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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 8.YARIYILLIK MÜFREDAT 

 DERS İÇERİKLERİ 

 

I. Yarıyıl 

(KMU 101) SİYASET BİLİMİ I 

Siyaset Bilimi I dersi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerine temel kavramları tanıtma amacı 

taşımaktadır. Siyaset, siyaset bilimi, iktidar, siyasal iktidar, egemenlik, elitler, devlet, anayasa, 

demokrasi, siyasal güçler, siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları gibi kavramların yanı sıra kamuoyu, 

birey-toplum, birey-devlet ilişkisi, seçim sistemleri gibi temalar incelenerek öğrenciye bu 

kavramlar/temalar arasındaki ilişkiler genel hatlarıyla anlatılır. 

(KMU 103) HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 

Hukukun Temel Kavramları dersinde, sosyal kurallar ve hukuk kuralları, hukuki yaptırım, pozitif 

hukukun kaynakları, kanunlaştırma hareketleri, Türkiye'de kanunlaştırma hareketleri, içtihat hukuku, 

pozitif hukukun kolları, kamu hukuku ve özel hukukun dalları, hukukun temeli, kanunların uygulanması, 

kanunların geçmişe dokunması durumu, kanunların anlam bakımından uygulanması, hukuksal ilişkiler 

ve haklar, hakların türleri, hak sahibi, tüzel kişilerin nitelikleri ve doğuşları, tüzel kişilerin türleri, hakkın 

konusu, kazanılması ve kaybedilmesi, hukuksal eylemler ve işlemler, hukuksal işlemlerin türleri, 

hakların korunması konuları ele alınmaktadır. 

(KMU 105) SOSYOLOJİ 

Sosyolojik düşüncenin gelişimi, sosyolojinin konusu ve sınırlılıkları, sosyolojinin sınırlarının tespitinde 

kullanılan üç yolun (tarihçi, ampirik, analitik) açıklanması ve bu çerçeveler esnasında sosyolojinin diğer 

bilimlerle olan ilişkisinin tespiti, sosyolojide yer alan farklı yaklaşımlar, farklı yaklaşımların sebepleri, 

karşılaştırılmalı toplum incelemelerinde problem kaynakları, sosyolojik temel kavram ve süreçlerin 

analizi, sosyoloji biliminin gelişim tarihi, dönem boyunca işlenen ana konulardır. Toplumsal yapı (statü, 

toplumsal rol), toplumsal hareketlilik etmenleri, sosyo kültürel değişme (değişmenin şartları ve 

etmenleri) toplumsal tabakalaşma (farklı tabakalaşma tipleri, geleneksel ve günümüz toplumlarında 

tabakalaşma sembolleri), olguları teorik çerçevede ele alınarak Osmanlı ve günümüz Türk toplum yapısı 

çerçevesinde örneklendirilip batı toplumlarıyla karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır. 

(KMU 107) UYGARLIK TARİHİ 

Ders, insanlığın tarihsel süreklilikte bir kuşaktan diğerine aktardığı yapıp-etmeler bütünü olarak 

uygarlık sürecini oluşturan toplumsal, kültürel ve siyasi gelişmeleri genel bir çerçeveyle ele almaktadır. 

Uygarlık tarihi dersinin amacı, tarih boyunca iz bırakmış kimi uygarlıkların kaynaklarını, düşünce, değer 

ve inanç sistemlerini, ortaya koydukları çeşitli kurumları değerlendirerek bu uygarlıkların benzeştiği ve 

farklılaştığı alanlara yönelik bir farkındalık oluşturmaktır. Bu çerçevede 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. I. ve II. Dünya Savaşları ve sonrası gelişmeler ele alınmaktadır. 



 

 

(KMU 109) İKTİSADA GİRİŞ I  

İktisada Giriş I dersi öğrenciye temel ekonomik kavramları tanıtma, temel ekonomik kavramlar 

arasındaki ilişki kurabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, fiyat, fiyat teorisi, 

fayda, marjinal fayda, arz-talep ilişkisi, arz-talep kayması, elastikiyet piyasa türleri, piyasaların işleyiş 

şekilleri, denge, firma dengesi gibi kavramlar ele alınarak öğrencinin iktisadın temel dinamiklerini giriş 

düzeyinde öğrenebilmesi sağlanmaktadır.  

(AİT 101) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde öğrencilere öncelikle yakın dönem Türkiye tarihine ilişkin 

genel kavramsal çerçeve verilir. Genel kavramsal çerçeveden sonra Osmanlı Devleti’nin çöküşü, 

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Ermeni Meselesi, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki fikir 

hareketleri, Trablusgarp Savaşı,  Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı,  Mondros Mütarekesi ve 

işgaller, Milli Mücadele hareketinin doğuşu ve Milli  teşkilatlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, 

Mustafa Kemal Paşa'nın ordu müfettişliğine atanması, Mustafa Kemal Paşanın Samsun'a çıkışı, Amasya 

Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Paşanın Ankara'ya gelişi, Son Osmanlı 

Meclis-i Mebusanı'nın açılması ve Misak-ı Milli'nin ilanı, Büyük Millet Meclisi Dönemi gelişmeleri işlenir. 

(TDE 101) TÜRK DİLİ I 

Dilin tanımı ve önemi, dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla 

kuralları ve noktalama işaretleri, yazıda plan, tema, bakış açısı. Program yazımı, kompozisyon yazma 

kuralları ve planları, formel yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, resmi yazılar, makale, bibliyografya) 

konuları işlenmektedir. 

(YBD 101) YABANCI DİL I 

Yabancı Dil I dersi, temel düzeyde dil bilgisi, okuma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Dersin kapsamı, to be (Present), subject pronouns, singular, plural, nouns, possessives, adjectives, this, 

that, these, those, have got, has got, there is/are, countable,. uncountable. some/any,  much/many, 

how much/many, too/either konularından oluşmaktadır.  

II. Yarıyıl 

(KMU 104) SİYASET BİLİMİ II 

Siyaset Bilimi I dersinin devamıdır.  Dersin kapsamını siyasal sistem, siyasal kültür, siyasal katılma 

davranışları, ideoloji ve çağdaş siyasal ideolojiler, uluslararası politika, parlamento ve parlamenter 

demokrasinin ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya ülkelerindeki tarihsel gelişimi ile bu devletlerin 

günümüzdeki yapıları ve işleyişleri oluşturmaktadır.  

(KMU 106) ANAYASA HUKUKU 
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Anayasa Hukuku dersinin kapsamını devlet örgütlenmesi, anayasa kavramı, anayasal düzen, anayasal 

sistemler, yönetim biçimleri, parlamento tasarrufları, kanunlar, kanunların anayasal denetimi, 

parlamento önergeleri,  kanun hükmünde kararnameler, tüzük, yönetmelik, seçim sistemleri, siyasal 

partiler, yasama, yürütme ve yargı erkeleri arasındaki ilişkiler, parlamenter rejimin özellikleri, başkanlık 

ve yarı başkanlık sistemleri, Türk anayasal düzeni ve tarihi oluşturmaktadır. Konular doktrinsel 

yaklaşımın yanında, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla desteklenmektedir.  

(KMU 108) GENEL İŞLETME 

Yönetici olmayı hedefleyen kişilerin temel işletmecilik fonksiyonları ile bunların kendi aralarındaki 

ilişkileri ve beraberinde yönetim fonksiyonlarının kavramsal anlamlarını çok iyi özümsemiş olmaları 

büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, işletme eğitiminde başlangıç dersleri arasında yer alan 

“İşletme Bilimine Giriş” dersinde öğrencilere işletme ve yönetim fonksiyonlarının tanıtımının yapılması 

ve söz konusu fonksiyonların işletme hayatında hangi uygulamalarının bulunduğu konusunda temel 

bilgiler verilmesi hedeflemektedir. Ders kapsamında incelenen konular: İşletme ve çevre, işletmenin 

önemli özellikleri, işletme yapısı, işletmecilikte amaç sistemi ile işletme yönetiminde temel kavramlar 

olmaktadır.  

(KMU 110) İKTİSADA GİRİŞ II 

İktisada Giriş II dersinde, ulusal gelir, gayrı safi milli hâsıla, iktisadi denge, toplam talep bileşenleri, 

merkez bankası ve paranın kontrolü, IS-LM eğrisi analizi, iktisadi büyüme, dalgalanmalar ekonominin 

ölçülmesi, toplam planlanan harcama, hasıla düzeyi, toplam arz ve toplam talep, parasal sistem, para 

ve hasıla, dış ticaret, büyüme konuları işlenmektedir. 

(KMU 112)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

Bilgisayarı genel olarak tanıma ve çalışma prensibini açıklama. Temel bilgisayar bilgileri, Windows , 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, İnternet kullanımı. 

 

(AİT 102) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersinin kapsamını, siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve 

çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın 

düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk 

sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin ilkeleri (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, 

Devletçilik, Milliyetçilik) ve bütünleyici ilkeler oluşturmaktadır.  

 (YBD 102) YABANCI DİL II 

Yabancı Dil I dersinin devamıdır. Dersin kapsamını, prepositions, imperatives, to have(Present)/article, 

the simple present tense, the present continues tense, must/have to, the simple past tense, 

comparatives/superlatives, conjunctions (So/Because...), too/enough, the past continues tense, 

when/while oluşturmaktadır.  

(TDE 102) TÜRK DİLİ II 



Türk Dili II dersi, söz dizimi, kelime grupları, cümle, cümlenin ögeleri ve cümle dışı ögeler, cümle 

çeşitleri, çeşitli metinler üzerinde cümle tahlilleri, kurallara aykırı yazılmış metinlerin incelenmesi, 

cümle düzeyinde anlatım bozuklukları, yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri konularından 

oluşmaktadır. 

III. Yarıyıl 

(KMU 201) SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I 

Siyasal Düşünceler Tarihi I dersi Antik Yunan’dan Orta Çağ’ın sonuna kadar uzanan süreci çeşitli 

düşünce akımları ve düşünürler çerçevesinde ele almaktadır. Antik Yunan’dan Ortaçağ’ın sonlarına 

kadar uzanan zaman dilimine odaklanan ders siyasal düşünceleri sosyo-ekonomik ve siyasal yapılarla 

ilişkilendirerek ele almaktadır. Bu çerçevede dersin kapsamını Sofistler, Sokrates, Platon, Aristoteles, 

Epikurosculuk, Stoacılık, Roma cumhuriyet ideolojisi, Cicero, Roma imparatorluk ideolojisi, Hıristiyan 

siyasal düşüncesi, Augustinus, Orta Çağ’da papa-devlet ilişkisi kuramları, Salisburyli John, Aquinumlu 

Thomas, Orta Çağ’ın sonlarında siyasal iktidarın dünyevileşmesi ve Padovalı Marsilius ile Ockhamlı 

William oluşturmaktadır. 

(KMU 203) YÖNETİM BİLİMİ 

Yönetim Bilimi  dersinin kapsamını, genel hatlarıyla yönetim olgusunun anlaşılması, yönetim biliminin 

kapsam ve içeriğinin ortaya konulması, yönetim bilimine özgü kavramların tanıtılması, kamu yönetimi 

ve yönetim bilimi ilişkisinin incelenmesi, yönetimsel organizasyonların ve yönetimsel organizasyonlara 

ilişkin temel unsurların açıklanması, bu organizasyonların toplumsal işlevleri ve temel özellikleri, bu 

alandaki yeni yaklaşımlar, yönetimin fonksiyonlarının ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, kamu 

yönetimlerinde dünyada ortaya çıkan değişimler ve yeni kamu yönetimi anlayışının incelenmesi, 

yönetim biliminin tarihi, gelişimi, yönetim prensipleri, bürokratik teşkilat, personel yönetimi, 

organizasyon ve metot konuları oluşturmaktadır.  

(KMU 205) YEREL YÖNETİMLER I 

Yerel Yönetimler I dersinde yerel yönetimlere ilişkin temel kuramlar ve kavramlar başta olmak üzere, 

farklı sistemlerdeki yerel yönetim biçimleri, yerel yönetim merkezi yönetim ilişkileri, yerel yönetim ve 

demokrasi, yerel yönetimlerin özerkliği ve Yerel Yönetimler Özerklik şartı, yerel yönetimlerin dayandığı 

değerler ve kentsel siyaset gibi konularına yer verilmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye'de yerel 

yönetimlerin tarihçesi, belediyeler, il özel yönetimleri, köy yönetimi, devlet-yerel yönetim ilişkileri, 

kentleşme ve anakent yönetimi, yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesi konuları da ele alınmaktadır. 

(KMU 207) TÜRK ANAYASA DÜZENİ 

Türk Anayasa Düzeni dersinde, temel kavramlar, devletin temel ilkeleri ile bu ilkelerin birbiriyle ilişkisi, 

ayrıca temel hak ve özgürlükler konuları anlatılmaktadır. Bunlara ek olarak yasama, yürütme ve yargı 

organları çerçevesinde devlet örgütü ele alınmakta ve Türk Anayasa sisteminin başlıca kurumları 1961 

ve 1982 anayasaları bağlamında karşılaştırılmalı olarak kapsamlı bir biçimde incelenmektedir.  

 (KMU 209) KAMU MALİYESİ 
 



Kamu Maliyesi dersinde, maliye ilminin esasları, konusu, tanımı, maliye ilminde yöntem, çeşitli 

yaklaşımlar ve maliye ilminin diğer ilim dallarıyla ilişkisi, kamu kesiminin niteliği, kamu kesiminde 

örgütlenme, devletin ekonomiye müdahale nedenleri ve şekilleri, kamu ekonomisinin özellikleri ve 

kamu ekonomisinin işleyişi, kamu harcamaları tanımı, kamu harcamalarına yönelik görüşler, kamu 

harcamalarının özellikleri ve kamu giderlerinin sınırı sorunu, kamu harcamalarının sınıflandırılması gibi 

konular ele alınmaktadır. 

(KMU 211) KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI I 

Kentleşme ve Çevre Sorunları dersinde ele alınan başlıca konuları şöyle sıralamak mümkündür: Kent 

kavramı, kentleşme olgusu ve süreci; kentleşmenin ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel boyutları, 

farklı ekonomik sistemler ve kent, kent kuramları, Türkiye’nin kentleşme sorunları, Türkiye’de 

kentleşme politikaları, konut sorunu ve politikası, kentsel topraklar ve gecekondu sorunu, kent 

planlaması süreci, bölge kavramı ve Türkiye’de bölge planlaması. 

(KMU 213) ULUSLARARASI HUKUK (Seçmeli) 

Uluslararası Hukuk devletler, uluslararası örgütler ve belli ölçülerde özel kişiler arasındaki hukuksal 

ilişkileri ele almaktadır. Dersin başlıca konuları, antlaşmalar, yapılageliş kuralları, hukuk genel ilkeleri, 

hukuksal işlemler, devlet, devletin unsurları ve uluslararası yetkileri, başta Birleşmiş Milletler olmak 

üzere uluslararası örgütler, özel hukuk kişileri, uluslararası hukukun mekansal kuralları çerçevesinde 

uluslararası deniz, hava ve uzay ve çevre hukuku, diplomasi ve konsolosluk ilişkileri, tanıma, uluslararası 

sorumluluk, devletler hukuku uyuşmazlıklarının giderilmesi, devletler arası ilişkilerde hakim olan 

evrensel hukuk prensipleri ve milletler arası siyasi, ekonomik, askeri vb. konularda işbirliği anlaşmaları 

ve Türkiye'nin üye olduğu uluslararası örgütler ve imzalamış olduğu anlaşmalar konularını ele 

almaktadır. 

(KMU 215) MESLEKİ İNGİLİZCE I (Seçmeli) 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yabancı literatürde ses getiren kendisine has orijinalliği ve 

bilimsel ağırlığı olan temel eserlerin ve önemli güncel çalışmaların tespiti, okunması, anlaşılması 

amaçlanmaktadır. Öğrenciye güncel siyasal meselelerle ilişkili bilgi kazandırılmasının yanında mesleki 

yabancı dil terminolojisini kullanma becerisinin kazandırılması dersin temel amacını oluşturmaktadır.  

 

(KMU 217) DÜNYA SİYASİ TARİHİ I (Seçmeli) 

Dünya Siyasi Tarihi dersi devletlerin ve ulusların geçmişten günümüze kat ettikleri mesafeyi görme, 

tarihsel yolculuklarının amaçlarını ve evrelerini anlamayı sağlamayı amaçlamaktadır.  İki dönemlik 

dersin birinci döneminde Vestfalya Barışı’ndan başlayarak Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi, Viyana 

Kongresi, 1830, 1848 Devrimleri, Endüstri Devrimi, Alman ve İtalyan ulusal birliklerinin oluşumu, 

emperyalizm, I. Dünya Savaşı öncesi bunalımlar konuları ele alınmaktadır. Derste teorik çerçeve 

yaşanan tarihsel, siyasal olaylarla birlikte ele alınmaktadır. 

 (KMU 219) MİKRO İKTİSAT (Seçmeli) 

İlk olarak giriş niteliğinde, birinci sınıftaki temel kavramları da içeren bilgiler verilmektedir. Daha sonra 

sırasıyla tüketici kuramı mevcut fayda yaklaşımlarına göre incelenmektedir. Arkasından talep teorisi ve 



konu ile ilgili problemler ele alınmaktadır. Talep teorisinin ardından üretici teorisi, maliyet teorisi, arz 

teorisi ve bu konulara dair problemlere yer verilmektedir. Piyasalar gruplandırılarak anlatıldıktan sonra 

faktör piyasası, genel denge ve refah ekonomisi ile ders programı tamamlanmaktadır. 

 

(KMU 221) MEDYA VE SİYASET (Seçmeli) 

Medyanın politik haberleri sunuş biçimi, haberde kullanılan dil, haber içerikleri, ideoloji, devletin 

ideolojik aygıtları, hegemonya, medya yetkinliği gibi kavramlar/kuramlar ekseninde tartışılacaktır. 

Derste, medya-sermaye ilişkilerinin haber içeriği ve dili üzerindeki etkisi konu alınacaktır.  

IV. Yarıyıl 

(KMU 202) SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II 

Siyasal Düşünceler Tarihi II dersi Yeni Çağ’ın başından Fransız Devrimi’nin sonuna kadar uzanan süreci 

çeşitli düşünce akımları ve düşünürler çerçevesinde ele almaktadır. Yeni Çağ’ın başından Fransız 

Devrimi’nin sonuna kadar uzanan zaman dilimine odaklanan ders siyasal düşünceleri sosyo-ekonomik 

ve siyasal yapılarla ilişkilendirerek ele almaktadır. Bu çerçevede dersin kapsamını Rönesans ve 

Machiavelli, Reform hareketi, Thomas More ve ütopyacı yaklaşım, Etienne de La Boétie, 

Monarkomaklar, Bodin ve egemenlik, Althusius, Grotius, Ġspanyol Altın Çağı düşüncesi, Thomas 

Hobbes ve modern devlet, John Locke, Spinoza, Aydınlanma felsefesi, Montesquieu, Rousseau ve halk 

egemenliği, Sieyès ve ulus egemenliği, Fransız Devrimi’nin siyasal düşünceleri ve ideolojileri konuları 

oluşturmaktadır. 

(KMU 204) KAMU YÖNETİMİ 

Kamu Yönetimi dersinin konularını şu şekilde sıralayabilmek mümkündür: Genel hatlarıyla kamu 

yönetimi ve özel yönetim ayrımı, devlet kavramı ve devletin unsurları, kamu yönetiminin merkezi ve 

yerel düzeylerdeki bürokratik örgütlenme anlayışı ve uygulamaları, kamu yararı ve kamusal hizmet 

yaklaşımları, memurluk, kamu görevliliği ve kamu hizmeti, küreselleşmenin kamu yönetimine etkileri, 

postmodernizm ve kamu yönetimi ilişkisi, kamu yönetiminde yeni gelişmeler ile yeni teknikler ve 

bunların uygulanabilirlikleri, yönetişim kavramı, yönetimine kamu bürokrasisinin temel sorunları, kamu 

yönetiminde etik sorunlar ve yönetsel yozlaşma, sivil toplum ve kamusal alan etkileşimi, yeni kamu 

işletmeciliği ve yeni kamu yönetimi hareketi, küreselleşme sürecinde modern ulus devlet ve kamu 

yönetimi, kamu tercihi kavramı, e-devlet uygulamaları ve kamu yönetimine etkileri, Türk Kamu 

Yönetimi’nin anayasal ilkeleri ve bugünkü yapısal ve işlevsel durumu. 

(KMU 206) YEREL YÖNETİMLER II 

Yerel Yönetimler II Dersi kapsamında, Türkiye’deki yerel yönetim sistemi ele alınmaktadır. Bu 

çerçevede Türkiye’deki yerel yönetim sistemi il özel idaresi, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri, 

yerel yönetimlerin bir araya gelerek oluşturdukları birlikler konuları işlenmektedir. Ayrıca 2005 yılında 

yapılan yerel yönetimler yasalarında yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak ele alınmakta ve 

yönetimlerin örgütsel - mali yapıları da anlatılmaktadır. 

(KMU 208) BORÇLAR HUKUKU 



Bu dersin konusunu Borçlar Kanunu’nun birinci kısmında düzenlenen genel hükümler oluşturmaktadır. 

Dersin kapsamı içerisinde sırasıyla, borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, 

borcun ifası, ifa edilmemesi sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve özellik gösteren borç 

ilişkileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki ve borcun nakli konuları üzerinde durulmaktadır. 

(KMU 210) ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ 

Bu derste devlet biçimleri ve hükümet sistemleri üzerine bilgi verilmekte,  İngiltere, Amerika Birleşik 

Devletleri, Fransa ve Federal Almanya gibi günümüzün bazı önemli devletlerinin siyasal düzenlerinin 

nasıl işlediği ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. 

(KMU 212) KENTLEŞME ve ÇEVRE SORUNARI II 

Kentleşme ve Çevre Sorunları I dersinin devamıdır. Ders kapsamında çevre ve ekolojik sistem 

kavramları, çevre sorunlarına neden olan etmenler, çevre kirliliğinin türleri, çevre sorunlarının 

ekonomik analizi, çevre politikalarının ekonomik hukuksal ve kuramsal boyutları, Türkiye'de çevre 

sorunları ve politikası gibi konular incelenmektedir. 

(KMU 214) AB SİYASAL SİSTEMİ VE HUKUKU (Seçmeli) 

Avrupa'nın siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda bütünleşmesine yönelik gelişmeler ve kurumlar ele 

alınmakta, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliği’nin hukuki 

statüsü, Topluluk hukukunun doğuşu ve kaynakları, doğrudan uygulanırlık, Topluluk hukukunun 

üstünlüğü ve doğrudan etkisi, Topluluk kurumsal hukuku, Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon, 

Adalet Divanı, Topluluk hukukunun üye devletlerde uygulanışı, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı 

kararları ve Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması, Ortaklık Konseyi kararları, gümrük birliği, Topluluk fikri 

mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku düzenlemeleri ders kapsamında incelenmektedir.  

 (KMU 216) MESLEKİ İNGİLİZCE II (Seçmeli) 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yabancı literatürde ses getiren kendisine has orijinalliği ve 

bilimsel ağırlığı olan temel eserlerin ve önemli güncel çalışmaların tespiti, okunması, anlaşılması 

amaçlanmaktadır. Öğrenciye güncel siyasal meselelerle ilişkili bilgi kazandırılmasının yanında mesleki 

yabancı dil terminolojisini kullanma becerisinin kazandırılması dersin temel amacını oluşturmaktadır. 

(KMU 218) DÜNYA SİYASİ TARİHİ II (Seçmeli) 

Dünya Siyasi Tarihi II dersi kapsamında, 1929 Dünya Ekonomik Krizi ile birlikte dünyada yaşanan 

ekonomik ve sosyal gelişmeler, devletçi uygulamalara bağlı olarak İkinci Dünya Savaşı öncesi durum, 

Soğuk Savaş dönemi boyunca iki kutuplu dünya içinde yaşanan ekonomik ve sosyal olaylar, SSCB'nin 

yıkılışından sonra Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkan ülkelerinde gerçekleşen yeni oluşumlar, 

globalleşme, Avrupa Birliği içinde genişleme kapsamında konular ele alınmaktadır. 

 (KMU) 220 MAKRO İKTİSAT (Seçmeli) 

Makro İktisat dersi ekonomideki makro büyüklükleri (Milli Gelir, İstihdam. Toplam Talep, Toplam Arz) 

ve bir ekonomideki makro dengenin oluşumunu incelemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda makro 

ekonomi para, mal ve emek piyasasında dengeleri açıklamayı hedeflemektedir. Ayrıca, iktisadi sistem 

sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda 



maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, firmaların farklı piyasalardaki karar alma 

süreçleri ile faktör piyasası gibi konular ele alınıp, açıklanacaktır. 

 

 

(KMU 222) SİYASET VE KÜLTÜR (Seçmeli) 

Siyaset ve Kültür dersinde, farklı toplumsal düzlemler olarak görülen kültür ve siyaset arasındaki ilişkiyi 

kuramsal olarak irdelemek ve modern Türkiye’nin kültür politikalarını araştırmak amaçlanmaktadır.  

V. Yarıyıl 

(KMU 301) İDARE HUKUKU  

İdare Hukuku  dersi çerçevesinde, idarenin genel nitelikleri, yönetim kavramı, idare hukuku ve 

özellikleri, yönetimi etkileyen anayasal ilkeler, idare hukukunun kaynakları, idari kuruluşlar, genel 

yönetimin merkez ve taşra örgütü, yerel yönetim kuruluşları, kamu görevlileri, devlet memurluğu, 

memurun görev ve yükümlülükleri, idari işleyişi, idarenin görevleri, idarenin mali sorumluluğu, idarenin 

denetlenmesi, idarenin ceza verme yetkisi, denetim türleri, hizmet kusuru, kusursuz sorumluluk, 

sorumluluğu gerektiren zarar, görev dağılımı ve uyuşmazlıkları, iptal davaları, tam yargı davaları, idari 

yargılama yöntemi, taraflar ve dava açma süreleri, idari yargı kuruluşları konuları ele alınmaktadır. 

(KMU 303) TÜRKİYE'NİN SİYASAL HAYATI I 

Türkiye’nin Siyasal Hayatı I dersi, öğrencilere Türk Siyaseti hakkında genel bir çerçeve sunar. Bu genel 

çerçeveyle Türk Siyasetine aşina olan öğrenciler yakın dönem siyasal gelişmelerle ilgili analiz yapabilme 

şansı elde ederler. Ders kapsamında, geç Osmanlı döneminde modernleşme süreci, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kurulması, tek parti dönemi, çok partili hayata geçiş ve 1960'lara kadar olan başlıca 

siyasal gelişmeler ele alınmaktadır.  

(KMU 305) KLASİK SİYASET KURAMLARI (Seçmeli) 

Siyaset Teorisinin Antik Yunan’da ortaya çıkışı, geçirdiği dönüşümler ve yanıt aradıkları temel sorunlar 

incelenecektir. Temel olarak Platon ve Aristo gibi düşünürlerin metinleri okunacak ve tartışılacaktır. Bu 

bağlamda ders, klasik siyaset teorisine ilişkin temel metinlerin eleştirel bir gözle analizini içermektedir.  

(KMU 307) KAMU PERSONEL YÖNETİMİ (Seçmeli) 

Personel Yönetimi dersi, biçimsel örgütlerin insan boyutunu, kamu yönetimi çerçevesinde ele 

almaktadır. Kamu yönetimi çerçevesinde örgütlerin insan boyutları ele alınırken, personel sistemi, 

personel hukuku, personel davranışı gibi noktalardan hareket edilmektedir. Öğrenci, kamu personel 

yönetimini tarihsel gelişimi bakımından öğrenmekte, sistemin devlet genelinde kuruluş ve işleyiş 

özelliklerini yalnızca idari, askeri, akademik, adli alanlarda tüm istihdam türleri itibariyle kavramaktadır. 

Kamu Personel Yönetimi dersi kapsamında başlıca konuları şöyle sıralayabilmek mümkündür: Kamu 

personel sistemleri ve temel ilkeleri, istihdam yöntemleri ve türleri, Türk Kamu Personel Yönetiminde 

kamu personelinin hukuki statüleri, devlet memurlarının ekonomik, sosyal ve hukuksal durumu, 

Türkiye'de kamu personeli reform çabaları. 



 

 

(KMU 309) SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM (Seçmeli) 

Bu dersin temel amacı araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden 

geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür 

tarama, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak 

öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede dersin başlangıcından sonuna kadar şu konular ele 

alınmaktadır: Modern bilim, temel kavramlar, tümdengelim, tümevarım, soyutlama ve kavramlar, 

tanımlar, kuramlar, değişkenler, ölçme, varsayımlar, hipotez testi, soyutlama, teori ve kanun, bilimsel 

yöntem, rasyonalizm, ampirizm, bilimsel araştırma, bilimsel araştırmanın aşamaları, araştırma 

probleminin belirlenmesi, problem seçiminde ölçütler, araştırma hipotezlerinin oluşturulması, verilerin 

toplanması, sorular, soru türleri, gözlem, görüşme, anket, analiz ve yorum, araştırma raporunun 

hazırlanması, araştırma raporunun sunulması, makale, bildiri, sempozyum, kongre, panel, seminer, 

kütüphane sistemleri,  kaynak tarama yöntemleri. 

(KMU 311) MESLEKİ İNGİLİZCE III (Seçmeli) 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yabancı literatürde ses getiren kendisine has orijinalliği ve 

bilimsel ağırlığı olan temel eserlerin ve önemli güncel çalışmaların tespiti, okunması, anlaşılması 

amaçlanmaktadır. Öğrenciye güncel siyasal meselelerle ilişkili bilgi kazandırılmasının yanında mesleki 

yabancı dil terminolojisini kullanma becerisinin kazandırılması dersin temel amacını oluşturmaktadır. 

(KMU 313) ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA (Seçmeli) 

Şehir planlamasının tarihsel gelişimi, süreci ve aşamaları; Kent kavramı, Kent dokusu, Yerleşme 

sistemleri, Bölgeleme tekniği ve yoğunluk kavramı, Kentsel fonksiyon alanları, özellikleri oluşturdukları 

kentsel bölgeler, Konut alanları, Çalışma alanları, Kent merkezi ve merkez sorunlarının örnek 

çözümlerle irdelenmesi, Şehir planlamasının uygulama amaçları,; İmar planları amaçları ve ölçekleri, 

Mimarlıkla ilgili İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin değerlendirilmesi.  

(KMU 315) TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI (Seçmeli) 

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı dersinde, Türkiye toplumunun ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel 

görünümlerinin ana hatları ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle “toplumsal yapı” teriminin 

farklı yaklaşımlar ışığında nasıl kavramsallaştırıldığı incelenmektedir. Bu kuramsal arka planla birlikte 

toplumsal yapının belirleyenleri, yapısal dönüşümler, bu dönüşümleri koşullayan asli dinamikler, 

Türkiye toplumu üzerine düşünceler geliştiren sosyal bilimcilerin getirdikleri açıklamalar, aralarındaki 

yaklaşım farkları gibi konular ele alınmaktadır. 

(KMU 317) TOPLUMSAL CİNSİYET ve SİYASET (Seçmeli) 

Ataerkilliğin ve patriyarkal anlayışın siyaset üzerindeki etkileri feminist teoriler çerçevesinde 

değerlendirilecektir. Özellikle modern toplumda toplumsal cinsiyet anlayışının siyasal temsil, siyasal 

katılım ve siyaset dili üzerindeki etkilerinin incelenmesi hedeflenmektedir.  

(KMU 319) TÜRK KAMU YÖNETİMİ TARİHİ (Seçmeli) 



Türk devlet, siyaset ve idare sisteminin kökleri ve gelişimi; Türklerce kurulan devletler; Türklerde devlet 

geleneği; Osmanlı İmparatorluğunun temel idari, siyasi ve devlet yapısı, özellikleri, gelişimi ve 

bozulmasının nedenleri; Türklerde askerlik ve ordu gibi konular anlatılacaktır. 

VI. Yarıyıl 

(KMU 302) İDARİ YARGI 

İdari Yargı dersi kapsamında, yönetsel yargı, idari yargıda dava türleri, Danıştay, Bölge İdare 

Mahkemesi, idare ve vergi mahkemeleri, Sayıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, görev 

uyuşmazlıkları, iptal davası, tam yargı davaları, idari yargıda görev ve yetki, kanun yolları konularında 

temel bilgiler verilmektedir. 

 

 (KMU 304) TÜRKİYE'NİN SİYASAL HAYATI II 

Türkiye’nin Siyasal Hayatı II dersinde, Türk siyasal hayatında merkez çevre ilişkileri, tek parti dönemi ve 

çok partili hayata geçiş, Demokrat Parti dönemi, 1960 askeri müdahalesi ve sonuçları, 1970'li yıllarda 

Türk siyasal hayatı, sağ sol akımları, dine dayalı siyaset ve ordunun bir siyasal aktör olarak 

güçlenmesinin analizi, 1980 askeri müdahalesi, asker-sivil ilişkileri, sivil toplum ve demokrasi 

dinamikleri, Türkiye'nin yakın dönem siyasal tarihinin incelenmesi, günümüz Türk siyasetinin analizi 

konuları ele alınacaktır. 

(KMU 306) MODERN SİYASET KURAMLARI (Seçmeli) 

Modern siyaset kuramının temel sorunlarına eğilmeyi amaçlayan bu derste, teorik tartışmalara yön 

veren Locke, Rousseau, Hegel, Kant, Marx gibi düşünürlerin temel metinlerinin eleştirel bir gözle analizi 

hedeflenmektedir. Derste, devlet, birey  ve toplum ilişkilerinin geçirdiği dönüşüm, ekonomi-siyaset 

ilişkileri ve bunun iktidar üzerine etkileri incelenecektir.  

(KMU 308) TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISI (Seçmeli) 

Türkiye'nin yönetim yapısına hakim anayasal ilkeler, merkezi yönetim/başkent teşkilatı, 

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu, başkente yardımcı kuruluşlar, Danıştay, Sayıştay, Devlet Planlama 

Teşkilatı/Milli Güvenlik Kurulu, taşra teşkilatı, il idaresi, ilçe idaresi, bucak idaresi, taşra teşkilatında 

bölgesel örgütlenmeler, yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları (yerel yönetimler) , il özel idaresi 

belediye idaresi,  büyükşehir belediyesi, köy, mahalle idaresi, hizmet yerinden yönetim kuruluşları, 

kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, düzenleyici ve denetleyici üst kurullar,  radyo televizyon 

üst kurulu gibi konular işlenmektedir. 

(KMU 310) SİYASET SOSYOLOJİSİ (Seçmeli) 

Siyaset Sosyolojisi dersi, siyasetin toplumsal temellerini tarihsel gelişimi içerisinde çeşitli teorik 

yaklaşımlarla incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede ders boyunca şu konular incelenecektir: 

siyaset sosyolojisi ve tanıtımı, siyaset, iktidar ve devlet, otorite, meşruluk ve siyasal sistem, otorite ve 

meşruluk tipleri, siyasetin bağımlılığı ve görece özerkliği, siyasetin yeniden keşfi, elit teorisi ve siyasetin 

belirleyiciliği, siyaset ve iktidar ilişkileri, siyasetin sosyolojik analizi, tarihsel sosyoloji ve devlet, 



sosyolojide yansızlık tartışması, siyaset sosyolojisi ve felsefe, siyaset sosyolojisinde görecelilik, siyasi 

kültür ve toplumsallaşma, siyasal katılım kavramı ve siyasal partiler, baskı grupları, karar alma süreçleri. 

(KMU 312) MALİYE POLİTİKASI (SEÇMELİ) 

Maliye Politikası dersi çerçevesinde, Makro Ekonomik Teori ve maliye politikası, dışa açık bir 

ekonomide maliye, para ve kur politikalarının etkinlik koşulları temel ekonomik amaçlar, açısından 

maliye politikasının etkinliğine yönelik yaklaşımlar maliye politikası yöntemleri gelişmekte olan 

ülkelerde vergi harcama ve borçlanma politikaları, istikrar politikaları içinde maliye politikasının rolü 

dış ve iç borç yönetimine ilişkin teknik yaklaşımlar konuları ele alınmaktadır. 

(KMU 314) YERELLEŞME- KÜRESELLEŞME ve DEMOKRASİ (Seçmeli) 

Dünya genelinde 1990'lardan sonra gittikçe ivme kazanan küreselleşme olgusu ile birlikte siyasal, 

toplumsal, iktisadi ve kültürel alanda yaşanan büyük dönüşüm ve değişimlerin arka planına inilecek ve 

bu çerçevede küreselleştirme, küreselleşme ve yerelleşme gibi kavramsal tanımlamalar bağlamında 

aşırı küreselleşmecilerin, küreselleşme karşıtlarının ve ulus-devlet, milliyetçilik ve demokrasi gibi olgu 

ve kavramların ve küreselleşme olgusu karşısında yeniden gözden geçirilmesini isteyenlerin 

çözümlemeleri irdelenecektir. 

(KMU 316 ) MESLEKİ İNGİLİZCE IV (SEÇMELİ) 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yabancı literatürde ses getiren kendisine has orijinalliği ve 

bilimsel ağırlığı olan temel eserlerin ve önemli güncel çalışmaların tespiti, okunması, anlaşılması 

amaçlanmaktadır. Öğrenciye güncel siyasal meselelerle ilişkili bilgi kazandırılmasının yanında mesleki 

yabancı dil terminolojisini kullanma becerisinin kazandırılması dersin temel amacını oluşturmaktadır. 

(KMU 318) KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER (Seçmeli) 

Dünyada mahalli idarelerin ortaya çıkışı, gelişimi, Türkiye’de mahalli idareler, ABD, Fransa, İngiltere, 

Almanya, İsveç, Belçika, Hollanda, Rusya, Çin Ve Japonya'da  mahalli idareler, Fransa’da mahalli 

idareler. 

(KMU 320) ÇEVRESEL POLİTİKALAR (Seçmeli) 

Çevresel Politikalar dersi, temel bir Kamu Yönetimi dersi olup, öğrencilere çevre yönetiminin temel 

süreçleri konusunda bilgi ve beceri sağlamaktadır. Ders, çevre olgusuna ilişkin yasal ve yönetsel 

temellerin değerlendirildiği, çevresel riskler ve bu risklerin etkilerini ortadan kaldıracak veya en aza 

indirecek mekanizmaların tanımlandığı çevrenin sürdürülebilirliğini güvence altına almayı amaçlayan 

uluslararası belgelerin incelendiği bir çerçeve sunmaktadır.  

Çevre Korumanın önemi, temel kavramlar,  doğal çevre yaklaşımının temel ilkelerini, Türkiye için 

değerlendirmek, çevre ile ilgili ulusal mevzuatı analiz etmek, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir 

kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevre koruma ve kullanma dengesini sağlayacak stratejileri ortaya 

koymak, çevresel ve ekonomik yönü olan ulusal çevre örgütlenmeleri değerlendirmek, Türkiye’nin 

çevre korumacı yaklaşımlarına ilişkin uygulama sorunlarının nedenlerini  ve çevre suçlarını belirlemek, 

bütünleşik yönetimi dikkate alarak yönetim ve uygulama sorunlarının giderilmesine yönelik stratejiler 

geliştirmek. 



 

VII. Yarıyıl 

(KMU 401) MEDENİ HUKUK 

Medeni Hukuk dersinin kapsamını, kaynakları, örf adet hukuku, hakimin hukuk yapma yetkisi, medeni 

hukukun temel kavramları, haklar ve türleri, hakların kazanılması, iyi niyet, dürüstlük kuralı, hakların 

korunması, hakkı koruyan dava türleri, hukuki işlemler, şekle bağlı işlemler, zamanaşımı ve hak 

düşürücü süreler gibi konular oluşturmaktadır. 

 

 (KMU 403) TÜRKİYE EKONOMİSİ 

Bu ders Cumhuriyet döneminde Türk ekonomisinin yapısını ele almaktadır. Ticari ve çok taraflı 

ekonomik ilişkiler, istihdam ve değişen demografik yapı, göç, sanayileşme gibi konuların yanında 

makroekonomik krizler, istikrar programları, özelleştirme süreci, cari işlemler açığı ve enerji bağımlılığı 

gibi Türk ekonomisini direk etkileyen faktörler, Cumhuriyet tarihinden günümüze mali politikalar, 

küresel ekonomide Türkiye’nin konumu, ekonomik krizler ve güncel ekonomik meseleler 

incelenecektir. 

(KMU 405) GENEL MUHASEBE I 

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 konuları 

ele alınmaktadır. 

(KMU 407) İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (Seçmeli) 

İş hukukunun tanımı, konusu ve kaynaklar, iş hukukunun uygulama alanı, işçi ve işveren kavramı, iş 

hukukunun uygulandığı alanlar ve çalışmalar, bireysel iş hukuku, hizmet sözleşmesi, işçi çıkarma 

yetkisinin sınırları, çalışma ve dinlenme süreleri, toplu iş hukuku, sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, toplu 

iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, arabuluculuk, grev ve lokavt, Yüksek Hakem Kurulu konuları ele 

alınmaktadır. 

(KMU 409) MESLEKİ İNGİLİZCE V (Seçmeli) 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yabancı literatürde ses getiren kendisine has orijinalliği ve 

bilimsel ağırlığı olan temel eserlerin ve önemli güncel çalışmaların tespiti, okunması, anlaşılması 

amaçlanmaktadır. Öğrenciye güncel siyasal meselelerle ilişkili bilgi kazandırılmasının yanında mesleki 

yabancı dil terminolojisini kullanma becerisinin kazandırılması dersin temel amacını oluşturmaktadır. 

(KMU 411) SİYASET PSİKOLOJİSİ (Seçmeli) 

Siyaset psikolojisi disiplininin farklı dönemlerde ve farklı geleneklerde ne türden çalışmalar ortaya 

koyduğunu ortaya koymaktır. Bu çerçevede öğrencilerin siyaset psikolojisinin temellerini ve 

kavramlarını, günümüz siyasal ve sosyal pratiklerinin psikolojik boyutunu kavramlaştırmaları, kamuoyu, 



iletişim, yabancılaşma pratikleri, kişilik kuramları ve siyasal düşüncenin doğası çerçevesinde yorumlayıp 

değerlendirmeleri yoluyla siyasetin psikolojik boyutunu çözümlemeleri beklenir. 

 

(KMU 413) KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR (Seçmeli) 

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İskandinav ülkeleri, İtalya, Japonya, Rusya, vb. ülkelerle ilgili olarak 

yapılacak karşılaştırmalı analizlerde ele alınacak konular şunlardır: Kamu yönetiminin yapılanması, 

merkezden yönetim ile yerinden yönetim örgütlenmesi, kamu yönetim yapılarında ve kamu hizmet 

üretme ve sunma, yöntemlerinde yaşanılan değişimler, son dönemde yaşanılan gelişmeler ve sonuçları, 

ülkelerarası başarı ya da başarısızlıklarda etkili olan yönetsel faktörler. 

(KMU 415) TÜRKİYE’DE KENT ve SUÇ (Seçmeli) 

Türkiye’de kentleşme olgusu hiç kuşkusuz suç kavramının niceliksel ve niteliksel anlamda değişime 

uğramasına neden olmuştur. Kent/Kentleşme ve suç arasındaki ilişkiyi kurmak öncelikle kentleşme 

kavramının yerli yerine oturtulması ve suçun algılanış şekillerinin net olarak ifade edilmesi 

gerekmektedir. Bu ders bahsedilen kavramların yerli yerine oturması ve aralarındaki ilişkiyi vermeyi 

amaçlamaktadır. 

(KMU 417) İCRA VE İFLAS HUKUKU (SEÇMELİ) 

İcra ve iflas hukuku dersinin içeriğinde icra ve iflas hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, genel haciz yolu, 

borç, borçlu ve alacaklı terimlerinin ne anlama geldiği yer alır. Dersin en temel işlevi borçların Devlet 

eli ile nasıl ifa edileceğini anlatmaktır. Ayrıca iflasın sonuçları ve konkordato da ders kapsamında 

incelenir 

(KMU 419)  SİYASAL PARTİLER ve SEÇİM SİSTEMLERİ (Seçmeli) 

Temsili demokrasilerin belki de en temel iki olgusu olan siyasal parti ve seçim sistemlerine odaklanan 

bu derste, siyasal partilerin tanımı, doğuşu ve dönüşümü, parti sistemleri, parti tipolojileri, nispi temsil, 

çoğunluk ve karma seçim sistemleri, seçim sistemleri ile parti sistemleri arasındaki ilişkiler ele 

alınacaktır.  

 (KMU 421) SİNEMA VE PROPAGANDA (Seçmeli) 

Sinema ve propaganda tanımları, sinema ve propaganda ilişkisinin ortaya çıkışı ve yaygınlaşması, siyasal 

sinemanın türleri, siyasal sinemanın mecraları, siyasal sinema, imaj ve algı, siyasal sinema uygulamaları 

ve örnekler. 

(KMU423) TİCARET HUKUKU (Seçmeli) 

Bu ders, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında 

incelenmektedir. Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari iş, tacir, ticari dava, 

ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız 

rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alınmaktadır. Kıymetli evrak hukukunda özellikle kıymetli 

evrak kavramı, bunun türleri, ziyai ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından 

bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir. Son olarak 

ortaklıklar hukukunda adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, 



anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve 

yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi başlıklar ele alınmaktadır. 

 

(KMU 425) DİN ve SİYASET (Seçmeli) 

Din ve siyaset arasındaki ilişkileri konu alan bu ders, sadece dinin siyasal ufkunu değil, aynı zamanda 

siyasetin dini davranış ve tutum üzerindeki muhtemel etkilerini ve bunun belirli örneklerde nasıl 

somutlaştığını incelemektedir. Derste, dinlerin, özellikle de İslam’ın, politik konulara ilişkin tutumu, din 

ve siyaset etkileşiminin farklı örnekleri ele alınacaktır.  

VIII. Yarıyıl 

(KMU 402) CEZA HUKUKU 

Ceza Hukuku dersinin genel amacı bir insan davranışının ne zaman suç teşkil ettiğini ve suç adı verilen 

insan davranışı karşılığında uygulanan yaptırımların neler olduğunu göstermektir. Ceza Hukuku dersi, 

ceza hukukunun tanımı, suç ve cezada kanunilik, ceza hukukunun kaynakları, kanunun geçmişe 

yürümezliği, suç ve suçun unsurları,  teşebbüs, tekerrür, iştirak ile devlete karşı işlenen suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, görevi ihmal, evrakta sahtecilik, kamu aleyhine cürümler ve idari cezalar konularından 

oluşmaktadır. 

(KMU 404)  ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR 

Bu derste, 19 ve 20. yüzyılda etkili olmuş siyasal akımlar ve bunların dünyayı nasıl şekillendirdikleri 

üzerinde durulacaktır. 1945’ler sonrasına da uzanan temel siyasi akımların 1960’lardan itibaren ortaya 

çıkan yeni versiyonları üzerinde de durulacaktır. Temel siyasi akımlar ve onların günümüzdeki 

versiyonlarının entelektüel kökenleri hakkında da derinlemesine bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Öğrencilerin aşağıdaki siyasi akımların temel kavramlarını ve varsayımlarını keşfetmeleri 

hedeflenmektedir. Bu çerçevede muhafazakârlık, liberalizm, sosyalizm, anarşizm, sendikalizm, faşizm, 

nasyonal sosyalizm, milliyetçilik, feminizm, çevreci hareket ve yeni toplumsal hareketler ve onların 

içindeki farklı yönelimler incelenmektedir.  

(KMU 406) GENEL MUHASEBE II 

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 konuları 

işlenecektir. 

(KMU 408) TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE HUKUKU (SEÇMELİ) 

Bu ders kapsamında vergi ödevine ilişkin anayasal prensipler başlıca beş bölümde incelenmektedir. Bu 

bölümler vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi uyuşmazlıkları, vergi icra hukuku ve Türk vergi 

sisteminin ana çizgileridir. Ayrıca Türk vergi sistemindeki vergi türleri ve vergi dışında alınan harçlar ve 

belediye gelirleri de ele alınmaktadır. 

(KMU 410) MESLEKİ İNGİLİZCE VI (Seçmeli) 



Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yabancı literatürde ses getiren kendisine has orijinalliği ve 

bilimsel ağırlığı olan temel eserlerin ve önemli güncel çalışmaların tespiti, okunması, anlaşılması 

amaçlanmaktadır. Öğrenciye güncel siyasal meselelerle ilişkili bilgi kazandırılmasının yanında mesleki 

yabancı dil terminolojisini kullanma becerisinin kazandırılması dersin temel amacını oluşturmaktadır. 

(KMU 412) EŞYA HUKUKU (Seçmeli) 

Eşya Hukuku dersinin kapsamını, eşya Hukukunun tanımı ve konusu, eşya kavramı, ayni hak  kavramı 

ve çeşitleri, ayni haklara hakim olan ilkeler, zilyetlik, tapu sicili, kadastro, mülkiyet hakkı,  taşınmaz 

mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin içeriği ve kısıtlamaları, kat mülkiyeti, taşınır mülkiyeti,  irtifak hakları, 

taşınmaz yükü, taşınmaz rehni ve taşınır rehni konuları oluşturmaktadır. 

(KMU 414) İNSAN HAKLARI (Seçmeli) 

İnsan Hakları dersimde şu konular anlatılmaktadır: İnsan hakları, insan hakları kavramı, insan haklarının 

felsefi kökenleri, ulusal ve uluslararası seviyede insan hakları kavramının gelişmesi, insan haklarının 

düşünsel ve tarihi yönden gelişimi, insan hakları doktrininin uygulamaya geçişi, insan ve vatandaş 

hakları bildirileri, Türkiye'de insan haklarının gelişimi, insan haklarının sınırlanması ve düzenlenmesi, 

insan haklarının ulusal ve uluslararası alanda korunması, Birleşmiş Milletler sistemi ve Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi.  

(KMU 416) TÜRKİYE’DE SİYASAL FİKİR HAREKETLERİ (Seçmeli) 

Osmanlı’nın son döneminden başlamak üzere, son 200 yıldaki temel tartışmaları yönlendiren fikri 

akımlar, dergi çevreleri ve aydınları konu alan bu ders, Osmanlı ve cumhuriyet Türkiye’si arasında fikri 

akımlar bakımından kopuş ve sürekliliklerin tespitini hedeflemektedir. 

(KMU 418) KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM (Seçmeli) 

Yönetim ve Denetim dersinin konu başlıkları şunlardır: Kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel boyutu, 

yönetimde denetim fonksiyonu, kamu yönetiminde denetim fonksiyonun tarihi gelişimi, kamuda 

denetim yaklaşımları,  yeni kamu yönetimi yaklaşımları ve denetim anlayışı, denetim türleri siyasi 

denetim, yargı denetimi, yargısal denetim türleri, yürütme denetimi, başkanlık ve parlamenter 

rejimlerde yürütme denetimi, hiyerarşik denetim, teftiş sistemi, kamuoyu denetimi, sivil toplum 

kuruluşları, şeffaflık, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ombudsman denetimi, Türkiye’de 

kamu yönetiminde denetimde güncel değişimler, Sayıştay, Danıştay, iç denetçilik, yerel yönetimler, 

hizmet yerinden kuruluşları, bağımsız idari otoritelerin denetimi. 

(KMU 420) SİYASAL KAMPANYA YÖNETİMİ (Seçmeli) 

Siyasal Kampanya Yönetimi dersinde siyasal kampanyaların tarihsel gelişimi, türleri ve etkin aktörleri 

üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda modern ve post-modern seçim kampanyaları arasındaki farklar 

da ele alınmaktadır. 

(KMU 422) KENT SOSYOLOJİSİ(Seçmeli) 

Kentleşme ile ilgili temel kavram ve sosyolojik teoriler. Dünyada özellikle Türkiye’de kentleşmenin 

nedenleri, özellikleri ve etkileri. Kentsel nüfusun kaynağı, özellikleri ve dağılımı. Kentsel bölgelerin 

sosyal yapısı. Kentin ekolojik düzeni. Kentlerde bireyler, gruplar ve sosyal kurumlar. Kentsel hayata 



uyum, gecekondu gelişmesi, Batı dünyasındaki “slum”lar ile gelişmekte olan ülkelerin sefalet  

mahalleleri arasında gecekonduların yeri konuları işlenmektedir. 

 

 

 (KMU 424) HUKUK SOSYOLOJİSİ (Seçmeli) 

Hukukun felsefi temelleri: Hukuk felsefesinde temel eğilimler: Doğal hukuk, Pozitif hukuk, Normatif 

hukuk. Hukuk sosyolojisi ve bölümleri. Hukuk sosyolojisinde okullar: Sosyolojik okul, Yararcı okul, 

Marksist okul, Tarihçi okul. Modern hukuk okulu. Toplum tiplerine göre hukuk. Hukuk modelleri 

(Modernizm, postmodernizm, feminizm ve hukuk anlayışları), Hukuk ve Devlet, Hukuk devleti. Hukuk 

ve suç. Suç davranışını inceleyen bilimler: Kriminoloji, Kriminolojinin tarihi ve niteliği. Suç sosyolojisi. 

Suça ilişkin sosyolojik teoriler. 

(KMU 426) SİYASET ve ETİK (Seçmeli) 

Bu ders iki önemli soruya cevap arar: etik kaygılar siyasetin yürütülmesinde hangi rolü oynarlar? ; 

aslında nasıl bir rol oynaması gerekir? Bu derste siyasette ilkeler, liyakat, kamu politikaları ve kişisel 

değerler, etik ve kurumlar arası ilişki gibi konular ele alınır. 


