
Kodu Ders Adı

AIB101 Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I 

SBKY101 Mikro İktisat 

SBKY103 Hukukun Temel Kavramları 

SBKY105 Sosyoloji 

SBKY107 Siyaset Bilimi 

TDB121 Türk Dili I 

ING101 İngilizce I *

SBKY109 Akademik İngilizce I **

* Hazırlık sınıfını tamamlamayan öğrenciler İngilizce I dersini alacaklardır.

** Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler Akademik İngilizce I dersini alacaklardır.

1. YARIYIL
Ders İçeriği

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı, inkılâp, ıslahat, Tanzimat, meşrutiyet gibi kavramların anlamları, söz

konusu kavramaların birbirlerine olan benzerlikleri ve farklılıkları, bu kavramların tarihteki örnekleri ve kavramların

içeriğine göre örneklerin analizi. Türk İnkılâbının tarihi temelleri anlamak bağlamında; Osmanlı Devleti’nin yaşadığı

buhran, bu buhrana etki eden iç ve dış dinamikler, söz konusu dinamiklerin analizi ve Türk İnkılâbına etkileri. Osmanlı

Devleti’nin varlığını korumaya yönelik olarak modernleşme çabaları, bu çabalar kapsamında Tanzimat, Islahat ve

Meşrutiyet süreçleri, modernleşme sürecinin fikri alt yapısı ve bu bağlamdan olarak Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük

ve Batıcılık fikir akımları, söz konusu fikir akımlarının Türk İnkılâbına ve günümüze etkileri. Osmanlı Devleti’nin çözülüş

süreci, bu süreçte etkili olan siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel dinamikler, çözülüş sürecinde Trablusgarp Savaşı,

Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Antlaşması. Cumhuriyete geçişte ve öncesi Osmanlı

döneminde “Şark Meselesi”, bu meselenin ortaya çıkışı, bu mesele dahilindeki devletlerin politikaları, bu politikaların

Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri, Cumhuriyete geçiş aşamasında/ Cumhuriyet’in ilk yıllarında “Şark Meselesi”.

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra ortaya çıkan gelişmeler; Anadolu işgalleri, işgallere verilen tepki ve

Milli Mücadelede ilk teşkilatlanmalar, Redd-i İlhak ve bu kavram etrafında şekillenen milli duygular, bu işgallerin Milli

Mücadelenin ortaya çıkışındaki etkileri. Kuva-yı Millîye, Milli Mücadele ruhu, söz konusu süreçte Mustafa Kemal ve

liderliği, İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal’in işgallere karşı siyasi çözüm arayışı ve İstanbul’daki

politik/fikri faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Millî Mücadele için ilk adım, kongreler yoluyla

teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Misak-ı Milli metninin ortaya çıkışı, bu metni oluşturan unsurlar,

söz konusu metnin hukuki durumu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Misak-ı Milli metninin yeri ve bugün için

Türkiye Cumhuriyeti iç ve dış politikasındaki yeri ve önemi. Birinci TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920), TBMM’nin

yapısı ve işleyişi, TBMM’nin açılmasından sonra çıkan ayaklanmalar ve TBMM’nin almış olduğu tedbirler. Sevr Barış

Antlaşması, TBMM’nin Sevr Antlaşması’na karşı tepkisi. Düzenli ordunun kurulması; Doğu Cephesi (Ermeni sorunu,

Gümrü Barışı ve sonuçları), Güney Cephesi (Adana, Antep, Maraş, Urfa savunmaları). Batı Cephesi (I. İnönü

Muharebesi ve sonuçları, II. İnönü Muharebesi, Kütahya ve Eskişehir Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük

Taarruz ve sonuçları). Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Konferansı için yapılan hazırlıklar, görüşmelerin yapılması ve

antlaşmanın imzalanması, Lozan Barış Antlaşması’nın önemli maddeleri ve Lozan’ın getirdikleri.

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. Bu derste ekonomi modellerine,

esnekliklere, tüketici ve üretici dengesine, milli gelir, milli gelir hesaplama yöntemleri, çarpan mekanizması, para

çeşitleri ve özellikleri gibi konulara değinilecektir.

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. 

Bu ders dahilinde sosyolojinin konusu, metodu, tarihçesi ve temel kavramları ve sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle

ilişkisi incelenmektedir. Modern sosyolojinin kurucuları ve temelsosyolojik yaklaşımlar anlatılmaktadır.

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. 

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. Doğru cümle kurma ve güzel konuşma, sözlük

kullanma, sözlükte bulunan kelimelerin gerçek anlamını seçme: Kitap inceleme tekniği, kelimelerin yapısı, yapım ve

çekim ekleri, kelime tahlili.

Bu dersin temel amacı başlangıç düzeyindeki konuların öğretilmesi ve elementary düzeydeki öğrencilerin pre-

intermediate seviyesine geçiş yapmasını sağlamaktır. Dersin içeriğine gelindiğinde cümle yapıları ve zamanlar ele

alınacaktır. Dersin öğrenme çıktıları arasında öğrencilerin günlük hayatta temel İngilizceyi kullanabilmelerini sağlamak,

öğrencilerin sıklıkla kullanılan kelimeleri, durum ifadelerini ve cümleleri anlamalarını sağlamak ve öğrencilerin İngilizce

olarak kendilerini tanıtmalarına, geçmişleri ve sosyal çevrelerini İngilizce ifade edebilmelerini sağlamak vardır.

Bu dersin temel amacı öğrencilerin yabancı dilde, düşüncelerini oluşturabilmeleri ve inceleme becerilerini geliştirmeleri

için kritik okuma ve yazma teknikleri kullanabilmelerini sağlamaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, etken bir

şekilde akademik okuma ve yazma becerilerini kazanmış olacaklardır.
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Kodu Ders Adı

AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

SBKY102 Makro İktisat

SBKY104 Araştırma Yöntemleri 

SBKY106 Siyasi Tarih 

SBKY108 Siyasi Düşünceler Tarihi 

TDB122 Türk Dili II 

ING102 İngilizce II *

SBKY110 Akademik İngilizce II** 

Kodu Ders Adı

SBKY201 Girişimcilik 

SBKY203 Türk İslam Düşünce Tarihi 

SBKY205 Türk Siyasal Hayatı I 

SBKY207 Kamu Maliyesi 

Kodu Ders Adı

SBKY209 Sivil Toplum ve Demokrasi

* Hazırlık sınıfını tamamlamayan öğrenciler İngilizce I dersini alacaklardır.

** Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler Akademik İngilizce I dersini alacaklardır.

Ders İçeriği

Ders İçeriği

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 ve İslam düşüncesinin buluşmasını kavramak, İslam medeniyetinin dünya algısını anlamak, Türk Düşünürlerin

İslam medeniyetine katkıları, Başlıca Türk İslam siyasi düşünürleri dersin kapsamını oluşturmaktadır.

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.

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. 

Kompozisyonda anlatım şekilleri : Sözlü ve yazılı anlatım, Türkçede isim ve fiil çekimleri, anlam ve vazife bakımından

kelimeler ( isimler-sıfatlar-zarflar-zamirler-fiiller-edatlar), cümlenin unsurları, cümle tahlili, edebiyat ve düşünce dünyası

ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi.

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.

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.

Fransız Devrimi’nden dünümüze kadar uzanan dönemde dünya tarihinde meydana gelen önemli siyasal gelişmeler ve

bu bağlamda devletlerarası ilişkiler dersin kapsamını oluşturmaktadır.

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.  

Ders İçeriği

Siyasi alanda yapılan inkılâplar: Hilafetin kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı. Yeni devletin kurulma/inşa edilme adımlarının

atılması; Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler ve siyasal olaylar. Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver

Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırka. Hükümet ve muhalefet arasındaki ilişkiler. Siyasal ve toplumsal hayatın

demokratikleşmesi ve Türkiye’de çok partili sisteme geçişin sorunları; Hukuk alanında yapılan inkılâplar. Sosyal ve

ekonomik hayatı düzenleyen inkılapların gerçekleştirilmesi; Eğitim alanında yapılan inkılâplar. Modern ve laik eğitim

kurumlarının inşası; Kültür alanında yapılan inkılâplar. Ulus-devletin kuruluşu ve ulusal kültür arasındaki ilişki; Ekonomi

alanında yapılan inkılâplar. Ulus-devletin kuruluşu ekseninden ekonominin yeniden düzenlenmesi. Yeni Türkiye

ekonomisinin stratejileri ve uygulamaları; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I (1923-1930). Lozan Antlaşması (1923)

ardından Türkiye’nin Avrupa devletleriyle olan ilişkileri; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası II (1930-1938). Türkiye’nin

Kıta Avrupası’ndaki totaliter rejimlerle ilişkili olarak Avrupa devletleriyle ilişkileri. Sovyetler Birliği ve ABD ile olan

ilişkiler. Dış siyasetin sosyal ve entelektüel yaşama yansımaları; Atatürk İlkeleri - Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik;

Atatürk İlkeleri - Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık ve Bütünleyici İlkeler; Atatürk sonrası Türk Dış Politikası (1938-1960).

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı. II. Dünya Savaşı ve Türkiye: Türk dış politikası, savaşın siyasal hayata ve

toplumsal yaşama etkileri; II. Dünya Savaşı sonrası Türk siyasal hayatındaki değişimin özellikleri: Çok partili sistemin

kurulması. Türkiye'de 1946 Seçimleri. Hükümet ile muhalefet arasındaki ilişki, Demokrat Parti'nin kuruluşu; İktidardaki

Demokrat Parti (1950-1960): İç ve dış politikadaki dönüşüm. Soğuk Savaşın Sonu: Sovyetler Birliği'nin çöküşü,

Almanya'nın birleşmesi, Yugoslavya'nın dağılması ve Türk iç ve dış politikalarına yansımaları.

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.

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.

2. YARIYIL

3. YARIYIL

3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri

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.
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SBKY219 Genel İşletme 

SBKY211 Siyasi Partiler ve Seçimler 

SBKY213 İnsan Hakları ve Demokrasi 

SBKY215 Siyaset Sosyolojisi 

SBKY217 Modern Siyasal İdeolojiler 

SBKY221 Temel Bilgi Teknolojileri 

SBKY223 Kamu Diplomasisi 

SBKY225 Uygarlık Tarihi 

SBKY227 Genel Muhasebe 

SBKY229 Türkiye'nin Yerel Yönetim Yapısı 

Kodu Ders Adı

SBKY202 Anayasa Hukuku 

SBKY204 Uluslararası İlişkiler 

SBKY206 Türk Siyasal Hayatı II 

SBKY208 Kamu Politikaları ve Analizi 

Kodu Ders Adı

SBKY210 Toplumsal Cinsiyet Politikaları 

SBKY212 Bilim Felsefesi 

SBKY214 Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar 

SBKY216 Çağdaş Siyasi Sorunlar 

Ders İçeriği

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.

Bu derste, bilim, bilimsel teori, bilimsel hipotez gibi konu başlıklarının açıklanması aracılığıyla öğrencilerin çalıştıkları

bilim alanının temellerine dair bir kavrayış geliştirmesi amaçlanmaktadır.

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 yönetimin temel çalışma alanları

konusunda öğrencilerin fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.

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. 

Ders İçeriği

Bu derste anayasa hukukunun temel ilkeleri, devletin organları, siyasal rejimler, siyasal partiler, seçimler, seçim

sistemleri ve Türk anayasal gelişme tarihi ele alınacaktır.

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.

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 Diplomasisi dersi öğrencileri, uluslararası ilişkilerde diplomatik amaçlar için kullanılacak resmi prosedürler ve bu

prosedürleri uygulayacak resmi aktörler konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

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.

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.

4. YARIYIL

4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri

Bu ders, uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını; uluslararası düzen kavramını; devletler, etnik gruplar, uluslar üstü

örgütler ve uluslar ötesi güçler gibi uluslararası ilişkilerin aktörlerini inceler.

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 politikasının tanımlanması ve temel özellikleri, politika türleri, kamu politikası modelleri ve modellerin kullanımı,

kamuda karar verme yöntemleri, kamu politikası analiz yöntemleri.

Bu derste genel itibariyle Türkiye'nin idari teşkilatlanması ve Türk kamu yönetiminin genel işleyişinin incelenmesi

planlanmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin, dönem boyu öğrendiklerini diğer ülkelerin yönetim yapılarıyla karşılaştırmak

üzere kullanabiliyor ve Türk kamu yönetiminin genel sorunlarına yönelik çözümler üretebiliyor olmaları beklenmektedir.

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.

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.

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.

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
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SBKY218 Demokrasi Kuramları 

SBKY220 Avrupa Birliği 

SBKY222 Enerji Politikaları 

SBKY224 İnsan Hakları 

SBKY226 Ticaret Hukuku 

SBKY228 Sivil Toplum Kuruluşları 

Kodu Ders Adı

SBKY301 İdare Hukuku 

SBKY303 Kentleşme ve Çevre Politikaları 

SBKY305 Çağdaş Devlet Sistemleri 

SBKY307 Türk Dış Politikası 

Kodu Ders Adı

SBKY309 Milliyetçilik ve Azınlık Hakları 

SBKY311 Uluslararası Güvenlik Sorunları 

SBKY313 İcra İflas Hukuku 

SBKY315 Ortadoğu Medeniyeti 

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.

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.

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.

Bu ders, icra ve iflas hukukuna ilişkin temel kavramların öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, borcun takibi,

haciz, iflas ve konkordato dersin temel konu başlıklarını oluşturmaktadır. 

Ders İçeriği

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.

Bu derste sivil toplum kavramının tarihsel gelişimi ve felsefi muhakemesi ele alındıktan sonra sivil toplum kuruluşlarının

siyasal süreçlerde oynadığı role değinilecektir.

Ders İçeriği

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.

Demokrasi kavramının, bu kavramın çeşitli algılanış biçimlerinin, literatürde geçen demokrasi kuramlarının öğretilmesi

ile demokrasinin çeşitli tanımları arasındaki farklılıkların kökeninde yatan gerçeklerin kavratılması dersin amacıdır.

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.

5. YARIYIL

5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri

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.

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.

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.

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.

Ortadoğu da kurulmuş kadim medeniyetlerin temel özellikleri ele alınacak ve bu medeniyetlerin bugünkü Ortadoğu’yu

anlamaya nasıl katkıda bulunabileceği tartışmaya açılacaktır.
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SBKY317 Avrupa Tarihi 

SBKY319 Terörizm 

SBKY321 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 

SBKY323 Çağdaş Ekonomik ve Sosyal Olaylar Tarihi 

SBKY325 Uluslararası Hukuk 

SBKY327 Ceza Hukuku 

SBKY329 Avrupa Birliği ve Türkiye 

SBKY331 Yazışma Teknikleri ve Protokol Kuralları 

SBKY333 Kamuda Liderlik ve Vizyon 

Kodu Ders Adı

SBKY302 İdari Yargı 

SBKY304 Yönetim Bilimi 

SBKY306 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

SBKY308 Türkiye Ekonomisi

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 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.

Ders İçeriği

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.

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.

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.

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.

6. YARIYIL

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.

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.

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 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.

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.

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.

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.
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Kodu Ders Adı

SBKY310 Mukayeseli Devlet ve Demokrasi

SBKY312 Kafkasya, Orta Asya ve Türkiye 

SBKY314 Sosyal Hareketler 

SBKY316 Strateji ve Güvenlik 

SBKY318 Uluslararası İktisat 

SBKY320 Avrupa Birliği Hukuku 

SBKY322 Uluslararası Güncel Sorunlar

SBKY324 Kültür Tarihi 

SBKY326 Osmanlı Türkçesi 

SBKY328 Kıymetli Evrak Hukuku

SBKY330 Siyaset Sosyolojisi 

SBKY332 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 

SBKY334 İnsan Kaynakları Yönetimi 

SBKY336 Bütçe 

SBKY338 Siyaset Teorisi 

SBKY340 Uluslararası Örgütler 

SBKY342 Kentsel Sistemler ve Akıllı Şehirler 

SBKY344 Çalışma Ekonomisi 

İnsan Kaynakları Yönetimi'nin tanımı, önemi, temel ilkeleri, örgütlenme biçimi, kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti,

insan kaynakları planlaması, iş analizi ve süreçleri, işe alım, iş ve performans değerlendirme sistemleri ve ücret

yönetiminin incelenmesi.

Dersin içeriği şu konuları kapsamaktadır: bütçenin tanımı ve mahiyeti, bütçenin evrimi, bütçe ve bütçeleme sistemlerinin

gelişimi, bütçenin fonksiyonları, bütçeleme ilkeleri, klasik ve modern bütçeleme ilkeleri, bütçe ilkelerinden sapmalar,

bütçe kavramları ve sınai bütçeler teorisi, bütçeleme süreci, bütçenin hazırlanması, onaylanması ve uygulanması.

Eskiçağ'dan Ortaçağ sonuna uzanan dönemde siyaset teorisinin temel kavramlarını ve siyaset felsefesinin tarihsel

gelişimini ele alan bu ders,öğrencilere devlet toplum ve birey arasındaki ilişkilere dair somut örnekler sunar.

Dersin içeriği; uluslararası örgütlerin tanımı, türleri, faaliyet alanları, amaçları, örgütsel yapıları ve uluslararası örgütlere

teorik yaklaşımları kapsamaktadır. Bu teorik yaklaşımlar arasından gerçekçilik, yeni gerçekçilik, inşacılık ve eleştirel

yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır. Bunu yaparken ise; bölgesel entegrasyon, uluslararası hükümet dışı örgütler,

küresel uluslararası örgüt olarak Birleşmiş Milletler gibi başlıkların incelenmesi hedeflenmektedir.

Kent, kentlerin tarihsel gelişimi ve kentleşme teorileri, akıllı şehirler, akıllı şehirlerin bileşenleri ve örnekleri bu dersin

içeriğini oluşturmaktadır.

Ders; emek piyasalarını ve temel özelliklerini açıklamayı hedeflerken; emek arzı, işgücüne katılma oranı, emek talebi,

emek talep esnekliği, ücret teorileri ve ücret farklılıklarının ekonomik analizi gibi konu başlıklarını incelemektedir. 

Ortaklık Türleri, Kıymetli Evrak Özellik ve Türleri, Çek, Bono ve Özellikleri

Siyaset bilimine ilişkin temel kavramlardan yola çıkarak dünyada ve ülkemizdeki sosyo- kültürel ve yapısal değişimleri

bu kavramlar çerçevesinde ele almak amaçlanmaktadır. Siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisinin doğuşu ve günümüze

kadar gelen düşünürlerin yaklaşımları. Ayrıca devlet, iktidar, elitler, kamuoyu, siyasi partiler ve baskı grupları

kavramlarının günümüz dünyası ve ülkemiz bazında yansımaları incelenmektedir.

Karar vericilerin başarılı kamu yönetimlerine karşı duydukları ilgi tarihin her döneminde görülmüştür. Hükümetler, başka

ülkelerin deneyimlerini öğrenme, gerektiği durumlarda da onlardan yararlanma kararlılığı sergilemektedirler. Dolayısıyla

karşılaştırmalı kamu yönetiminin gereği, önemi ve gelişmesi bu dersin konusudur. Karşılaştırmalı kamu yönetiminin bir

alt başlığı olan, ilgili yönetimler arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve bu doğrultuda belli adımlar atılmasını gerekli kılan

“politika transferi” de yine ders kapsamında incelenecektir. Ayrıca, dünya üzerindeki ülkelerin kamu yönetimi

sistemlerinin karşılaştırmalı bir perspektifte analiz edilmesi ders kapsamındadır.

Ders, uluslararası iktisatın konusu ve kapsamını ele alır; iktisat bilimi içindeki yeri ve önemine vurgu yapmayı hedefler.

Dönem boyunca bir bilim dalı olarak analiz edilecek olan uluslararası iktisat, öğrencilerin dış ticaret teorisinin genel

gelişimleri ve arz koşullarına ağırlık veren temel yaklaşımları incelemelerine ön açmayı amaçlar.

Avrupa bütünleşmesinin hukuka dayalı ve ortak hukuk düzeni yaratmaya yönelik bir bütünleşme hareketi olduğu

yaklaşımı ile ele alınan bu derste, Avrupa Birliğinin kurumsal yapısı ve hukuk düzeninin kendine özgü nitelik ve

özellikleri incelenmektedir. Bu çerçevede, Avrupa bütünleşmesinin kendine özgü hukuk düzeninin kuruluşu, kaynakları

ve yapısal özellikleri ile ilgili temel bilgiler verilmektedir.

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 tarihi dersi kültür ve medeniyetlerle ilgili temel kavramları incelerken; kültürün tarihsel gelişimine odaklanır. Ders,

dünya kültürlerini mukayeseli bir biçimde analiz ederken, kültürün hangi unsurlar tarafından oluştuğunu sistematik bir

biçimde ele alır.

Osmanlı Türkçesinde kullanılan harfler, Türkçe kelimelerde ünlü sesler: hurûf-ı hareke, ismin hâl ekleri, şahıs

zamirlerinin yazımı, işaret zamirlerinin yazımı, isimden isim yapma ekleri, çoğul ekleri, sayı isimleri, Farsça tamlamalar,

Türkçe arkaik kelimeler, Arapça ve Farsçadan geçen kelime ve tamlamalar, Farsçadan geçen ön ve son ekler. Seçme

metin okumaları yaparak öğrenilen dilbilgisi kurallarının pekiştirilmesi.

Ders İçeriği

Bu derste belli başlı siyasal sitemler ve bu sistemlerin oluşmasında esas rolü oynamış olan ülkelerin siyasal

yapılanmaları ele alınacaktır.

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.

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.

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.

6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
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Kodu Ders Adı

SBKY401 Medeni Hukuk 

SBKY403 Kamu Personel Yönetimi 

SBKY405 Türk İdare Tarihi 

SBKY407 Küreselleşme 

Kodu Ders Adı

SBKY409 Uluslararası Ekonomi Politik 

SBKY411 Medya, Kamuoyu ve Politika 

SBKY413 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 

SBKY415 Public Administration 

SBKY417 Uluslararası Göç Yönetimi ve Politikaları 

SBKY419 Kent Sosyolojisi 

SBKY421 Kentsel Hizmetler ve Konut Politikası 

SBKY423 Temel Hak ve Hürriyetler 

SBKY425 Çağdaş Siyası Akımlar 

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.

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.

Uluslararası Göç Yönetimi ve Politikaları dersi göç hukukunun ve yönetiminin temel kavramları ve uluslararası ilişkile ile

bağlantısını inceler. Göçün tarihsel gelişimi ve kavramlarını analiz ederken, uluslararası sözleşmelerde yer alan

ilkelere, mülteci statüsünün belirlenmesindeki etkenlere, iltica-sığınma prosedürlerine, mülteci ve sığınmacıların hak ve

özgürlükleirine dikkat çeker.

Bu derste, Anayasa, Anayasa Hukuku kavramları, Anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, Anayasaların yapılması ve

değiştirilmesi, siyasal iktidar ve devlet kavramları, devlet biçimleri, hükümet sistemleri, demokrasi kavramı, demokrasi

türleri, seçimlere hakim olan ilkeler ile seçim sistemleri, siyasal partiler, temel hak ve özgünlükler ile anayasaya

uygunluk denetimi türleri incelenecektir. Dersin ilgili konuları Türk Anayasa Mahkemesi kararları ile Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesi kararları ışığında incelenecek, konular pratik çalışmalar yoluyla somutlaştırılacaktır.

Bu ders 19., 20. yüzyıllara ve günümüz dünyasına şekil vermiş ideolojileri kuramsal ve tarihsel olarak incelemeyi

amaçlamaktadır. Ders genel olarak ideoloji kavramını ve bu kavramın oluşumunun tarihçesini inceledikten sonra, tekil

ideolojilerin tarihine, teorik varsayımlarına ve amaçlarına odaklanacaktır. Bu bağlamda incelenen ideolojiler; liberalizm,

muhafazakarlık, sosyalizm, anarşizm, milliyetçilik, faşizm, feminizm ve yeni sağ olacaktır.

Ders İçeriği

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.

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.

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.

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.

Dersin konu başlıkları şu şekildedir: uluslararası politik-ekonomi kavramı ve teorileri; fizyokrasi ve merkantalizm; liberal

uluslararası politik-ekonomi; marksizm / yapısalcılık; küreselleşme olgusu; uluslararası ticaret; para politikası; maliye

politikası; uluslararası finans; iktisadi gelişme ve uluslararası şirketler.

Bu ders kapsamında demokratik rejimlerin dördüncü gücü olarak nitelendirilen medyanın kamuoyu oluşturma gücü ve

bunun siyaset kurumu ve siyasilerin tutumları üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

Ders İçeriği

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.

Aglomerasyon sürecini ve nedenlerini açıklayarak, ilk kentlerin doğuşunu anlatır ve sonrasında yaşanan kentleşme

sürecinin bugün geldiği yeri tespit eder. Bu sürecin meydana getirdiği sorunların çözümüne kent sosyolojisi disiplininin

bakış açısıyla bakar ve analitik bir yaklaşımla meseleleri irdeleyerek kamu yönetimindeki rolü ve önemine vurgu yapar .

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.

7. YARIYIL

7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
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SBKY427 Bürokrasi 

SBKY429 Halkla İlişkiler 

SBKY431 İş Hukuku 

Kodu Ders Adı

SBKY402 Borçlar Hukuku 

SBKY404 Kamu Yönetimi Kuramları 

SBKY406 Yerel Yönetimler 

SBKY408 Karşılaştırmalı Siyaset 

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS

SBKY410 Dış Politika Analizi 

SBKY412 Din ve Siyaset 

SBKY414 Milliyetçilik Teorileri 

SBKY416 Media and Foreign Policy 

SBKY418 Sosyal Politika 

SBKY420 Türk Vergi Sistemi 

SBKY422 İktisat Politikası 

Bu ders öğrenciye siyaset sosyolojisi kuram ve kuramcılarını tanıtır. Klasik kuramcıların yanı sıra çağdaş kuramcıların

fikirlerini tartışmaya açar. Siyasetin oluşumundaki toplumsal bağlamın incelenmesiiçin gerekli araç ve kuramların

anlaşılmasını sağlar. Özellikle bilgi, toplum ve güç arasındaki ilişkilerin analizini yapar.

Milliyetçilik konusunun siyaset, tarih ve sosyoloji çalışmalarındaki yerini, milliyetçi hareket ve millet olgusunun

kapsamını, literatürde bu konuya yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturur. Milliyetçi hareket ya da metinler üzerinde analiz

yapabilecek hazırlığa gelme amaçlanmaktadır. Milliyetçilik üzerine sınıflandırmalara dair standart bilgi aktarıldıktan

sonra, modern çağda insanların tarihsel duygu durumu şartlarında milliyetçi ideolojinin çağırma gücünün özelliği

üzerinde daha çok durulacaktır. Millet ya da milliyetçiliğin aşıldığına dair tartışmalar ile millet olgusunun liberal eleştiriler

karşısında gücü ve varlık şartları belirginleştirilecektir.

Ders, medyanın siyaset oluşturma sürecindeki rolünü, özellikle de dış politikadaki etkinliğini örnek olayları da

inceleyerek açıklamaya çalışacaktır.

Ders, sosyal politika alanına ve çalışma yaşamına yönelik haber üretme konusunda yeterlilik geliştirmeyi

amaçlamaktadır. Ders kapsamında, sosyal politika alanına yönelik temel kavramlar -sendika, grev, toplu iş sözleşmesi,

sigorta, lokavt, konfederasyon- ve sosyal politika alanı ile ilgili temel kurum ve kuruluşlar- ILO, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı, SGK- tarihsel ve toplumsal bağlam içinde incelenecektir.

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.

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.

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.

Ders İçeriği

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.

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

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.

Bu ders demokratik ve otokratik rejimlerin karşılaştırılmasını, demokrasiler ile ekonomik gelişmişlik düzeyi arasındaki

ilişkiyi, farklı hükümet biçimlerinin incelenmesini içermektedir.

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.

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.

Bu ders, halkla ilişkilerin tanımı, iletişim süreci, halkla ilişkilerin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler

uygulamaları süreci ve yaratıcılık konularını içerir.

8. YARIYIL

8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
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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.

Karşılaştırmalı Metropoliten Yönetimler dersinin konu başlıkları şunları kapsamaktadır: yerel yönetim ve kent

kavramlarının teorik çerçevesi, kent yönetim şekilleri, yerel yönetimlerin büyüklüğü / ölçek tartışmaları, kentlerarası

ilişkiler ve Türkiye'de metropoliten kent yönetiminin gelişim süreci ve tarihi.

Ders kapsamında; örgütsel davranışın tarihsel gelişimi, yeni yaklaşımlar, örgütsel vatandaşlık, bağlılık ve öğrenme,

örgütlerde liderlik kuramları, örgütlerde etik davranışlar ve yönetimi, örgütlerde güç ve politika gibi konu başlıkları

incelenmektedir.

Ders kapsamında yapılacak projeyle birlikte bölümde öğrenilen bilgilerin uygulanması ve pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca öğrencilerin proje yapmayı öğrenmesi ve yapacakları projelerle hangi kurumlarla çalışabilecekleri anlatılacaktır.

Bu ders; Bölge Kavramı ve Bölge Çeşitleri, Bölgesel Gelişme Politikalarının Kurumsal Yapısı, Bölgesel Planlama ve

Kalkınma, Bölgeler Arası Dengesizlikler, Bölge Kalkınma Yöntemleri, Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Kalkınmada

Rolleri, Avrupa Birliğine Uyum sürecinde Bölge Politikaları ve Yerel Yönetimlerin Kalkınmaya Yönelik Uygulamaları gibi

hususları içermektedir.

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.

Bu ders, kişilerarası iletişimin pratik ilkelerini öğrenme ve günlük hayata uygulama fırsatı sunmaktadır. Öğrencilere

gerek kişisel gerekse profesyonel yaşamlarındaki iletişimlerini geliştirebilmelerine yönelik çok çeşitli strateji ve teknik

tanıtılmaktadır. Ders, öğrencilerin iletişimlerindeki düzen, açıklık, detayların öneminin farkında olmalarını sağlamak

üzere sözlü, sözel-olmayan ve yazılı iletişimdeki tuzakların farkına varmalarına yardımcı olacak aktiviteler sunmaktadır.

Ders ayrıca iş iletişiminin farklı metotları ve çeşitli iş iletişimi araçları hakkında pratik bilgiler sağlamaktadır.
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