yönetimi Tanımı ve işlevleri, İ.K.Y. Fonksiyonları, 

işgören tedariği, işe başvuru, mülakat teknikleri, 

işgören eğitimi, kariyer yönetimi ve kariyer 

planlama, performans değerleme ve performans 

değerleme teknikleri, ücretlendirme, işgören 

motivasyonu, işgörenin işletmeye bağlılığını ve 

verimliliğini etkileyen İ.K.Y. uygulamaları. 

6 235732203 Çevre Sorunları  Ders içeriği, çevre sorunlarını ortay çıkaran  

nedenler, çevre politikaları ve ulusal ve uluslararası 

düzeydeki yansımaları, çevre düşüncesinin 

siyasallaşması, Türkiye’de ve dünyada çevre 

hareketleri, Türkiye’deki çevre politikalarının 

gelişimi ve mevcut yasal çerçeve başlıkları ile 

şekillendirilmiştir.  

6 235732204 Ceza Muhakemeleri Usul 

Hukuku  

Bu ders kapsamında 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. 

6 235732205 Yönetsel Reform ve 

Yönetişim  

Öncelikle idari reformların tarihçesi ve Türkiye'deki 

durum değerlendirilecek; bu arada ve önemle iyi 

yönetişim kavramı, unsurları ve ortaya koyduğu 

çerçeve tartışılacaktır. İdari reformlar ve iyi 

yönetişim konusunda farklı ülkelerin uygulamaları 

karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Son 

olarak iyi yönetişim ilkelerinin Türk kamu 

yönetiminde uygulanabilirliği incelenecektir. 

6 235732206 Türk Siyasal Hayatı-II  Bu derste, Modern Türkiye’nin kuruluşu, tek parti 

dönemi ve çöküşü, çok partili siyasal yaşama geçiş, 

1950-1960 dönemindeki siyasal gelişmeler, 27 

Mayıs 1960 hareketi, 12 Mart 1971 hareketi ve 

sonrasındaki siyasal gelişmeler ele alınmaktadır. 

Kuruluş, Tek parti dönemi, çok partili siyasal yaşam, 

1950-1960 dönemi, 1960-1980 dönemi, 1980 ve 

günümüz dönemleri de dersin başlıkları arasındadır.  
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6 235732207 Yönetim Psikolojisi   Bu ders kapsamında, örgüt ve sistem kavramlarının 

incelenmesi, toplumsal örgütlerin belirgin 

özellikleri, örgütsel roller, güç ve otorite, örgütlerde 

iletişim ve bilgi akışı, örgütsel etkinlik ve verililiğin 

psikolojik temelleri, örgütsel değişim, kişilerin 

örgüte bağlanmaları, örgüt iklimi, örgüt kültürü ve 

bunların psikolojik temelleri, liderlik ve liderlik 

kuramları, motivasyon kuramları, güç ve etkileme, 

örgütlerde çatışma, nedenleri ve çözüm yolları ele 

alınmaktadır. 

6 235732208 Bütçe ve Kamu Finansmanı  Bu ders, kamu bütçesi ve bütçe türlerini, geliştirilen 

bütçe sınıflandırma ve sistemlerini kamusal karar 

alma sürecine uygun olarak incelemektir. 

7 235741101 Lisans Bitirme Tezi  Lisans eğitimini tamamlamak üzere olan 

öğrencilerin, ilgi duydukları eğitim alanları ile ilgili 

bir konuda nasıl bir bilimsel araştırma yapılacağını 

uygulamalı olarak gerçekleştirdiği derstir. 

7 235741102 Temel Hak ve Hürriyetler  Bu ders kapsamında, bir ülkede devletin niteliğini, 

yapısını, temel organlarını ve kuruluşunu ve bunlar 

arasındaki ilişkileri ve kişilerin temel hak ve 

hürriyetlerini belirleyen anayasanın temel 

konularının anlatılması amaçlanmaktadır. Teorik 

olarak ortaya konulan bilgiler uygulama örnekleri ile 

somutlaştırılmaya çalışılır. Ayrıca ders kapsamında 

şu başlıklar ele alınır: Anayasa hukukunun genel 

esasları, Türkiye'de anayasal gelişmeler, 1982 

Anayasasının özellikleri, Devletin temel nitelikleri, 

Temel hak ve hürriyetler, Hükümet sistemi, Devletin 

hukuki fonksiyonları, Anayasanın değiştirilmesi, 

Anayasa ve milletlerarası hukuk. 

7 235741103 İş Hayatı İçin Yabancı Dil-I  Öğrencilerin iş toplantılarına katılabilmeleri, mesleki 

görüşmeler yapabilmeleri, iş hayatı ile ilgili telefon 

görüşmeleri yapabilmeleri, iş mektupları ve e-mail 

yazabilmeleri ve CV doldurabilmeleri için gerekli 

İngilizce yapılarının verilmesi ve bu hedeflerin sınıf 

içi aktiviteler ve video ödevleriyle uygulama 

gerekleştirdikleri bir ders içeriğine sahiptir. 

7 235741201 İdari Yargı-I  Ders kapsamında şu başlıklar ele alınmaktadır: İdari 

Yargı Örgütü, İdari Yargı Görevlileri, İdari Yargının 

Görev Alanı, İdari Davalar, İdari Davaların Açılması 

ve Yürütülmesi, İdari Yargıda Görev ve Yetki, İdari 

Yargıda Süreler, İdari Yargıda Özel Durumlar, İdari 

Yargıda Kanun Yolları. 

7 235741202 Kentleşme-I Bu ders kapsamında, öğrencilere “kentleşme ve 

çevre” kavramı ile yapı ve işleyişi tanıtılır. Dünya ve 

Türkiye’deki kent yapılarına ilişkin bilgi verilir ve 

kentleşme politikaları farklı açılardan (temel ilkeler, 

örgütlenme, işleyiş vb.) ele alınarak incelenir. 
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7 235741203 Bölgesel Gelişme 

Politikaları  

Derste, gelişmenin tanımı, süreç içinde gelişme 

tanımının geçirdiği farklılaşmalar, değişen gelişme 

dinamikleri ele alınmakta; Türkiye’nin bölgesel 

gelişme politikaları, hem ülke özelindeki yapısal 

değişiklikler hem de küreselleşme temelindeki 

değişimler açısından ilişkili biçimde 

incelenmektedir. Türkiye özelinde süreç içerisinde 

bölgesel gelişmeye ilişkin farklılaşan öncelikler, 

bölge planlamaya ilişkin değişen araçlar ve aktörler 

bakımından tartışılmaktadır. 

7 235741204 Toplam Kalite Yönetimi  Rekabet ve kalite kavramları, Toplam Kalite 

Yönetimi prensipleri ve uygulamaları, Toplam 

Kalite Yönetimi araçları ve teknikleri, İstatistik, 

olasılık, kontrol çizelgeleri, güvenilirlik dersin 

konuları arasındadır. 

7 235741205 Siyaset Sosyolojisi  Bu ders, toplumsal yapı ile siyaset kurum arasındaki 

ilişkiler bağlamında, ideolojiler, devlet, iktidar, 

siyasal sistemler, kamuoyu oluşumu, sivil siyasal 

oluşumlar, baskı grupları, seçimler, ulus-devlet 

kuruluşu gibi süreçleri irdeler. Siyasi İdeolojiler, 

Siyaset, Toplum ve İktidar İlişkileri, Modern ve 

Postmodern Siyaset dersin diğer önemli başlıklarını 

oluşturur.  

7 235741206 Çağdaş Siyasal Akımlar  Bu ders, öğrenciye daha önceki dönemlerde 

üretilmiş siyasal düşüncenin ışığınıda 20. yüzyılda 

üretilmiş olan siyasal düşünceyi vermek ve ayrıca 

çağdaş siyasal düşünce-çağdaş siyasal ideolojiler 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. 

7 235741207 Karşılaştırmalı Kamu 

Yönetimi  

Ders kapsamında ele alınacak olan önemli başlıklar: 

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.  

7 235741208 Genel Muhasebe-I  Ders kapsamında ele alınacak olan önemli başlıklar: 

Finansal muhasebenin tanımı ve genel kabul görmüş 

muhasebe ilke ve varsayımları, Muhasebede kayıt 

sistemi ve tekdüzen hesap planı, İşletme işlemlerinin 

dönem içi kayıtları, Mali tabloların düzenlenmesi. 

8 235742101 Lisans Bitirme Tezi  Lisans eğitimini tamamlamak üzere olan 

öğrencilerin, ilgi duydukları eğitim alanları ile ilgili 

bir konuda nasıl bir bilimsel araştırma yapılacağını 

uygulamalı olarak gerçekleştirdiği derstir.  
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8 235742102 Türk İdare Tarihi  Ders kapsamında ele alınacak olan önemli başlıklar: 

Eski Türklerde yönetim, Selçuklularda yönetim 

kurumları ve Osmanlıya etkileri, klasik dönemde 

yönetim yapısı ve düşüncesi, yönetimde 

modernleşme hareketleri ve Tanzimat, Meşrutiyet 

döneminde yönetime ilişkin düşünce akımları, 

Cumhuriyet döneminde yönetimin yeniden 

yapılanması. 

8 235742103 İş Hayatı İçin Yabancı Dil-

II  

Öğrencilerin iş toplantılarına katılabilmeleri, mesleki 

görüşmeler yapabilmeleri, iş hayatı ile ilgili telefon 

görüşmeleri yapabilmeleri, iş mektupları ve e-mail 

yazabilmeleri ve CV doldurabilmeleri için gerekli 

İngilizce yapılarının verilmesi ve bu hedeflerin sınıf 

içi aktiviteler ve video ödevleriyle uygulamaya 

aktarıldığı derstir.  

8 235742201 İdari Yargı-II  Ders kapsamında şu başlıklar ele alınmaktadır: İdari 

Yargı Örgütü, İdari Yargı Görevlileri, İdari Yargının 

Görev Alanı, İdari Davalar, İdari Davaların Açılması 

ve Yürütülmesi, İdari Yargıda Görev ve Yetki, İdari 

Yargıda Süreler, İdari Yargıda Özel Durumlar, İdari 

Yargıda Kanun Yolları. 

8 235742202 Kentleşme-II Bu ders kapsamında, kentleşmenin sosyolojik 

anlamda toplum ve insan hayatında getirdiği 

yenilikler, kentlerin ortaya çıkışı, farklı kent toplum 

modelleri, kent-toplum ilişkilerini analiz eden 

kuramlar ve kentleşmenin diğer sosyolojik süreçlerle 

arasındaki korelasyonlar analiz edilmektedir. 

Modern kentlerin inşası, modern bireyin kentsel 

süreçte yaşadığı toplumsal problemler, günümüz 

modern kent hayatının oluşturduğu toplumsal 

formasyonlar ders kapsamında ele alınan diğer 

önemli başlıklardır.  

8 235742203 Siyaset Psikolojisi  Dersi oluşturan ana başlıklar: Siyaset psikolojisinin 

gelişimi, kişilik, sosyal etki süreçleri, kitle inanç 

sistemleri, siyasi tavır ve tavır değişimi, siyasi 

bilginin işlenmesi, siyasi davranışın genetik, 

nörolojik, ve duygu ile ilgili temelleri. 

8 235742204 Strateji ve Performans 

Yönetimi 

İnsan kaynaklarının stratejik rolü ve yetenek 

yönetimi ile ilgili insan kaynaklarının ana uygulama 

alanları, vaka çalışmaları, ödevler ve bir proje 

çalışması ile desteklenerek aktarılacaktır. İnsan 

kaynakları konuları, hem insan hem insan kaynakları 

yöneticileri, hem departman yöneticileri, hem de 

tepe yönetimi bakış açılarından ele alınacaktır. 

8 235742205 Devletler Özel Hukuku  Uluslararası Hukuk’un doğuşu ve gelişmesi, 

Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler, AGİT Süreci 

başta olmak üzere, savaşları önleme barışı tesis 

etme, uyuşmazlıkları çözme ve toplumları barışçıl 

temel üzerinde yakınlaştırma maksadıyla 

milletlerarası düzenleme ve kurumlaşmalar ele 

alınacaktır. 
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8 235742206 İktisadi Düşünceler Tarihi  Bu dersin amacı, ilkçağlardan günümüze iktisadi 

olaylara ve değişkenlere bakış açısını gözden 

geçirerek, ele alınan görüşleri karşılaştırmak, 

günümüzdeki iktisadi sorunların çözümüne ışık 

tutmaktır. 

8 235742207 Türk Vergi Sistemi  Bu ders kapsamında ele alınacak olan başlıklar: 

Kişisel gelir vergisinde gelir kavramı ve GV türleri; 

Vergiye tabi gelirin özellikleri; GV’nde mükellefiyet 

ve mükellefiyet şekilleri; Gelir unsurları ve gelirin 

tespiti; Gelirin beyanı, gelir vergisinin tarhı ve 

ödenmesi; KV’nin konusu, vergiyi doğuran olay, 

mükellefleri ve mükellefiyet; KV’nde matrahın 

tespiti; KV’nde vergiye tabi matrahın beyanı, 

KV’nin tarhı ve ödenmesi; Kurumlarda gelir vergisi 

tevkifatı ve geçici vergi uygulaması; Katma değer 

vergisi ve Özel tüketim vergisi. 

8 235742208 Genel Muhasebe-II Bu ders hazır değerler, menkul kıymetler, ticari 

alacaklar ve diğer alacaklar, peşin ödenmiş giderler, 

peşin tahsil edilmiş gelirler, gelir tahakkukları, gider 

tahakkukları, mali duran varlıklar, maddi duran 

varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, mali 

borçlar, ticari borçlar, diğer borçlar, öz kaynaklar, 

gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi gibi konuları 

inceler. Ayrıca, bu ders kayıt hatalarının 

düzeltilmesini inceler ve envanter işlemlerini özetler. 

 


