
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ   

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ  BÖLÜMÜ 

DERS İÇERİKLERİ 

 

I. YARIYIL 

 

MİKRO İKTİSAT 

Bu ders, öğrencilere mikro ekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş 
dersidir. Ele alınan konular arasında tüketici ve firma analizleri, kamu sektörü iktisadı ve 
üretim yer almaktadır. 

 

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 

Dersin amacı öğrencilerin, hukukun tanımı ve nitelikleri üzerinden hukukun kavramsal 
analizini yapmalarını ve temel hukuk mantığını kavramalarını sağlayabilmektir. Dersi alan 
öğrencilerden, toplum düzeni ve toplumsal davranış kuralları, hukuk kuralarının genel yapısı, 
fonksiyonları ve amaçları, hukukun kaynakları ve uygulamaları konularında bilgi sahibi 
olmaları beklenmektedir. 

 

SİYASET BİLİMİ 

Bu ders dahilinde siyaset biliminin temel kavramları, ilkeleri, kurumları, siyasal sistemler ve 
ideolojiler, siyasi partiler, baskı grupları, siyasal süreçte bireyler, kurumlar ve gruplar 
arasındaki ilişkiler incelenmektedir.  

 

SOSYOLOJİ 

Bu ders dahilinde sosyolojinin konusu, metodu, tarihçesi ve temel kavramları ve sosyolojinin 
diğer sosyal bilimlerle ilişkisi incelenmektedir. Modern sosyolojinin kurucuları ve temel 
sosyolojik yaklaşımlar anlatılmaktadır.  

 

TÜRK DİLİ I 

Bu derste, dilin tanımı ve özellikleri, dünya dillerinin ana hatlarıyla tasnifi, Türkçenin 
dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türkçenin ana hatlarıyla yapı bakımından 
incelenmesi, Türk yazı dilinin tarihi gelişimi, konuşma ve yazı dilinin tanımlanması, lehçe, 
şive, ağız özelikleri, temel dilbilgisi kuralları (noktalama, yazı ve imla kuralları), doğru 
cümle kurma ve güzel konuşma, sözlük kullanma, sözlükte bulunan kelimelerin gerçek 
anlamını seçme, kitap inceleme tekniği, kelimelerin yapısı, yapım ve çekim ekleri ve kelime 
tahlili gibi Türk diline ilişkin temel konular incelenmekte ve Türk dilinin etkili ve doğru 
kullanımının anlatımı hedeflenmektedir.  

 

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I 

Bu ders bağlamında Türk Devrimini hazırlayan nedenler incelenecektir.  Bu amaçla Osmanlı 
Devleti'nin modernleşme süreçleri, 19. yüzyıl Osmanlı tarihi, II. Meşrutiyet yılları, I. Dünya 



Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemi, Kurtuluş Savaşı,  barış görüşmeleri ve Lozan 
Anlaşması incelenecek konu başlıkları olacaktır.  

 

İNGİLİZCE I 

Dersin amacı başlangıç düzeyindeki konuların öğretilmesi ve başlangıç 
seviyesindeki öğrencilerin bir üst seviyeye geçiş yapmasını sağlamaktır. 

 

AKADEMİK İNGİLİZCE I 

Bu derste, öğrencilerin yabancı dilde, düşüncelerini oluşturabilmeleri ve inceleme becerilerini 
geliştirmeleri için okuma ve yazma teknikleri kullanılır. Dersi başarıyla tamamlayan 
öğrenciler, etken bir şekilde akademik okuma ve yazma becerilerini kazanmış olacaklardır. 

 

II. YARIYIL 

 

MAKRO İKTİSAT 

Bu ders, öğrencilere makro ekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş 
dersidir. Ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para 
ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. 

 

SİYASİ TARİH  

Fransız Devrimi’nden dünümüze kadar uzanan dönemde dünya tarihinde meydana gelen 
önemli siyasal gelişmeler ve bu bağlamda devletlerarası ilişkiler dersin kapsamını 
oluşturmaktadır 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

Ders, yöntembilim, toplumsal araştırma yöntemleri ve teknikleri kapsamında yer alan temel 
kavramlara ve konulara giriş niteliğindedir. Dersin kapsamını, toplumsal araştırmanın felsefi 
temelleri ve amaçlarının yanı sıra araştırma konusunun seçiminde ve araştırmanın 
yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar oluşturur. 

 

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 

Bu derste Eski Yunan, Roma, Orta Çağ ve Yeni Çağ düşünürlerinin devlet, iktidar, demokrasi 
insan doğası, adalet, eşitlik ve özgürlük gibi felsefi kavramların farklı dönemlerde farklı 
düşünürlerce nasıl ele alındığı incelenecektir.  

 

TÜRK DİLİ II 

Anadili bilincini oluşturarak Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak, yazılı ve sözlü 
iletişim becerilerini geliştirmek, yaratıcı ve eleştirel düşünce gücünü geliştirmek, yaşama 
sorgulayıcı ve eleştirel bir gözle bakmalarına yardımcı olmak, okuma (ortak roman, 
karşılaştırmalı roman), yazma (eleştirel değerlendirme ödevleriyle), dinleme (söyleşilerle) ve 
konuşma (sunumlarla) yetilerini geliştirmek, ulusal ve evrensel nitelikteki sanat ve düşün 
insanlarını tanıtarak, entelektüel dünyaya girmelerini sağlamak dersin amaçlarıdır. 

 



ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II 

Bu ders bağlamında Cumhuriyetin ilanı, erken Cumhuriyet döneminin siyasi gelişmeleri, 
ekonomi politikaları, dış politikası, Atatürk ilkeleri ve devrimleri incelenecektir.  

 

İNGİLİZCE II 

Bu ders bağlamında İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları, 
karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konular işlenecek 
ve öğrencilerin dildeki dört temel becerisi (okuma-yazma-konuşma-dinleme) 
geliştirilecektir.  

 

AKADEMİK İNGİLİZCE II 

Bu ders Akademik İngilizce I dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin yabancı dilde, 
düşüncelerini oluşturabilmeleri ve inceleme becerilerini geliştirmeleri için kritik okuma ve 
yazma teknikleri kullanılır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, etken bir şekilde 
akademik okuma ve yazma becerilerini kazanmış olacaklardır. 

 

III. YARIYIL 

 

GİRİŞİMCİLİK 

Bu derste girişimcilik kavramı, girişimci ve çevresi ile olan ilişkileri, girişimcinin özellikleri, 
küçük işletmelerin kuruluş ilkeleri, büyüyen bir işletmeyi yönetme ilkeleri, girişimciliğin 
küresel yönü, stratejik yönetim ve girişimci, gelişen şirketlere liderlik etme ve yönetim 
zincirini planlama ile ilgili eğitim verilecektir. 

 

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 

Türk ve İslam düşüncesinin buluşmasını kavramak, İslam medeniyetinin dünya algısını 
anlamak, Türk Düşünürlerin İslam medeniyetine katkıları, Başlıca Türk İslam siyasi 
düşünürleri dersin kapsamını oluşturmaktadır.  

 

TÜRK SİYASAL HAYATI I 

Bu ders Tanzimat reformlarını, kapitalist ekonomik dönüşümü, II. Abdülhamit dönemini, II. 
Meşrutiyet dönemini, I. Dünya Savaşını, Kurtuluş Savaşını inceleyerek Osmanlının 
modernleşme sürecinden başlayıp da Cumhuriyetin ilanına kadar giden tarihsel süreci siyasi, 
ekonomik, diplomatik ve kültürel boyutlarıyla beraber ele alacaktır. 

 

KAMU MALİYESİ 

Bu ders bağlamında kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, kamu harcamalarının 
nitel ve nicel gelişimi, kamu harcamalarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, kamu 
gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin incelenmesi, yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve borçlanma başlıkları incelenecektir.  

 

IV. YARIYIL 

 



ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Bu ders, uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını; uluslararası düzen kavramını; devletler, 
etnik gruplar, uluslar üstü örgütler ve uluslar ötesi güçler gibi uluslararası ilişkilerin 
aktörlerini inceler.  

 

ANAYASA HUKUKU 

Bu derste anayasa hukukunun temel ilkeleri, devletin organları, siyasal rejimler, siyasal 
partiler, seçimler, seçim sistemleri ve Türk anayasal gelişme tarihi ele alınacaktır. 

 

TÜRK SİYASAL HAYATI II 

Bu derste, Cumhuriyetin ilanından başlayarak günümüze kadar geçen süreçte Türkiye 
Cumhuriyeti tarihi, dünya tarihi ile karşılaştırmalı bir şekilde siyasi, ekonomik, sosyal ve 
kültürel boyutlarıyla beraber ele alınacaktır.  

 

KAMU POLİTİKALARI VE ANALİZİ 

Kamu politikasının tanımlanması ve temel özellikleri, politika türleri, kamu politikası 
modelleri ve modellerin kullanımı, kamuda karar verme yöntemleri, kamu politikası analiz 
yöntemleri. 

 

V. YARIYIL 

 

İDARE HUKUKU 

Ders, Türk idari mekanizmalarının anlaşılması ve idari denetim mekanizmalarını işleyişini 
Türk İdare Hukukunun yapısı ve uygulamalarıyla açıklamaya çalışmaktadır. Dersin içeriği 
sırasıyla, idare kavramının açıklanması, devletin anayasal ve idari yapısı, idari teşkilatlanma, 
idari hukukunun temel kaynakları, idarenin sorumlulukları ve idari anlaşmalardır. Bu derste 
idari yargıya temel bir giriş yapılacak ve bu bağlamda devlet (idare) ile vatandaş arasındaki 
idari uyuşmazlıklar, yargı süreci, bunların soruşturma ve yargılama süreci hakkında bilgi 
verilecektir. 

 

KENTLEŞME VE ÇEVRE POLİTİKALARI 

Bu derste, çevre sorunları iktisadi, yönetsel, siyasal ve hukuki açılardan ele alınacaktır. Dersin 
içeriğini, kentleşme ve çevre sorunlarına ilişkin temel kavramların tanımlanması, dünyada 
kentleşme ve çevre sorunlarının gelişiminin açıklanması, Türkiye de kent, kentleşme ve çevre 
sorunlarına ilişkin tarihsel gelişimin ve mevzuatın açıklanması ve çevre sorunlarının 
çözümünde hukuki araçları tanımlanması oluşturmaktadır.  

 

ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİ 

Bu ders kapsamında, siyasi rejimler ve farklı hükümet tipleri, demokratik ve otoriter rejimler, 
kapitalist toplumlarda temsili demokrasi, parlamenter sistemler, başkanlık sistemleri başlıkları 
üzerinden okumalar ve tartışmalar gerçekleştirilmektedir. 

 

TÜRK DIŞ POLİTİKASI  



Bu derste Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar gelen tarihsel süreçte Türk Dış Politikasının 
temel seyri, dış politika eğilimleri, iç-dış politika etkileşimleri ve  Türk dış politikasının 
oluşumu ve uygulanmasında başlıca aktörlerin oynadıkları roller tarihsel bir bağlamda ele 
alınacaktır.  

 

VI. YARIYIL 

 

İDARİ YARGI 

Bu derste devlet (idare) ile vatandaş arasındaki idari uyuşmazlıklar, yargı süreci, bunların 
soruşturma ve yargılama süreci hakkında bilgi verilecektir. Bu bağlamda  yargı denetimine 
uygulanan başlıca sistemler, idari yargı kuruluşları, idari yargının görev alanı, iptal davası, 
tam yargı davası, idari yargılama yöntemi gibi konular işlenecektir. Dersin temel amacı 
ülkemizde idari yargıda yer alan yargı kuruluşlarını tanıyarak idari yargıda açılacak dava 
türlerini öğrenmek ve bu davaları çeşitli açılardan incelemektir. 

 

YÖNETİM BİLİMİ 

Bu derste yönetimin fonksiyonları ve güncel yönetim teorileri anlatılmaktadır. Bu bağlamda 
yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetimin fonksiyonları (planlama, örgütleme, yürütme, 
koordine etme, denetleme) ve yönetim alanındaki çağdaş gelişmeler incelenecektir. Ders 
kamu yönetiminin temel bilgi ve kavramlarını öğretmeyi ve yönetim teori ve uygulamalarını 
anlatmayı amaçlamaktadır. 

 

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI 

Bu dersin amacı, 19. yüzyıldaki oluşumundan başlayarak modern Türkiye’nin toplumsal 
kurumları ve yapısı hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Dersin 
kapsamında öğrenci; Türkiye’nin temel iktisadi özellikleri ve arkasında yatan temel 
dinamikler hakkında bilgi sahibi olur ve bunları ifade eder.  Türkiye nüfusunun sahip olduğu, 
aile ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini yorumlar. 

 

TÜRKİYE EKONOMİSİ 

Bu derste Türkiye ekonomisinin hem tarihsel gelişimi hem de yapısal dinamikleri ele 
alınacaktır. Tarihsel bağlamda Osmanlı ekonomisinin son yılları, Atatürk, İnönü, Demokrat 
Parti ve planlı dönem ve 1980 sonrası dönemlerde Türkiye ekonomisinin tarihsel analizi, bu 
dönemlere ilişkin sektörel gelişmeler ve iktisadi-mali politikaların değerlendirilecek;  yapısal 
olarak ise başlıca ekonomik parametreler, kalkınma, enflasyon, dış ödemeler dengesinin 
analizi yapılacaktır. 

 

VII. YARIYIL 

 

MEDENİ HUKUK 

Bu derste Medeni Hukukun konusu ve kaynakları; Medeni Hukukun başlangıç  hükümleri ve 
uygulanması incelenecektir.  Sonrasında da Medeni Hukukunun en önemli alt dalları olan 
Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku temel kavramlarıyla beraber değerlendirilecektir.  

 



KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 

Bu derste öğrencilere, kamu personel yönetiminin tarihi gelişimi, çağdaş kamu personel 
yönetimi ilkeleri ile Devlet Memurları Kanunu üzerine hukuki ve uygulamalı bilgiler 
kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca derste, e-devlet yapılanması ve kamu personel 
yönetimi reform çalışmalarına da değinilmektedir. Ayrıca genel yasal düzenleme (DMK) 
yanında, diğer kamu personel yasal düzenlemelerine de yasal /uygulama yönüyle değinmeye 
çalışmak amaçlanmaktadır.  

 

TÜRK İDARE TARİHİ 

Ders Türk idare tarihini tarihsel bir bağlamda anlamaya çalışmaktadır. Dersin içeriğini Eski 
Türklerde yönetim, Selçuklularda yönetim kurumları ve Osmanlıya etkileri, klasik dönemde 
yönetim yapısı ve düşüncesi, yönetimde modernleşme hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet 
döneminde yönetime ilişkin düşünce akımları ve Cumhuriyet döneminde yönetimin yeniden 
yapılanması konuları oluşturacaktır. 

 

KÜRESELLEŞME 

1970’lerden beri gündeme gelen küreselleşme kavramı ekonomik, sosyal, siyasi ve teknolojik 
boyutlarıyla beraber ele alınacak ve küreselleşen dünya düzeni içinde Türkiye’nin yeri 
tartışmaya açılacaktır.  

 

VIII. YARIYIL 

 

BORÇLAR HUKUKU 

Borçlar Hukuku dersinde içerik olarak, Borçlar Hukukunun genel kavramları, borcun 
doğumu; borç ilişkilerinin doğuş kaynakları, borçların ifası ve ifanın yerine getirilmemesi, 
borç ilişkilerinde özel durumlar, borcu sona erdiren sebepler konuları yer almaktadır. 

 

KAMU YÖNETİMİ KURAMLARI 

Bu derste kamu yönetimine ilişkin temel kuramların teorik bilgilerin öğrencilere aktarılması 
amaçlanmaktadır. 

 

YEREL YÖNETİMLER 

Bu ders Türkiye’nin yerel yönetim yapısını, mahalli idarelerin tanımı, önemi, dayandığı 
değerler; yerinden yönetim ve mahalli idareler, anayasalarda mahalli idareler ve yerel 
demokrasi, mahalli idare kuruluşları; belediye, büyükşehir belediyesi, il özel idaresi ve köyler 
gibi yönetim birimlerinden yola çıkarak ve yerel yönetimlerin merkezi yönetimle ilişkilerini 
göz önünde bulundurarak anlamaya çalışmaktadır.  

 

BİTİRME PROJESİ 

Ders kapsamında yapılacak projeyle birlikte bölümde öğrenilen bilgilerin uygulanması ve 
pekiştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerin proje yapmayı öğrenmesi ve yapacakları 
projelerle hangi kurumlarla çalışabilecekleri anlatılacaktır.  

 

 



SEÇMELİ DERSLER 

 

III. YARIYIL 

 

SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ 

Bu ders bağlamında hem demokrasinin tanımı, türleri ve temel ilkeleri hem de sivil toplum 
kavramının tarihi gelişimi ele alınacaktır. Bu bağlamda sivil toplum ve demokrasi arasındaki 
ilişki temel hak ve hürriyetler konusundaki yaklaşımlar teorik bir şekilde ele alınacaktır. 

  

SİYASİ PARTİLER VE SEÇİMLER 

Bu seçmeli ders, siyasal partiler ve seçimler konularını inceleme amacındadır. Siyasal partiler 
kısmında, siyasal partilerin doğuşu ve gelişimi, işlevleri, örgüt yapıları, parti sistemleri ve 
finansman sorunu işlenecektir. Seçimler kısmında ise seçimlerin demokrasi için önemi ve 
seçim sistemleri incelenecektir.  

 

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ 

Bu derste öğrencilere bir yandan insan haklarının içeriği, kavramın tarihsel gelişimi insan 
haklarını hukuken geliştiren temel belge ve kurumlar anlatılacak bir yandan da demokrasinin 
felsefi temelleri ele alınacaktır. Bu bağlamda insan hakları ve demokrasi arasındaki ilişki 
tarihsel ve teorik bir düzlemde ele alınacak ve öğrencilere insan hakları ve demokrasi için 
gerekli davranış biçimleri hakkında bilgi verilecektir. 

  

MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER 

Siyasal İdeolojiler dersinin amacı farklı siyasal ideolojileri tanıtmak, bu ideolojilerin 
birbirleriyle etkileşimini yorumlamak, yeni ideolojik hareketleri değerlendirmek ve 
öğrencilere siyasal ideolojiler ve bunların kökenleri/topluma yansımaları konusunda 
akademik bir altyapı geliştirmelere yardımcı olmaktır. Siyasal İdeolojiler dersinin içeriğini 
milliyetçilik, sosyalizm, liberalizm, muhafazakarlık, faşizm gibi geleneksel ideolojiler ile 
ekolojizm ve feminizm gibi yeni hareket ve akımlar oluşturmaktadır.  

 

GENEL İŞLETME 

Dersin amacı işletmecilik alanındaki temel bilgileri öğrencilere sunmaktır. Dersin içeriğini 
işletmeciliğe giriş, işletme kuruluşu ve çeşitleri, yöneticilik ve liderlik, üretim ve pazarlama, 
girişimcilik ve işletmelerde kaos yönetimi konuları oluşturmaktadır.  

 

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

Öğrencilerin bilgisayarla tanışmalarını ve iş hayatı için gereksinme duyacakları temel 
bilgisayar eğitimini vermeyi amaçlayan bir derstir. Bilgisayar okur-yazarlığı, bilgisayar 
mimarisi, yazılım kavramı ve türleri, programlama dilleri, işletim sistemleri, bilgisayar ağları 
ve iletişimi ele alınacak başlıca teorik konulardır. 

 

KAMU DİPLOMASİSİ 



Kamu Diplomasisi dersi öğrencileri, uluslararası ilişkilerde diplomatik amaçlar için 
kullanılacak resmi prosedürler ve bu prosedürleri uygulayacak resmi aktörler konusunda 
bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  

 

UYGARLIK TARİHİ 

Bu ders, başlangıçtan bugüne uygarlık sürecini oluşturan temel olay ve olguları incelemeyi 
amaçlamaktadır. Eski Ön Asya ve Mısır uygarlıkları, Eski Yunan ve Helen uygarlıkları ve 
kültürü, Roma uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve reformlar, Aydınlanma çağı, Amerikan ve 
Fransız devrimleri, Sanayi devrimi, XIX. yüzyılda ortaya çıkan akımlar ve XX. yüzyılın en 
önemli olayları bu derste ele alınacak olan temel konu başlıklarıdır.  

 

IV. YARIYIL 

 

KADIN VE SİYASET 

Ders kapsamında siyasal süreçlerde kadının yer alması konusundaki veriler incelenmekte ve  
farklı ideolojilerin kadın kurgusu karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmektedir. Dersin 
içeriğini oluşturan alt başlıklar, siyasal düşünce ve kadın, toplumsal cinsiyet politikaları, 
sosyalist/sol ve liberal düşünce geleneklerinde kadın teması ve Türkiye siyasal yaşamında 
kadının yeridir.  

 

BİLİM FELSEFESİ 

Bu derste, bilim, bilimsel teori, bilimsel hipotez gibi konu başlıklarının açıklanması 
aracılığıyla öğrencilerin çalıştıkları bilim alanının temellerine dair bir kavrayış geliştirmesi 
amaçlanmaktadır.  

  

KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR 

Bu ders kapsamında, Kamu Yönetimi, Bürokrasi, Türk Kamu Personel Yönetimi, Türkiye'de 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler ve Türkiye'de Devlet-Vatandaş İlişkileri konu başlıkları 
aracılığıyla kamu yönetiminin temel çalışma alanları konusunda öğrencilerin fikir sahibi 
olması amaçlanmaktadır.  

 

ÇAĞDAŞ SİYASİ SORUNLAR 

Bu ders, öğrencilerin diğer derslerde edindiği kuramsal bilgileri kullanarak güncel siyasal 
sorunları çözümleme becerisi kazanmalarını hedeflemektedir. Bu bağlamda, bu derste son 
zamanlarda yapılmış araştırmalar ve yeni basılan kitaplar kullanılarak, güncel sorunların 
ekonomik, toplumsal, tarihsel, kültürel boyutları tartışılacaktır. Böyle bir dersin, öğrencilerin 
güncel sorunları algılama yeteneğini geliştirme ve toplum bilimlerin analitik gereçlerini 
kullanma becerisini artırması beklenmektedir.  

 

DEMOKRASİ KURAMLARI 

Demokrasi kavramının, bu kavramın çeşitli algılanış biçimlerinin, literatürde geçen 
demokrasi kuramlarının öğretilmesi ile demokrasinin çeşitli tanımları arasındaki farklılıkların 
kökeninde yatan gerçeklerin kavratılması dersin amacıdır 

 



AVRUPA BİRLİĞİ 

Bu ders Avrupa Birliği’nin siyasi sisteminin işleyişini ele almaktadır. Amacı, tarihi, hukuki 
ve sosyo-politik alanlar aracılığıyla öğrencilere Avrupa Birliği üzerine temel bilgi birikimini 
vermek ve öğrencilerin Avrupa Birliği tarafından benimsenen yönelimleri algılamalarını 
sağlamaktır. 

 

ENERJİ POLİTİKALARI 

Bu dersin amacı uluslararası ilişkiler ve siyasal gelişmeleri etkileyen önemli konu 
başlıklarından biri olan enerji politikaları konusunda öğrencilerin fikir sahibi olmasını 
sağlamak ve onlara enerji politikalarının Türkiye ve dünya siyasetini nasıl etkilediğini 
anlatabilmektir.  

 

İNSAN HAKLARI 

Bu ders, çağdaş insan hakları alanındaki meselelere ve kavramsal temellere genel bir bakış 
sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda insan haklarının felsefi kökenleri, bu konudaki 
çağdaş tartışmalar, insan haklarının evrimi ve önemli insan hakları vesikaları incelenecektir.  

 

TİCARET HUKUKU 

Bu dersin amacı öğrencilerin ticari konuları öğrenmesini ve bu konularda karşılarına çıkan 
hukuki olayları hukuki olarak muhakeme edip sonuca doğru bir şekilde ulaşabilmelerini 
temin etmektir. Bu bağlamda, Türk Ticaret Kanununun sistemine uygun olarak, ticari işletme, 
kıymetli evrak ve şirketlere ilişkin konular esas alınacaktır.  

 

GENEL MUHASEBE 

Bu derste bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan finansal nitelikli olayların nasıl 
kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramları 
tanıtılacak ve muhasebe akış sürecinin nasıl işlediği Tek Düzen Muhasebe Sistemi 
çerçevesinde gösterilecektir. 

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

Bu derste sivil toplum kavramının tarihsel gelişimi ve felsefi muhakemesi ele alındıktan sonra 
sivil toplum kuruluşlarının siyasal süreçlerde oynadığı role değinilecektir.  

  

V. YARIYIL 

 

MİLLİYETÇİLİK VE AZINLIK HAKLARI  

Bu dersin amacı milliyetçilik akımlarının tarihsel altyapısını primordialist ve modernist 
yaklaşımların temel düşünürleri üzerinden analiz etmek ve küreselleşme çağında 
milliyetçiliğin geçirdiği dönüşümü özellikle de azınlık hakları kavramını merkeze alarak 
incelemeye çalışmaktır.  

 

ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARI  



Uluslararası Güvenlik Sorunları dersinde öncelikle uluslararası barışı tehdit eden geleneksel 
güvenlik sorunlarına değinilecek; sonrasında da 11 Eylül saldırılarının ardından değişen 
güvenlik algılamaları, ABD'nin yeni güvenlik politikaları, insan hakları ve demokrasinin bu 
yapılanmadan nasıl etkilendiği ve yeni dönemde güvenlik yapılanmalarının temel 
özelliklerinin neler olduğu tartışılacaktır.  

 

İCRA İFLAS HUKUKU 

Bu ders, icra ve iflas hukukuna ilişkin temel kavramların öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda, borcun takibi, haciz, iflas ve konkordato dersin temel konu başlıklarını 
oluşturmaktadır.  

 

ORTADOĞU MEDENİYETİ 

Ortadoğu da kurulmuş kadim medeniyetlerin temel özellikleri ele alınacak ve bu 
medeniyetlerin bugünkü Ortadoğu’yu anlamaya nasıl katkıda bulunabileceği tartışmaya 
açılacaktır.  

 

AVRUPA TARİHİ 

Bu derste Ortaçağdan başlayarak bugüne kadar gelen dönemde Avrupa tarihi ele alınacaktır. 
Bu bağlamda feodalizm, Rönesans ve Reform, burjuva devrimleri, 19. Yüzyıl Avrupa tarihi, 
dünya savaşları ve sonrasında Avrupa Birliği derste işlenecek temel konu başlıkları olacaktır.  

 

TERÖRİZM 

Bu dersin amacı günümüz dünyasının ve ülkemizin karşı karşıya kalmış olduğu en ciddi 
güvenlik tehditlerinden biri olan terörizm konusunda öğrencilerin akademik düzeyde bilgi 
edinmesini ve bilinçlenmesini sağlamak ve bu alanda yürütülen uluslararası mücadelenin 
hukuki ve siyasi boyutlarını öğrencilere aktarmaktır.  

 

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

Bu derste kamu yönetimine açılımlar getiren yeni yaklaşımlar incelenecektir. Bu bağlamda 
postmodernizm tartışmaları, yeni sağcılık düşüncesi ve devletin bürokratik dönüşümü, 
yönetişimcilik, yerel yönetimlerin dönüşümü ve kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap 
verilebilirliğin artan önemi ele alınacak konu başlıkları olacaktır.   

 

ÇAĞDAŞ EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR TARİHİ 

Bu ders, I. Dünya Savaşı sonrasında 20. yüzyıl dünyasına yön veren temel olayları günümüz 
dünyasıyla da ilişkilendirerek ele almaya çalışmaktadır. Bu bağlamda dersin temel konu 
başlıkları 1929 Dünya Ekonomik Krizi, liberalizmin krizi, II. Dünya Savaşı, Soğuk savaş, 
dekolonizasyon, yeni toplumsal hareketler, Sovyetler Birliğinin dağılması, Orta Asya ve 
Balkanların değişen siyasi haritası, küreselleşme, 11 Eylül ve değişen uluslararası güvenlik 
algısı olacaktır.  

 

ULUSLARARASI HUKUK 

Uluslararası hukuk dersi, uluslararası toplumun ve buna uygulanan hukukun gelişim süreci, 
uluslararası hukuka vücut veren unsurlar olarak uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası 
hukukun süjeleri, öne çıkan süje olarak devletin tanınması süreci ve devletin mekansal 



kuralları, bir tüzel kişi olarak devletin eylemde bulunma biçimi ve uluslararası hukukun 
devlet eylemlerine getirdiği sınırları ele almaktadır.  

 

CEZA HUKUKU 

Ceza hukuku dersi, ceza hukukunun gelişimi, cezanın amacı, nitelikleri ve çeşitleri, ceza 
teorileri, kefaret ve adalet teorisi, önleme ve caydırıcılık teorisi, uzlaştırıcı teoriler, klasik 
doktrin, pozitivist doktrin ve sosyal savunma doktrini, Türk Ceza Kanunu sistematiği, suçun 
maddi ve manevi unsurları, suça teşebbüs, kişisel cezai sorumluluk, suça iştirak, suçun 
sınıflandırılması; cürüm, suç ve kabahat, Türk Ceza Kanunu genel hükümleri, kanunun yer, 
zaman ve kişi açısından uygulanması, suçluların iadesi ve uluslararası adli yardımlaşma konu 
başlıklarını içermektedir.  

 

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE 

Bu ders, öğrencilerin AB ve Türkiye ilişkileri konusunda, üyelik başvurusu öncesi dönemden 
günümüze, önemli tarih ve hadiseleri öğrenmelerini ve AB-Türkiye ilişkileri konusunda 
analiz ve öngörülerde bulunabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye´nin Avrupa´ya 
yönelik olarak AB´nin oluşum süreci öncesinden başlayan ilgisi, AB ve kurumları, 
Türkiye´nin üyelik amacına yönelik olarak bugüne kadar içinden geçtiği süreçler, dönemler 
ve olaylar, Türkiye´de AB´ye ilişkin tutum alışların ekonomi politiği, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Topluluk Türkiye ilişkilerinin geleceği bu 
ders kapsamında anlatılmaktadır. 

 

YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE PROTOKOL KURALLARI 

Bu derste sosyal hayatta ve iş ortamında protokolün yeri ve önemi, kamu veya özel bütün 
kurum ve kuruluşların iş ortamında sürdürdüğü tüm etkinliklerde uyulması gereken protokol 
bilgileri, protokol çeşitleri ve özellikleri, kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol 
kuralları ve yazışma usulleri öğrencilere aktarılacaktır.  

 

KAMUDA LİDERLİK VE VİZYON 

Kamuda lider davranışlarının incelenerek liderlik modellerinin uygulamadaki etkinliğini 
kavrama, liderlik kuramlarını inceleyerek etkin liderlik modelleri geliştirme ve ihtiyaç 
duyulan liderlik modelini ve vizyon katmayı nedenleriyle analiz edebilme dersin amacıdır.  

 

VI. YARIYIL 

 

MUKAYESELİ DEVLET VE DEMOKRASİ 

Bu derste belli başlı siyasal sitemler ve bu sistemlerin oluşmasında esas rolü oynamış olan 
ülkelerin siyasal yapılanmaları ele alınacaktır. 

 

KAFKASYA, ORTA ASYA VE TÜRKİYE 

Kafkasya ve Orta Asya’nın bölgesel ve küresel önemi tarihsel ve jeopolitik açıdan ele 
alınacaktır. Ayrıca bu coğrafyadaki ülkelerin ve gelişmelerin Türkiye ile olan boyutları 
değerlendirilecektir.  

 



SOSYAL HAREKETLER 

Ders, toplumsal hareketlerin yapısı, nedenleri ve sonuçları üzerinde durur. Tarihsel ve güncel 
örnek olaylar doğrultusunda toplumsal cinsiyet, etnisite ve toplumsal sınıflar bağlamında 
toplumsal hareketler ele alınır. Yeni toplumsal hareketlerin özellikleri incelenir. 

 

STRATEJİ VE GÜVENLİK 

Dersin temel hedefi uluslararası sistem üzerinde askeri tarihin etkilerini anlatmaktır. Bu 
bağlamda, ders savaş teorilerine tarihsel bir yaklaşımla, askeri tarihin biçimlendirici gücünü 
ilk çağlardan bugüne kadar analiz etmeye çalışacaktır. Ders aynı zamanda, yüzyıllar boyunca 
uluslararası düzeni etkileyen uluslararası aktörlerin stratejilerini de değerlendirecektir. 

 

ULUSLARARASI İKTİSAT 

Ders, iktisadi karar alma süreçlerini uluslararası düzlemde değerlendirebilmek için 
uluslararası serbest ticaret teorileri, karşılaştırmalı üstünlükler teorisi, standart ticaret teorisi, 
arz ve talep modelleri, faktör donanımı ve Heckscher-Ohlin teorisi, yeni ticaret teorileri, dış 
ticaret ve ekonomik büyüme, uluslararası ticaret politikaları, gümrük tarifeleri ve tarife dışı 
ticari kısıtlamalar, küresel ticaret, iktisadi birleşmeler ve ticari birliktelikler konu başlıklarını 
ele alacaktır.  

 

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 

Bu ders Avrupa Birliği’nin temel hukuki yapısı ortaya koyabilmek için Avrupa Birliği’nin 
oluşum ve gelişim sürecini siyasal ve iktisadi boyutlarıyla inceler. AB’nin temel kurumlarını 
ele alır ve bu kurumların hukuki altyapısını ve sınırlarını tartışır.  

 

ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR 

Ders, küreselleşmenin uluslararası sistemdeki etkilerini inceleyerek, uluslararası ilişkilerdeki 
güncel konuları tartışmayı amaçlamaktadır. Uluslararası ilişkilerdeki güncel gelişmeleri takip 
etmeleri gereken öğrencilerden, sınıf içi tartışmalara aktif bir biçimde katılmaları ve modern 
söylemi biçimlendiren konuları analiz etmeleri beklenmektedir. 

 

KÜLTÜR TARİHİ 

Kültür kavramı çerçevesinde, tarihsel bir evrim içerisinde ilkçağdan günümüze düşüncelerin 
ve bilimlerin evrimi, siyasal olayların dünyamıza yansımasının sonuçları ele alınacaktır.  

 

OSMANLI TÜRKÇESİ 

Osmanlıcanın okunması ve yazılması noktasında eğitim verilmesi ve öğrencilerin Osmanlı 
arşivlerinden yararlanacak bir donanıma sahip olması planlanmaktadır. 

 

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 

Bu ders bağlamında ticari işletme kavramı ve unsurları, ticari iş ve ticari hüküm, tacir 
kavramı ve ticaret sicili, marka ve cari hesap, ticari defterler ve ticaret unvanı, tacir 
yardımcıları, kıymetli evrak kavramı ve nitelikleri, kıymetli evrakın türleri, kambiyo senetleri 
ve poliçe, bono, çekin unsurları ve türleri, çekin ödenmesi ve karşılıksız çek konuları ele 
alınacaktır. 



SİYASET SOSYOLOJİSİ 

Siyaset ve sosyoloji arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlayabilmek için siyaset, iktidar, devlet. 
otorite, meşruluk, siyasal sistem, siyasetin bağımlılığı ve görece özerkliği, tarihsel sosyoloji 
sosyolojide yansızlık, modernite ve postmodernite tartışmaları değerlendirilecektir.  

  

KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ 

Bu derste Türk kamu yönetimi yapısı ile ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Japonya 
gibi farklı ülkeleri kamu yönetimi yapıları ve bu yapıları oluşturan anlayışlar karşılaştırmalı 
bir şekilde ele alınacaktır.  

 

BÜTÇE 

Kamu bütçesi dersi, bütçe kavramı ve temel özellikleri, bütçenin temel ilkeleri, genellik 
ilkesi, birlik ilkesi, temel ilkelerden sapmalar, ulusal bütçe, kalkınma planı kamu bütçesi 
ilişkisi, bütçeleme sistemleri, geleneksel bütçe sistemi performans bütçe sistemi, plan 
program bütçe sistemi, bütçeleme süreci, bütçenin hazırlanması, görüşülüp onaylanması, 
bütçenin uygulanması ve denetimi, bütçe politikası ve iktisadi denge, iktisadi büyüme ve 
bütçe politikası, son yıl bütçe gerekçesinin değerlendirilmesi konularını ele alacaktır.  

 

SİYASET TEORİSİ 

Siyaset teorisi dersi,  siyasete yön veren temel kavramları ve modern siyasal düşünürlerin 
katkılarını ele almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda modernizm, postmodernizm, kamusal 
alan, sivil toplum ve adalet temel kavramlar; Marx, Weber, Arendt, Frankfurt Okulu, 
Foucault, Rawls ve Habermas da ele alınan temel düşünürler olacaktır.  

 

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 

Uluslararası ilişkileri ve hukuku yönlendiren Birleşmiş Milletler gibi evrensel ya da Avrupa 
Birliği, NATO ve NAFTA gibi bölgesel örgütlenmeler ele alınacaktır.  

 

VII. YARIYIL 

 

ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK 

Bu derste uluslararası ekonomik sistemin işleyişi ve uluslar arası siyasetin işleyişi anlatılarak, 
dünya ekonomisinde siyasetin ve dünya siyasetinde ekonominin yeri incelenecektir.     

 

MEDYA KAMUOYU VE POLİTİKA 

Bu ders kapsamında demokratik rejimlerin dördüncü gücü olarak nitelendirilen medyanın 
kamuoyu oluşturma gücü ve bunun siyaset kurumu ve siyasilerin tutumları üzerindeki etkileri 
ele alınacaktır.  

 

KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER  

Bu dersin amacı toplumların iktisadi, siyasal ve askeri yapılarının analizinde karşılaştırmalı 
bakış açısının geliştirmesini sağlamaktadır. Bu ders bağlamında hem ülkelerin hangi 
toplumsal ve ekonomik koşulların etkisiyle demokratik veya otoriter siyasal rejimlerle 



yönetildiği tarihsel bir düzlemde tartışılacak hem de parlamenter sistemler ve başkanlık 
sistemlerinin güncel uygulamaları nezdinde farklı hükümet sistemleri karşılaştırılacaktır.  

 

PUBLIC ADMINISTRATION 

This course aims to analyze decisions and policies are made within administrative systems 
and particularly within the state. The cousrse deals with the practical side of government 
through the analysis of the organization, management and implementation of public policies 
and public organizations at national and local governments.  

 

GÖÇ VE MÜLTECİLER 

Küreselleşme ve uluslararası savaşlarla beraber uluslararası göç küresel siyasetin en önemli 
konu başlıklarından biri haline gelmiştir. Bu derste de uluslararası göç dinamiklerinin siyasi, 
ekonomik ve sosyal nedenleri ve sonuçları incelenecek ve mültecilik statüsünün hukuki 
boyutları incelenecektir.  

 

KENT SOSYOLOJİSİ 

Sosyolojinin temel alt dallarından biri de kent sosyolojisidir. Bu derste de kent kavramı, kent 
kuramları, kentleşme olgusu ve göçmenlik sosyolojisi ele alınacak, kent sosyolojisi ile ilgili 
temel bilgileri ve kavramlar ele alınacaktır.  

 

KENTSEL HİZMETLER VE KONUT POLİTİKASI 

Bu derste kentsel alanda yerel hizmetlerin sunumu ve konut sorununun çözümüne ilişkin 
izlenen kamusal politikalar incelenecektir. Bu bağlamda derste işlenecek konular şehirciliğin 
geleneksel ilke ve kavramları, kentleşme teorileri, kent ve bölge planlaması, konut politikası, 
kent yönetimi ve politikası, göç, gecekondu ve kentleşme, şehircilik ve yerel yönetimler, 
Türkiye´de kentleşme politikaları ve sonuçları olacaktır. 

 

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 

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. Ders kapsamında şu başlıklar ele alınır: 
Anayasa hukukunun genel esasları, devletin temel nitelikleri, devletin hukuki fonksiyonları,  
temel hak ve hürriyetler, Türkiye'de anayasal gelişmeler, 1982 Anayasasının özellikleri ve 
1982 Anayasasında temel hak ve hürriyetler rejimi.  

 

ÇAĞDAŞ SİYASİ AKIMLAR 

Bu ders bağlamında öncelikle liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, milliyetçilik, anarşizm, 
faşizm gibi ideolojiler ve feminizm, çevrecilik ve çokkültürcülük gibi çağdaş sosyal akımlar 
farklı düşünürlerin eserlerinden yola çıkarak  ele alınacaktır.  

 

BÜROKRASİ 

Bu ders bağlamında modern devletin en önemli görüntülerinden biri olan bürokrasini 
sosyolojik, hukuki ve siyasi boyutlarıyla ele alınacaktır. Derste işlenecek konu başlılıkları: 
bürokrasinin tanımı ve niteliği, bürokrasi teorileri, bürokratikleşmeye neden olan faktörler, 



gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde bürokrasi, bürokrasi ve siyaset ilişkileri, bürokrasinin 
sınırlandırılması ve denetimi olacaktır. 

 

HALKLA İLİŞKİLER 

Bu ders, halkla ilişkilerin tanımı, iletişim süreci, halkla ilişkilerin Türkiye ve dünyadaki 
tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler uygulamaları süreci ve yaratıcılık konularını içerir. 

 

İŞ HUKUKU 

İş hukuku dersinde bireysel iş hukuku incelenir. İş hukukunun temel kavramları öğretilerek; 
iş hukukunun temelini oluşturan işçi ve işveren tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri 
incelenir. İş Hukukunun öneminin anlaşılması ve kavranması, iş hukukuna ilişkin pozitif 
düzenlemelerin incelenmesi, uygulamada çıkan bireysel iş uyuşmazlıklarını çözümlemeye 
ilişkin teorik ve pratik bilgilerin verilmesi dersin amaçları arasındadır.  

 

VIII. YARIYIL 

 

DIŞ POLİTİKA ANALİZİ  

Diplomaside kararların alınma ve uygulanma süreçlerinin, bu süreçler üzerinde etkisi olan iç 
ve dış unsurların incelenmesi dersin konusunu oluşturur. Dersin içeriğinde ele alınan konu 
başlıkları dış politikada oluşumunda çeşitli yaklaşımlar, iç ve dış politika etkileşimi, milli 
menfaatlerin tanımlanma süreci, dış politika yapım sürecinde aktörlerin ve yapıların analizi ve 
karşılaştırmalı örnek vakalar olacaktır. 

 

DİN VE SİYASET 

Bu ders, din-politika ilişkisini göz önünde bulundurarak; dinin siyaset üzerindeki etkisini 
analiz etmeyi amaçlamaktadır.  

 

MİLLİYETÇİLİK TEORİLERİ 

Dersin amacı, uluslararası sistemde milliyetçilik ve etnisite tartışmalarının küreselleşme 
perspektifinden irdelenmesidir. Milliyetçilik, milliyetçilik teorileri, ulus-devletin kuruluşu ve 
küreselleşme sürecinde milliyetçiliğin geçirdiği dönüşüm dersin konuları arasındadır.  

 

MEDIA AND FOREIGN POLICY 

Ders, medyanın siyaset oluşturma sürecindeki rolünü, özellikle de dış politikadaki etkinliğini 
örnek olayları da inceleyerek açıklamaya çalışacaktır.  

  

SOSYAL POLİTİKA 

Bu derste sosyal politika teorileri ekseninde değişik dünya görüşlerinin yaklaşımları 
incelenecektir. Derste ağırlıklı olarak işsizlik, göç, yoksulluk gibi aktüel sosyal sorunlar ve 
konular ele alınacaktır. Bununla birlikte Türkiye’de yaşanmakta olan sosyal sorunların 
çözümüne yönelik aktif sosyal politikalar değerlendirilecek ve aile, gençler, işsizler, 
yoksullar, özürlüler gibi değişik sosyal grupların özel durumlarına yer verilecektir. 

 



TÜRK VERGİ SİSTEMİ 

Türkiye’deki vergi sistemini hukuki, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla beraber ele alacak olan 
bu dersin kapsamında ele alınacak olan başlıklar: gelir kavramı ve gelir vergisi türleri, vergiye 
tabi gelirin özellikleri, gelir vergisinde mükellefiyet ve mükellefiyet şekilleri, gelir unsurları 
ve gelirin tespiti, gelirin beyanı, gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi, nin konusu, KV’nde 
matrahın tespiti; kurumlar vergisinde vergiye tabi matrahın beyanı, kurumlar vergisinin tarhı 
ve ödenmesi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi. 

 

İKTİSAT POLİTİKASI 

Bu derste iktisat politikasıyla ulaşılmak istenen amaçlar, amaçlara ulaşmada uygulanabilecek 
politikalar, mali politikalar, parasal politikalar, harcama kaydırıcı politikalar, döviz ve dış 
ticaret politikaları, gelir ve fiyat politikaları, arz yönetimi politikaları ve borç yönetimi 
politikaları üzerinde durulmaktadır. 

 

BÖLGESEL GELİŞME POLİTİKALARI 

Derste ilk elde teorik olarak gelişmenin tanımı, süreç içinde gelişme tanımının geçirdiği 
farklılaşmalar, değişen gelişme dinamikleri ele alınmaktadır. Sonrasında da 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, bölgesel planlamaya ilişkin 
değişen araçlar ve aktörler bakımından tartışılmaktadır. 

 

ORTADOĞU VE TÜRKİYE 

Türkiye’nin iç siyasetine de yön veren en önemli ilişki düzlemlerinden birisi de Ortadoğu ile 
olan ilişkilerdir. Bu ders kapsamında hem modern Ortadoğu’nun oluşumuna değinilecek hem 
de Türkiye ile Ortadoğu bölgesi ülkeleri ilişkileri incelenecektir. Ortadoğu ülkeleriyle kurulan 
dış ilişkilerin iç politikaya ve Türkiye siyasetine etkileri aktarılacaktır. 

 

İLETİŞİM BİLİMİ 

Bu derste iletişim kavramı çeşitli boyutlarıyla ele alınacaktır. İletişimin tanımı, iletişim süreci, 
kitle iletişim araçları, halkla ilişkiler ve siyasal iletişim süreçleri derste işlenecek temel konu 
başlıklarıdır.  

 

TÜRK KAMU YÖNETİMİ 

Bu derste Türkiye kamu yönetiminin gelişimi incelenecektir. Derste işlenecek konu başlıkları 
kamu yönetimi, kamu yönetimi disiplininin gelişmesi, Türkiye’de kamu yönetimi inceleme ve 
öğretiminin gelişmesi, kamu yönetimi-siyaset ilişkisi, bürokrasi, Türk bürokrasisinin gelişimi, 
Türk kamu yönetiminin yapısı ve işleyişi, merkezi ve yerel yönetimler, diğer kamu 
kuruluşları ve kamu yönetimi reformu olacaktır.  

 

 


