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() Bu Ders KAM404 ile eşdeğerdir, ancak 9. ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir. 5. Yarıyıldan itibaren mezun
durumunda olan öğrenciler de Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu dersi alabilirler.
(**) Bu Ders KAM407 ile eşdeğerdir ancak 8. ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir. 5. Yarıyıldan itibaren mezun
durumunda olan öğrenciler de Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu dersi alabilirler.
(***) Alan ile ilgili seçmeli derslerden 2 tane seçilecektir.
(****) Alan ile ilgili seçmeli derslerden 3 tane seçilecektir.
(*****) Alan Dışı Seçmeli derslerden bir tanesinin SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi dersi olarak kodlanması gerekmektedir.

DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL DERSLERİ
IKT 105 İktisada Giriş ( 3 0 3, AKTS 5 ) (Zorunlu)
Ekonomi biliminin tanımı, konusu, kapsamı; iktisadın temel kavramları: İhtiyaç, mal ve hizmet, fayda,
değer, üretim, üretim faktörleri, tüketim, iş bölümü ve verimlilik; toplumun karşılaştığı temel ekonomik
sorunlar, bazı ekonomik kavramlar, arz, talep ve pazar dengesi, tüketici dengesi, firma dengesi, fiyat
teorisi, talep teorisi, üretim teorisi, tüketiciler, üreticiler ve piyasaların etkinliği, maliyet analizi, üretim
faktörleri piyasası, ekonomideki piyasa türleri; tam rekabet piyasası, monopol rekabet piyasası, oligopol
piyasası; gelir dağılımı politikası gibi konular ele alınmaktadır.
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KAM101 Hukukun Temel Kavramları (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Genel olarak hukuk bilimi içerisinde yer alan temel kavramlar, tanımlar ve yaklaşımlar ele alınmaktadır.
Bölümde ileriki dönemlerde okutulan hukuk derslerinde geçen kavramların ne anlama geldiği ve
içerikleri kısaca tanıtılmaktadır. Bu çerçevede, Toplumsal Düzen ve Hukuk ilişkisi, Hukukun kaynakları,
Hukuk kurallarının unsurları ve uygulanması, yaptırım, Hukukta kişi kavramı ve içeriği, Hak kavramı ve
içeriği, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, hukukta sorumluluk hali ile insan hakları konuları üzerinde
durulmaktadır.
KAM103 Sosyoloji (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Sosyolojinin tanımı, konusu, sosyoloji biliminin ortaya çıkışı, gelişmesi ve alt dalları ve diğer bilimlerle
ilişkisi, sosyoloji biliminde kullanılan temel kavramlar, kültür ve toplum, sosyal yapı, sosyal sınıflar,
toplumsallaşma, aile kurumu, ekonomi kurumu, eğitim kurumu gibi konular ele alınmaktadır.
KAM105 Siyaset Bilimi I (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Siyaset biliminin anlamı, gelişimi, konusu, kapsamı, siyasal iktidar ve siyasal iktidarın başlıca nitelikleri,
siyasal iktidarın meşruluk kaynakları, siyasal katılma, siyaset bilimi açısından devlet kavramı, seçim
kavramı, anayasa ve demokrasi kavramları gibi konu başlıkları üzerinde durulmaktadır.
KAM107 Yönetim Bilimi (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Yönetim biliminin tanımı, özellikleri, gelişimi, yönetim biliminin diğer bilimlerle ilişkisi, Yönetim süreçleri,
planlama, örgütlenme, yönetme, koordinasyon, denetim, yeni yönetim yaklaşımları.
KAM181 Bilgisayar I (1 2 2, AKTS 3) (Zorunlu)
Bilgi teknolojisine giriş, bilgisayar organizasyonu ve iletişim sistemleri, temel uygulama esasları,
elektronik tablolama programı MS-EXCEL, sunu programı MS-POWER POINT, veri tabanı sistemleri,
bilgisayar ağları, internet, web sayfası tasarımı, web sayfası oluşturma ve yayınlama
TUR181 Türk Dili I (2 0 2, AKTS 2) (Zorunlu)
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk
Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü
durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi
ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.
YDL185 Yabancı Dil I (2 0 2, AKTS 2) (Zorunlu)
To be Fiili, Selamlaşmada kullanılan yapılar, Emir, Rica ve Dilek belirten yapılar, Kipler: “will”, “would”,
“might”, “shall”, Adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları, Sayılar, Yardım teklif etme ve isteme kalıpları, Yol/Yön
sorma ve tarif etmede kullanılan yapılar, Soru Kelimesi ile sorulan sorular, Olumlu/Olumsuz beğeni ifade
etme kalıpları, Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman,Geçmiş zaman, Sıklık Zarfları: “often”, “always”,
“never”, Karşılaştırma sıfatları, Edatlar: Yer belirten edatlar; “in”, “on” , “at”, “between”, “above”,
“over”, “below”, İngilizce alfabe, Telaffuz çalışmaları, Nesneler, Sınıftaki eşyalar, Adıllar: Kişi adılları,
iyelik adılları, Tümceler: Olumlu ve olumsuz tümce yapıları, Emir Tümceleri, Tekil- Çoğul ilişkisi, Sorular:
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Yardımcı fiille sorulan sorular, soru kelimesi ile sorulan sorular, İsimler: Sayılabilen ve sayılamayan
isimler, Temel Kipler: “can”, “must”, “have to” Kipler: “ should”, “ought to”, “had better”, “may”,
“might”, “could”, “can”, Yazılı anlatım: Fikirlerin organizasyonu, okuma becerisi:Okuduğunu anlama ve
sorulara cevap verebilme, bağlam içinde sözcük çalışması: Sözcükleri kullanımlarına göre anlamlandırma,
Eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükler, Zamanlar: Present Perfect Tense, Past Progressive Tense (was/ were
+ V ing ) Geçmiş zaman yapıları, Sorular: Olumlu olumsuz sorular, Aktarma Yapıları: Edilgen Çatı: ( am/ is/
are + V3), (was/ were + V3), Ettirgen Yapı:( have/ get / make somebody to do something), Tümcecikler:
İsim tümceleri, Sıfat tümceleri.
AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 0 2, AKTS 2) (Zorunlu)
İnkılâp Tarihinin Anlamı, Türk İnkılâbının Önemi, Türk İnkılâbına Yol Açan Nedenlere Toplu Bakış, I.
Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlaması, İşgaller Karşısında Memleketin DurumuMustafa Kemal Paşa’nın Tutumu, Kurtuluş İçin İlk Adım-Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma, Cemiyetler,
Kuvayı Milliye-Misak-ı Milli, TBMM’nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, Sevr ve Gümrü Barışı, Sakarya
Savaşına Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı-Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, Siyasal
Alanda İki Büyük İnkılap, Takrir-i Sükun Dönemine Geçiş.

II. YARIYIL DERSLERİ
KAM102 Anayasa Hukukuna Giriş (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
Anayasa ve anayasa hukukuna ilişkin kavramlar, anayasa yapımı ve değiştirilmesi ile anayasa çeşitleri,
hukuk devleti kavramı, devlet ve kurucu unsurları, siyasal iktidar, siyasal partiler, seçim sistemleri ve
hükümet sistemleri gibi konular ele alınmaktadır.
KAM104 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (3 0 3, AKTS 3) (Zorunlu)
Toplumsal yapının kavramsal çerçevesi, Türkiye’de toplumsal yapıya ilişkin temel özellikler, Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e modernleşme, Türkiye’de siyaset ve bürokrasinin nitelikleri, sivil toplum ve sorunları,
Türkiye’de ekonomi, kültür, siyaset ve sosyal yapı ve bunların toplumsal yapıya etkileri, Türkiye’de
sanayileşme, kentleşme dinamikleri ve toplumsal yapıya etkileri, Küreselleşme ve Türkiye’nin toplumsal
sorunları
KAM106 Siyaset Bilimi II (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Siyasi partilerinin ortaya çıkışı, fonksiyonları, siyasi parti tipleri, parti sistemleri, kamuoyu, propaganda,
baskı grupları ve siyasi partiler, baskı grupları çeşitleri, baskı gruplarının güç kaynakları, baskı gruplarının
etkileme ve baskı yöntemleri, sosyal tabakalaşma ve siyasal iktidar, siyasal sistemler, elit teorileri, çağdaş
siyasi ideolojiler, seçim sistemleri dersin ana konularıdır.
IKT106 Mikro İktisat (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
Milli gelir hesaplamaları, klasik, Keynezyen ve neo-klasik gelir ve istihdam teorileri, toplam talep ve
toplam arz, genel fiyat düzeyi, para arz ve talebi, makro ekonomik istikrarsızlıkla mücadelede farklı
iktisat okullarının çözüm önerileri.
ISL112 İşletme Bilimine Giriş (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
İşletme bilimine ilişkin temel kavramlar, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle
ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, kuruluş çalışmaları, bu kapsamda fizibilite raporu hazırlığı, işletme
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büyüklüğü ile kapasitesi, işletmelerin kuruluş yeri seçimi ve yönetim fonksiyonu dersin içeriğini
oluşturmaktadır.
KAM182 Bilgisayar II (2 2 3, AKTS 3) (Zorunlu)
MS – DOS İşletim Sistemleri, MS – DOS Komutları, Windows’a Giriş, Winword’e Giriş ve Kullanımı, Excel’e
Giriş ve Kullanımı, Power Point.
TUR182 Türk Dili II (2 0 2, AKTS 2) (Zorunlu)
Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin
unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe,
tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar.
YDL186 Yabancı Dil II (2 0 2, AKTS 2) (Zorunlu)
Zamanlar: ‘’will’’ ve ‘’going to’’içeren zamanlar, future pefect (will have+V 3),, future continuous tense
(will be V+ing), geleceğe yönelik Tahminlerde Bulunma, gelecek planları hakkında konuşma, sorular, tag
questions, choice questions (or), edatlar, zaman belirten edetlar (for, since), karşılaştırma yapıları,
“more than’’,.”.er than’’, olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları : ‘’I like’’,’’I don’t like’’, günlük
konuşma, deyimler, edilgen çatı (have/has/had been+V3), okuma becerisi, okuduğunu anlama, sorulara
cevap verebilme ve okunan parçaya göre soru hazırlayabilme, özne-yüklem uyumluluğu, yazılı anlatım :
kompozisyon yazma, koşullu ve sonuç tümceleri, ‘’if’, ‘’whether’’, ‘’unless’’, ‘’wishes’’, ‘’hopes’’,
bağlaçlar, zıtlık bildiren bağlaçlar, although’’, ‘’even’’, ‘’though’’, ‘’in spite of ‘,’’but... anyway’’, isim
tümcecikleri: ortaçlarla kurulan tümceler, karşılaştırma yapıları, sıfat tümceleri :defining, non-defining
clauses, phrasal verbs, separable, inseparable phrasal verbs, Sözlük Çalışması, Ettirgen Yapı
(have/get/make something done), (have/get/make somebody to do something).
AIT182 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 0 2, AKTS 2) (Zorunlu)
Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin kurulması,
ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk
döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç-dış siyaseti Atatürk’ün ölümü, Atatürk İlkeleri genel olarak
(Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık), Genel değerlendirme, Atatürk
döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyaseti (1938-1983 arası).

III. YARIYIL DERSLERİ
KAM201 Türk Anayasa Hukuku (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
I. Meşrutiyet (1876), II. Meşrutiyet (1908) ile getirilen değişiklikler, 1921, 1924, 1961 ve 1982
Anayasalarının yapısı, içeriği ve getirdiği düzenlemeler ve temel özellikleri ile Yasama, Yürütme ve Yargı
organlarının yapısı ve işleyişi konuları ve temel hak ve özgürlüklerin Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti
Devletleri’nde yer alış şekli anlatılmaktadır.
KAM205 Siyasal Düşünceler Tarihi (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Antik Yunan siyasal düşüncesinden başlayarak, Platon, Aristoteles, Aquinolu Thomas, Farabi, İbni
Haldun, Machiavelli, Thomas Morus, Jean Bodin, John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, Thomas
Hobbes, Voltaire, Emanuel Sieyes, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, Edmund Burke, August
Comte, Fichte, Hegel, Saint Simon, Karl Marx gibi düşünürler ve siyasi akımlar.
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KAM209 Medeni Hukuk (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
Başlangıç hükümleri, medeni hukukun kaynakları, medeni hukukun temel kavramları, temel ilkeler
(Dürüstlük kuralı, iyiniyet ilkesi), gerçek kişiler, ehliyet, tüzel kişiler, aile hukuku hakkında temel bilgiler
ve evlenmenin hükümleri, boşanma ve mal rejimleri, soybağı, vesayet ve vesayet kavramları, miras
hukuku.
ISL241 Genel Muhasebe (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Muhasebenin tanımı, kavram ve ilkeler, temel muhasebe denkliği, temel mali tablolar, muhasebe hesap
kavramı şekli, işleyişi ve kayıt yöntemleri, tekdüzen muhasebe sistemi, Türkiye 'de tekdüzen muhasebe
sistemi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, dönen varlıklar, duran varlıklar, kaynak hesapları, kısa
vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu hesapları, maliyet
hesapları, gelir tablosu hesaplarının kapatılması ve gelir tablosunun düzenlenmesi, dönem sonu
işlemleri.
MLY221 Kamu Maliyesi (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Maliye biliminin konusu, tanımı, yöntem biçimleri, temel yaklaşımları ve diğer disiplinler ile ilişkisi; kamu
maliyesinin temel özellikleri, işleyişi, kamu harcamaları ve etkileri, kamu gelirlerinin tanımı, niteliği,
çeşitleri; verginin tanımı, bileşenleri, amaçları; vergileme ilkeleri ve etkileri; vergilerin sınıflandırılması;
devlet borçlarının niteliği, sınıflandırılması ve borçlanma nedenleri; bütçe kavramı, özellikleri ve
fonksiyonları ile bütçe ilkeleri ve genel olarak mahalli idareler ders kapsamını oluşturmaktadır.
YDL285 Yabancı Dil III (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Bu ders öğrencilerin akademik yazıları daha etkin şekilde anlama ve yazma olanağı sunmayı
amaçlamaktadır. Akademik yazım süreci, çalışma ve dış kaynaklarının keşfi ile başlar ve ilgili bilgilerin
analizi ve seçimi ile gelişir.
ISL235 Ticaret Hukuku (3 0 3, AKTS 4) (Seçimlik)
Ticaret hukukunun temel ilkeleri, ticari işletme, tacir, ticaret unvanı, marka, ticari defterler ve diğerleri,
tacir v.b. kavramları, ticaret ortaklıklarının türleri ve nitelikleri konuları ayrıntılı şekilde ele alınmaktadır.
KAM211 Türk Dış Politikası (3 0 3, AKTS 4) (Seçimlik)
Türkiye Cumhuriyeti’nin, kuruluşundan günümüze kadar izlenen dış politika: Atatürk dönemi, İnönü
dönemi, Demokrat Parti dönemi, 27 Mayıs’tan 12 Eylül 1980’e ve 12 Eylül 1980’den günümüze şeklinde
incelenecektir.
KAM213 Kent Ekonomisi (3 0 3, AKTS 4) (Seçimlik)
Ders temel olarak ekonomik teori ile pazar ekonomilerinde kentsel planlamanın amaçları ve işlevleri
arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Fiziksel çevrede değer, değerin oluşumu, dağılımı; kent arazisi ve
mülkiyet açısından değerin ölçülmesi; rant ilişkileri ve bu ilişkilere getirilen farklı yaklaşımlar ağırlıklı
konuları oluşturmaktadır. Mülk piyasalarında değeri ve davranışı gözlemlemek açısından plan kararları,
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yatırım, gelişme, yenileme ve iyileştirme kararları; mülk piyasalarında davranışsal kalıplar; mülkiyet
hakkı formları; rant kontrolü ve diğer kontrol araçları ana başlıklardan bazılarıdır.

IV. YARIYIL DERSLERİ
KAM202 Borçlar Hukuku (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Hukuki şahıslar arasındaki alacak – borç ilişkisi, borçların ortaya çıkışı, taraflar arasında sözleşme
yapılması, ifası, borçların çeşitleri ve hukuki sonuçları ile haksız fiilden doğan borç ilişkileri, sebepsiz
zenginleşmeden doğan borçlar, müteselsil sorumluluk, kusur ve kusursuz sorumluluk ve alacağın temliki
gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
KAM204 Siyasi Tarih (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Fransız devriminden başlayıp günümüze kadar uzanan dönemde, dünya tarihinde meydana gelen önemli
siyasal gelişmeler, dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KAM206 İdare Hukuku (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
İdare hukukunun genel ilkeleri, kavramları ve kaynakları, idare hukukunu diğer hukuk dallarından ayıran
özellikler, organik ve fonksiyonel anlamda idare, idari fonksiyonun özellikleri, bağlı yetki ve takdir yetkisi,
idari işlemler, idari sözleşmeler, kamu hizmeti, kamu görevlileri, Türkiye’nin idari teşkilatı (merkezi
yönetim ve yerinden yönetim kuruluşları), Kolluk, İdarenin denetlenmesi.
EKN240 İstatistik (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
İstatistik nedir? Veri toplama, veri derleme, veri gösterimi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, grafik
ve tablo oluşturma, indeksler, olasılık teorisi ve rastlantısal değişkenler, örnekleme teorisi, istatistik karar
teorisi, Binom dağılımı, Hipergeometrik dağılım, Poisson dağılımı, kesiksiz değişken dağılımları, normal
dağılım.
IKT232 Makro İktisat (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Makro iktisatın genel çerçevesi, makro iktisadın temel kavramları, işsizlik, enflasyon, istihdam, büyüme
ve kalkınma, ekonomik büyüme, istikrar politikaları, devlet borçları, milli gelir analizi, modern makro
ekonomik model ve politikalar, Klasik ve Keynesyen teorileri, Keynesyen teorinin evrimi ve modelinin
temelleri, yeni Keynesyen teorinin evrimi ve modelinin temelleri gibi konular ele alınmaktadır.
YDL286 Yabancı Dil IV (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
YDL III’ün devamı olarak İngilizce akademik metinlerin okunması, bilinmeyen kelimelerin çıkarılması,
kamu yönetimi ile ilgili kavramların İngilizcesinin tanıtılması, metinlerden kısa özetler çıkarılması,
öğrencilere okunan metinlere dayalı kısa İngilizce makaleler yazdırılması, yorumlatılması gibi konular
işlenmektedir.
KAM208 Yönetim Psikolojisi (3 0 3, AKTS 4) (Seçmeli)
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
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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.

KAM210 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (3 0 3, AKTS 4) (Seçmeli)
AB’nin ortaya çıkışı, gelişimi, hukuki yapısı ve temel politikaları ile AB – Türkiye ilişkilerinin tarihsel
gelişimi, ilişkinin hukuki, siyasi ve sosyal boyutları ve güncel seyri konuları ele alınmaktadır.
MLY232 Devlet Bütçesi (3 0 3, AKTS 4) ( Seçmeli)
Bütçenin tanımı ve tarihi gelişimi, bütçenin temel esasları, bütçenin fonksiyonları ve bütçe ilkeleri, bütçe
ilkelerindeki sapmalar, bütçe politikaları, bütçe sistemlerindeki gelişmeler, Türk bütçe sistemi, bütçenin
kabul edilmesi ve uygulanması, bütçe uygulamaları, bütçenin denetimi ve çeşitleri, Türkiye’de uygulanan
bütçe politikaları, genel bütçe dışında yer alan bütçe türleri ve uygulamaları.
ISL236 Envanter Bilanço (3 0 3, AKTS 4) ( Seçmeli)
Muhasebenin ve envanterin tanımı, muhasebenin gelişimi, envanterin kapsamı, envanter işlemleri,
muhasebe dışı envanter çalışmaları, değerleme kavramları, değerleme ölçüleri, envanter değerleme,
stoklarda değerleme, aktif, pasif ve sonuç hesapların envanter ve değerleme işlemleri, gelir ve gider
hesapları, temel mali tabloların düzenlenmesi gibi konular üzerinde durulmaktadır.

V. YARIYIL DERSLERİ
KAM305 Devlet ve Bürokrasi Kuramları (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
Devlet ve bürokrasi kavramlarının analizi, devlet kavramının ortaya çıkışı, devlet kuramları (Pluralist,
Marksist, Elitist, Yeni Sağcı, vd.), Devlet kuramları doğrultusunda bürokrasiye yaklaşım, Weberyen
bürokrasi, diğer bürokrasi kuramları
KAM307 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Bilginin tanımı ve kaynağı; bilimsel düşünce; bilimsel yöntem; araştırma tanımı; yöntem ve teknik
arasındaki farklılıkların açıklanması, bilimlerin sınıflandırılması dersin ilk aşamasını oluşturmaktadır.
Doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki yöntem farklılığının vurgulanması sonrasında araştırma süreç
ve teknikleri, veri toplama, gözlem, değerlendirme teknikleri, niteliksel ve niceliksel araştırma
yöntemleri temel olarak ele alınmaktadır. Kütüphane kullanımı, araştırma metnine ilişkin referans
sistemleri, kullanımı; akademik yazımın nitelikleri ve sosyal bilimler için bu konuda yararlanılabilecek
kaynakların tanıtımı dersin içeriğini tamamlamaktadır.
KAM309 Kentleşme ve Konut Politikaları I (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
Kent planlamasının ağırlıklı olduğu derste kentleşmeye ilişkin temel kavramlara ve kent kuramlarına giriş
yapıldıktan sonra Türkiye’de kentleşme süreci tarihsel olarak ele alınmaktadır. Kentleşme süreci ve
planlama ilişkisi temelinde kent planı türleri, planlama ilkeleri ve araçları vurgulanarak incelenmektedir.
Türkiye’de farklı planlama dönemleri paralelinde değişen konut politikaları mekânsal, sosyal ve
ekonomik değişkenler çerçevesinde ele alınmakta, ders, konu bütününe eleştirel yaklaşmaya yönelik
bilgi birikimi ve düşünme becerisi oluşturma yönünde tamamlanmaktadır.
KAM311 Yerel Yönetimler (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
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Yerel yönetim kavramı, ortaya çıkışı ve gelişimi, Türkiye’de yerel yönetimler- gelişimi, temel ilkeleri, (il
özel idareleri, belediyeler, Büyükşehir belediyeleri, köyler), yerel yönetimlerde görev ve gelir bölüşümü,
yerel yönetimlerin personeli ve denetimi, yerel yönetimlerde özelleştirme, çevre ve yerel yönetim
ilişkileri.
KAM303 Uluslararası Hukuk (3 0 3, AKTS 4) (Seçmeli)
Uluslararası Hukuk’un tanımı, dayanağı, Uluslararası Hukuk’un kaynakları, Uluslararası Hukuk – iç hukuk
ilişkisi, Uluslararası Hukuk’un kişileri, Uluslararası Hukuk’un mekânsal kuralları, çevrenin uluslararası
düzende korunması ve uluslararası sorumluluk konuları öğretilmektedir.
ISL353 Kıymetli Evrak Hukuku (3 0 3, AKTS 4) ( Seçmeli)
Genel hükümler (kavramlar ve özellikleri), Kıymetli Evrak’a hakim olan ilkeler, Kıymetli Evrak’ın çeşitli
yönlerden sınıflandırılması, Kıymetli Evrak’ın devri, kambiyo senetleri; poliçe, bono, çek, emtia senetleri;
hisse senetleri, umumi mağaza, makbuz senedi, varant.
KAM315 Demokrasi Kuramları (3 0 3, AKTS 4) ( Seçmeli)
Demokrasinin içeriği, demokrasi tarihi, demokrasinin temel ilkeleri, doğrudan demokrasi ve temsili
demokrasi, özgürlük ve demokrasi, eşitlik ve demokrasi, farklı ideolojiler ve demokrasi, liberal
demokrasi, sosyal demokrasi, seçkinci demokrasi, çoğulcu demokrasi, katılımcı demokrasi, radikal
demokrasi gibi konular ele alınmaktadır.
KAM317 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (3 0 3, AKTS 4) ( Seçmeli)
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’nun ortaya çıkışı, esasları, patent, marka, faydalı model, endüstiriyel
tasarım ve coğrafi işaretleri gibi kavramlar açıklanmakta ve fikir ve sanat eserleri ile sınai ürünleri
korumaya yönelik düzenlemeler Türk Hukuku’ndan ve Avrupa Birliği Hukuku’ndan örneklerle
anlatılmaktadır.
KAM319 Bölgesel Gelişme Politikaları (3 0 3, AKTS 4) ( Seçmeli)
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.
ISL357 Bankacılık ve Finansal Ekonomi (3 0 3, AKTS 4) ( Seçmeli)
Hisse senetleri ve hisse senetleri piyasası, risk ve risk yönetimi, bankacılık sistemi: krediler, mevduatlar,
yönetim ve performans; döviz piyasaları ve döviz kurunun saptanması, merkez bankası ve görevleri, kısa
ve uzun vadeli kaynaklar, sermaye piyasaları, para piyasaları.
IKT337 İktisat Politikası (3 0 3, AKTS 4) (Seçmeli)
İktisat politikasının amaçları araçları, iktisat politikası üzerinde etkili olan ulusal kurum ve kuruluşlar ve
bunların uygulamaları, iktisat politikası üzerinde etkileri olan uluslar arası kuruluşlar ve uygulamaları,
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ekonomi politikası için teorik çerçeve, para ve döviz kuru politikası, kamu finansmanı, mali piyasalar,
ödemeler dengesi sorunları, enflasyon, ekonominin izlenmesi, Türkiye’de iktisat politikası uygulamaları.

VI. YARIYIL DERSLERİ
KAM312 İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
Örgütlerde insan kaynakları ve yönetimi, İnsan Kaynakları yönetimi açısından yasal çerçeve, iş analizi, iş
tanımları, işe alma, eğitim, performans değerlendirme, teşvik, ücretlendirme, personel yönetimi ve
insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıklar, kamuda insan kaynakları yönetimi ve yasal mevzuat.
KAM304 Çağdaş Devlet Düzenleri (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Japonya, Çin gibi ülkelerin yasama,
yürütme, yargı organları ve yerel yönetimleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır.
KAM306 Kentleşme ve Konut Politikaları II (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
Türkiye’de farklı planlama dönemleri paralelinde değişen konut politikaları mekansal, sosyal ve
ekonomik değişkenler çerçevesinde ele alınmakta, ders, konu bütününe eleştirel yaklaşmaya yönelik
bilgi birikimi ve düşünme becerisi oluşturma yönünde gelişmektedir. Kentleşme ve Konut Politikaları I
Dersinin devamı olan ders, Türkiye’de konut sorunları ve politikası, gecekondu ve kent arazi politikaları
üzerine ağırlık kazanmaktadır.
KAM308 İdari Yargı (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
Türkiye’deki idari yargı organları ve idari yargı sisteminin özellikleri, İdarenin yargı dışı ve yargısal yollarla
denetimi, Danıştay, İdare, Bölge idare, vergi mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin işleyişi,
yapısı ve özellikleri, hukuka aykırılık ve idari işlemin unsurları, İptal davası, tam yargı davası ve idari
yargılama usulleri, ilkeler, görev ve yetki, taraflar, süre, dava açma şartları. Yargı yerlerinin kararlarına
karşı başvuru yolları, itiraz, temyiz, karar düzeltmeleri, yargılamanın yenilenmesi ve yargı kararları ile
ilgili diğer konular ve yargı içtihatları.
KAM314 Uluslararası Örgütler (3 0 3, AKTS 4) (Seçmeli)
Uluslararası örgütlerin yapısı, genel nitelikleri, uluslararası hukuk ve sistem içerisindeki yerleri,
Türkiye’nin üyesi olduğu BM, Avrupa Konseyi, NATO, İKÖ, KEİ, D-8 gibi belli başlı uluslararası örgüt ve
yapılar öğretilecektir.
KAM310 İnsan Hakları Hukuku (3 0 3, AKTS 4) (Zorunlu)
İnsan hakları teorisinin tarihsel gelişimi ve insan olmaktan kaynaklanan temel haklar düşüncesi ile
toplumsal gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan yeni hak grupları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel
Bildirisi ve ilgili diğer insan hakları metinleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, diğer bölgesel insan
hakları sözleşmeleri ve uygulamaları ele alınmaktadır.
KAM316 İmar Hukuku (3 0 3, AKTS 4) (Seçmeli)
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Derste, hukuk, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi temel kavramların açıklanması sonrası planlamaya
ilişkin yasal ve yönetsel örgütlenme biçimi, imar hukuku, inşaat hukuku, eser sözleşmesi çerçevesinde
incelenir. Planlama ve uygulama araçları, kurumsal yapı, planlama sonrası süreç ele alınır ve bu konulara
ilişkin sorunlar ile planların uygulanabilirliği tartışması ile ders tamamlanır.

KAM318 Kamuda Stratejik yönetim (3 0 3, AKTS 4) (Seçmeli)
Yönetim, kamu yönetimi, stratejik yönetim, stratejik planlama, kamu hizmeti, kamu mali yönetimi
kavramları, Stratejik yönetim düşüncesinin gelişimi, Kamu yönetimi açısından stratejik yönetim, Stratejik
planlama süreci (strateji geliştirme süreci ve stratejik analiz, çevresel faktörlerin değerlendirilmesi ve
mevcut durum analizi), kamu kuruluşlarından stratejik plan örneklerinin incelenmesi.
KAM320 Kent Sosyolojisi (3 0 3, AKTS 4) (Seçmeli)
Ders, kent sosyolojisindeki temel yaklaşımlara giriş ile toplum ve kent üzerine gelişen önemli teorik
tartışmalar ile başlamaktadır. Temelde kentsel mekânın ve kentte sosyal organizasyonun ilişkisel ve
karşılıklılığı konu alınmakta, 20. ve 21. yüzyıl modern kenti, modern ve postmodern metropolitan
olguları incelenmektedir. Sosyal farklılaşma, sosyal sınıflar, ekonomik yeniden yapılanma, sosyal ve
mekansal değişim, sosyal kutuplaşma gibi konu baslıklarını içeren derste kavram ve tartışmalar Türkiye
kentleri örnekleri perspektifinde kısaca incelenmektedir.
KAM322 Siyasi Partiler ve Seçimler (3 0 3, AKTS 4) (Seçmeli)
Siyasal Parti’nin tanımı, siyasal partilerin kökeni ve gelişimi, Siyasal parti’lerin örgüt yapıları, siyasal
partilerin fonksiyonları, siyasal parti sistemleri ve seçim sistemleri.
MLY364 Maliye Politikası (3 0 3, AKTS 4) (Seçmeli)
Maliye Politikası’nın ortaya çıkışı, etkileri ve etkinliği üzerine tartışmalar, Maliye Politikası’nın amaç ve
araçları, Maliye Politikası’nda Klasik, Keynesyen ve Monetarist yaklaşımlar ile yeni yaklaşımlar, Enflasyon,
Durgunluk ve Stagflasyon’a karşı uygulanan maliye politikaları, Bütçe açığı durumunda uygulanan maliye
politikaları ile Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan maliye politikalarının genel analizi konuları ele
alınmaktadır.

VII. YARIYIL DERSLERİ
KAM401 Türk Siyasal Hayatı I (3 0 3, AKTS 6) (Zorunlu)
Tanzimatla başlayan modernleşme süreci, 1876 Anayasası, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, İttihat ve
Terakki Fırkası dönemi, Kurtuluş Savaşı,Türkiye Cumhuriye’nin kuruluş süreci, tek parti dönemi
gelişmeleri, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, çok partili hayata geçiş süreci, Demokrat Parti dönemi (19501960) siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
KAM403 Türk Yönetim Tarihi (3 0 3, AKTS 6) (Zorunlu)
Ortaçağ, Bizans, İslam Devletleri, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğu yönetim düzenleri, yönetim
kurumları, yönetim şekilleri, Türk yönetsel yapısıyla karşılıklı etkileşimleri.
MLY463 Vergi Hukuku (3 0 3, AKTS 5) (Zorunlu)
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Vergi Hukuku’nun konusu, kaynakları, genel ilkeleri ve temel kavramları, vergi kanunları ve uygulanması,
vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu, vergi suç ve cezaları ile vergide zamanaşımı, vergi icrası, uzlaşma
yöntemi ile vergi mahkemeleri yapısı ve işleyişi konuları öğretilmektedir.

KAM407 Diploma Çalışması (0 6 2, AKTS 5) (Zorunlu)
Öğrenim gördüğü alanda belli bir konuda bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşmada ve analiz etmede
yöntemsel kuralları öğrenme ve elde ettiği bilgi, belge ve verileri bilimsel bir eser formatında hazırlama
ve sunma konuları öğretilmektedir.
KAM405 Kamu Politikaları ve Analizi (3 0 3, AKTS 5) (Seçmeli)
Kamu politikası kavramı, kamu politikalarında rol oynayan aktörler ve kamu politikalarına yön veren
temel ilkeler, kamu politikası süreci, kamu politikası analizi, kamu politikasında karar verme, kamu
politikalarında ülke örnekleri.
KAM409 Şehir ve Bölge Planlama (3 0 3, AKTS 5) (Seçmeli)
Dersin içeriğini Şehir ve Bölge Planlaması alanına ilişkin temel kavramlar ve yaklaşımlar ile Türkiye’de
şehir ve bölge planlamanın tarihsel gelişimi oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye bağlamında
kentleşme ve gelişme sürecinde benimsenen temel planlama yaklaşımları ve araçları ölçekler arası
ilişkiler bütününde incelenmektedir.
KAM411 Yerel Yönetimlerde Yeni Eğilimler (3 0 3, AKTS 5) (Seçmeli)
Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında görev, yetki ve gelir bölüşümü, yerel yönetimler alanındaki
yeni yönetsel, siyasal, mali ve teknolojik değişim ve dönüşümler bu değişim ve dönüşümlerin Türkiye’nin
idari ve siyasi sistemine etkileri.
CLS439 İş Hukuku (3 0 3, AKTS 5) (Seçmeli)
İş Hukuku’nun tarihsel gelişimi, işçi, işveren, işyeri, iş sözleşmesi gibi temel kavramları, İş Kanunu’nun
kapsamı ve konusu, hizmet sözleşmesi, kıdem tazminatı, çalışma süreleri, ücretli tatiller gibi konular ele
alınmaktadır.

IKT443 Türkiye Ekonomisi (3 0 3, AKTS 5) (Seçmeli)
Cumhuriyetin kuruluş döneminden başlayarak, Tek partili siyasal hayat döneminde devlet eliyle kalkınma
modeli ve 1950 sonrası uygulanan Liberal kalkınma modeli, kalkınma planları, Cumhuriyet tarihinde
yaşanan ekonomik bunalımlar ve 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Programı ve küresel ekonomi ile
bütünleşme dönemi, 2000’li yıllarda Türkiye Ekonomisi konularına değinilecektir.
KAM413 Türk Siyasi Düşünce Tarihi (3 0 3, AKTS 5) (Seçmeli)
Siyasi düşünce akımı olarak Osmanlıcılık; Batıcılık ve Abdullah Cevdet vd.; Türkçülük ve Ziya Gökalp,
Yusuf Akçura’nın görüşleri; İslamcılık ve Said Halim Paşa vd.; Liberalizm ve Prens Sabahaddin;
muhafazakarlık, Sosyalizm, Kemalizm vd. siyasal düşünce akımları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
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VIII. YARIYIL DERSLERİ
KAM402 Çevre Sorunları ve Politikaları (3 0 3, AKTS 6) (Zorunlu)
Derste çevre sorunları, toplumsal, siyasal ve hukuksal bağlamı ile ilişkilendirilmektedir. Türkiye’de çevre
sorunlarının, çevre kavramının, çevre hakkının algılanış biçiminde zaman içerisinde geçirdiği değişim; bu
yönde gelişen yasal çerçeve ve içerikteki değişim, yükümlülük ve sorumluluklar ve çevre politikaları
incelenmektedir. Çevre hareketleri, Türkiye ve dünya bağlamında değerlendirilmekte, çevreye ilişkin
mevcut düzenlemelere eleştirel bakış getirilmektedir.
KAM406 Türk Siyasal Hayatı II (3 0 3, AKTS 6) (Zorunlu)
27 Mayıs sonrası partilileşme süreci, Adalet Partisi, 1961-1980 yılları arası siyasi gelişmeler, 1980 askeri
darbesi ve geçiş süreci (1980-1983), ANAP ve Turgut Özal dönemi, Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı’ndan
günümüze siyasi gelişmeler ele alınmaktadır.
KAM404 Diploma Çalışması (0 6 2, AKTS 5) (Zorunlu)
Öğrenim gördüğü alanda belli bir konuda bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşmada ve analiz etmede
yöntemsel kuralları öğrenme ve elde ettiği bilgi, belge ve verileri bilimsel bir eser formatında hazırlama
ve sunma konuları öğretilmektedir.
KAM408 Ceza Hukuku (3 0 3, AKTS 5) (Seçmeli)
Ceza Hukuku’nun kaynakları, hukuksal bir kavram olarak Ceza ve türleri ile yaptırım şekilleri, Cezai
ehliyet konuları ile Ceza Hukuku’nun konu, yer ve zaman bakımından uygulanması, suçun unsurları ve
belli suç tipleri ele alınmaktadır.
KAM410 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (3 0 3, AKTS 5) (Seçmeli)
Bazı Avrupa Birliği ülkeleri, Kuzey ve Güney Amerika’dan birkaç ülke örmeği, Kuzey Afrika ülkelerinden
bazıları, Avrupa Birliği ülkelerinden birkaç örnek, Orta Asya Tür Cumhuriyetleri’nden bir kısmı kamu
yönetimi yapılarıyla Türk kamu yönetimi ile karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir.
KAM412 Çevre Hukuku (3 0 3, AKTS 5) (Seçimlik)
Türkiye’de çevre hukukunun geniş kapsamda hukuk alanındaki yeri, çevrenin korunması ve çevre
sorunlarının önlenmesine ilişkin yasal ve yönetsel çerçevenin tarih içinde ele alınması, yaşama hakkı ile
ilişkilendirerek çevre hakkı, çevre ve suç kavramlarının tartışılması, çevre kirleticileri, kirlilik türleri,
çevreyi kirletenlerin hukuki sorumlulukları ve yükümlülükleri dersin temel içeriğini oluşturmaktadır.
Çevre yönetimi ve korunmasına ilişkin yükümlülükler, denetim mekanizmasının bileşenleri ve nasıl
işlerlik kazandığı dersin vurgu noktalarıdır. Çevresel etki değerlendirmenin bir bileşeni olduğu çevre
korumaya ilişkin yasal ve yönetsel çerçevenin araçları ve uygulanabilirliğinin koşullarına yönelik eleştirel
bilgi birikimi temelinde ders tamamlanmaktadır.
KAM414 Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku (3 0 3, AKTS 5) (Seçimlik)
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Vatandaşlık Hukuku’nda, uyrukluk/vatandaşlık kavramı, uyrukluk bağını düzenleyen hukuk kuralları,
uyrukluğun kazanılması ve kaybedilmesi konuları ele alınırken, Yabancılar Hukuku’nda da bir ülkedeki
yabancıların hukuki statüleri hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk boyutunda incelenmektedir. Bu
çerçevede uluslararası antlaşmalarda yabancıların statüsünü düzenleyen kurallar ile yabancıların hak ve
ödevleri konuları öğretilmektedir.

KAM416 Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi (3 0 3, AKTS 5) (Seçimlik)
Küreselleşme süreci ve gelişimi, küreselleşmenin devlet yapısına ve kamu yönetimine olan etkileri,
küreselleşme ve uluslar arası örgütler, küreselleşme sürecinde devletin rolünde ve yapısında değişim,
küreselleşme ve kamu hizmeti anlayışındaki değişim, küreselleşme ve bağımsız düzenleyici kurumlar.
KAM418 Kamu Yönetiminde Etik (3 0 3, AKTS 5) (Seçimlik)
Etik kavramı ve çeşitleri, Kamu yönetimi etiğinin felsefi temelleri, kamu yönetimi ile etik arasındaki ilişki,
kötü yönetimin yolsuzluğun önlenmesinde etiğin etkisi, meslek ahlakı, etik eğitimi, kamu, kamu
idarecilerinin kararlarına etik değerlerin etkisi, kamu hizmetlerinde etiğin etkinlik ve verimlilik üzerindeki
etkisi ve Türk kamu yönetiminin etik açıdan değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır.
MLY464 Türk Vergi Sistemi (3 0 3, AKTS 5) (Seçimlik)
Türk vergi sisteminin genel yapısı ve kaynakları; Gelir Vergisi Kanunu ‘na göre gelir kavramı ve özellikleri;
gelir vergisinde mükellefiyet şekilleri; gelir unsurları, ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı;
ücret; gayrimenkul sermaye irad; menkul sermaye iradı ve tümüne ilişkin vergilendirme dersin içeriğini
oluşturmaktadır. Bunun yanında, yıllık beyannamede matrah; gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi;
muhtasar ve münferit beyanname; kurumlar vergisi ve kurum kazancı konuları da ele alınmaktadır.
CLS440 Çalışma Ekonomisi (3 0 3, AKTS 5) (Seçimlik)
İşgücü piyasasının özellikleri, emek arzı ve emek talebi, ücretlerin belirlenmesi, ücret farklılıkları ve
işgücü mobilitesi, sendikaların ekonomik analizi, kamu ve iş piyasaları, işgücü verimliliği, işsizlik,
enflasyon ve ücretler, enflasyon ve istihdam konuları ele alınmaktadır.
IKT404 Kalkınma İktisadı (3 0 3, AKTS 5) (Seçimlik)
Kalkınma düşüncesinin evrimi, ekonomik kalkınmanın ölçülmesi ve yoksulluk, ekonomik kalkınma ile ilgili
temel analizler, ikili yapı, nüfus ve insan kaynakları, kalkınmanın yurtiçi ve yurtdışı finansmanı,
sanayileşme.
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi (1 2 2, AKTS 3) (Alan Dışı)
Sosyal sorumluluk dersinin en önemli amacı öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumu ve sorunlarını daha
iyi tanımak ve olumlu katkılar yapmak ve teorik derslerde gördükleri takım olma proje yönetme ve
organize olma bilgilerini kullanmalarını sağlamaktır. Bu ders kapsamında tüm öğrenciler dönem boyunca
çeşitli üçüncü sektör kuruluşları ile birlikte sosyal sorumluluk projesi yöneteceklerdir.
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