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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders İçerikleri 
 

1. YARIYIL 
 

Dersin Kodu ve Adı SBK 101 SİYASET BİLİMİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu dersin amacı siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak ve iktidar, 
meşruiyet, otorite, devlet ve demokrasi kavramlarını analiz etmek ve kavram ve kuramların somut 
siyasal kurum ve süreçlere uygulamaktır. 
 

Dersin İçeriği Siyaset bilimi ve pozitivizm, siyaset bilimin tanımı, diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, iktidar, 

meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım biçimleri ve siyasal 

davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, seçim ve seçim teknikleri. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 105 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin hukukun temel kavramlarına hâkim olmasını, hukukun temel 
kurumlarını tanımasını sağlamaktır. 
 

Dersin İçeriği Hukuk ile ilgili temel kavramlar, hukukun dalları, kaynakları, yargı örgütü, hukuk kuralları, 

sistemleri ile ilgili temel bilgiler. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 113 SOSYOLOJİ I Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Toplumsal olay ve olguları sosyolojik bakış açısına göre ele almak, anlamak ve eleştirel bir 
perspektiften yeniden anlamlandırmak bu dersin temel amacıdır. Ayrıca sosyolojinin tüm diğer 
disiplinlerle ilişkisinin getirdiği etkileşimle kavram ve fikirleri incelemek, verileri yorumlamak ve 
değerlendirmek, yerel ve küresel sorunları tanımlamak için sosyolojik bir bakış açısının kazanılması 
diğer bir amaçtır. En nihayetinde de sosyolojinin disiplinler arası bakış açısının edinilmesiyle 
öğrencinin kendi alanındaki gelişmeleri farklı yöntemlerle ele alabilmesine yönelik bakış açısının 
kazanılması da dersin pratik amaçlarından biri olacaktır. 
 

Dersin İçeriği Ders, bilimsel bir disiplin olarak sosyolojinin tanımı, sosyolojik bakış açısı, sosyolojide baskın olan 

kuramsal yaklaşımlar, toplumsal etkileşim, tabakalaşma, sınıf, yoksulluk ve dışlanma, küresel 

eşitsizlik, ırk, etnisite, göç, modern toplumlarda din, örgütler ağlar, medya, eğitim, ekonomik 

yaşam, siyaset, kentler, çevre ve risk gibi konuları kapsar. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 115 ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ Kredisi 1 0 1 1 

Dersin Amacı Öğrencileri üniversitenin fiziksel, yasal ve sosyal yapısı hakkında bilgilendirmektir. 

Dersin İçeriği Üniversite öğrencisinin rolü, Bartın üniversitesi, öğrencilere üniversitenin sunduğu imkanlar. 

 

Dersin Kodu ve Adı IKT 121 İKTİSAT I Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı İktisat I dersinde iktisadın tanımı, gelişimi, temel iktisat bilgilerinin verilmesi, piyasaları analiz 
edecek yeteneğin kazandırılması, bunun için de öncelikle teorik altyapının sağlanması 
hedeflenmektedir. 
 

Dersin İçeriği Bu derste iktisadın temel konularına, ana kavram ve terimlere, ekonomi modellerine, esnekliklere, 

tüketici ve üretici dengesi ve özellikleri gibi konulara değinilecektir. 

 

 

Dersin Kodu ve Adı ISL 123 GENEL MUHASEBE  Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı İşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yöneticilerin alacağı kararlara ışık 
tutmak üzere ticari işlemlerinin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken işlemlerin 
öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca dönük olarak önce öğrenciye muhasebenin mantığı ve 
temel kuralları verilecektir. Dersin sonunda öğrencinin her hangi bir ticari işlemin muhasebe kaydını 
yapabilmesi hedeflenmektedir. Bu ders Genel Muhasebe II dersi ile bir bütünlük içindedir. 
 

Dersin İçeriği Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme 

süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit 

hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari 

borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır. 



 
 

Dersin Kodu ve Adı AİT 181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Kredisi 2 0 2 2 

Dersin Amacı Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve sorumluluklarını 
bilen ve bunları davranış haline getiren, uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin birer bireyi olmayı 
benimsemiş bir vatandaş olarak bilinçlenmesini sağlamaktır. 
 

Dersin İçeriği Bu derste öğrenci, Osmanlı Devleti’nin gerileme ve yıkılma dönemi, Balkan Savaşları, I. Dünya 

Savaşı, Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları 

konularında bilgi sahibi olarak, öğrendiği bu bilgilerden sosyal hayatta da yararlanabilir. 

 

Dersin Kodu ve Adı TUR 181 TÜRK DİLİ I Kredisi 2 0 2 2 

Dersin Amacı Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dil 
sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını vurgulamak bilimsel alanda üretken, 
yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi 
yönünden aydınlatmaktır. 
 

Dersin İçeriği Dilin tanımı, 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, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye 

Türkçesindeki ses olayları, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, 

Türkçenin yapı özellikleri. 

 

Dersin Kodu ve Adı ENF 181 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Kredisi 1 2 2 2 

Dersin Amacı Öğrencilere temel bilgisayar okuryazarlık becerileri kazandırmak temel amacı doğrultusunda 
bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, kelime işlemci programı, hesaplama programı ve sunu 
programını etkili şekilde kullanma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 
 

Dersin İçeriği Bilgisayarı tanımlama, bilgisayarın çalışma mantığını açıklama, bilgisayarın bileşenlerini listeleme, 

bilgisayar donanım aygıtlarını ve işlevlerini açıklama, internette arama yapma, ekli dosya 

postalama, tez ve makaleleri arama, online veritabanlarını kullanma, word programında 

paragrafları düzenleme, resim ekleme ve resim özelliklerini düzenleme, tablo ekleme ve tablo 

özelliklerini düzenleme, sayfa özelliklerini düzenleme, alt bilgi/üst bilgi ekleme, kesme ekleme, 

excel’i verileri depolama ve etkin şekilde düzenleme amacıyla kullanma, powerpointte sunu 

hazırlama ve sunu özeliklerini ayarlama. 

 

Dersin Kodu ve Adı YDL 185 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Kredisi 2 0 3 3 

Dersin Amacı İngilizceyi kullanarak kendisini ifade edebilme, bu dili konuşanlarla iletişim kurabilme ve bu dilde 
yazılmış başlangıç (beginner) ve temel ( elementary) düzeydeki metinleri anlayabilme ile ilgili 
beceri, tutum, alışkanlık ve yetkinlik kazandırmaktır. 
 

Dersin İçeriği İsimlerin tekil ve çoğul halleri, düzenli düzensiz çoğullar ve düzenli çoğul yapma kuralları; Kişi 
zamirleri ve “to be” fiili kullanılarak durum cümleleri kurma, olumlu, olumsuz, soru formları; 
a/an/the ve tekil/çoğul, yakın/uzak olma durumuna göre işaret sıfatları; Sahip olma yapısı, 
olumlu/olumsuz/soru formları; Yetenek bildiren yapının kullanımı; İyelik yapıları, iyelik sorusu, iyelik 
sıfat ve zamirleri; Şimdiki Zaman; Geniş zaman ve sıklık zarfları, geniş zaman ve şimdiki zamanın 
kıyaslanması; Geçmiş zamanda durum cümleleri, düzenli ve düzensiz fiillerle yapılan cümleler; Yer, 
Zaman Edatları ve hareket bildiren edatlar; Sıfatlarla yapılan kıyaslamalar; Present Perfect Tense, 
bu zamanla geçmiş zamanın kıyaslanması. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



2. YARIYIL 
 

Dersin Kodu ve Adı SBK 102 SİYASET BİLİMİ II Kredisi 3 0 5 5 

Dersin Amacı Bu dersin amacı siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak ve iktidar, 
meşruiyet, otorite, devlet ve demokrasi kavramlarını analiz etmek ve kavram ve kuramların somut 
siyasal kurum ve süreçlere uygulamaktır. 
 

Dersin İçeriği Siyaset bilimi ve pozitivizm, siyaset bilimin tanımı, diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, iktidar, 

meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım biçimleri ve siyasal 

davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, seçim ve seçim teknikleri. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 106 ANAYASA HUKUKU Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Anayasa Hukuku ile ilgili temel bilgileri, Devlet, devletin temel organları ve bu organlar arası 
ilişkilerle ilgili yeterli bilgi donanımını kazandırmaktır. 
 

Dersin İçeriği Anayasa ve anayasa hukuku kavramları, kurucu iktidar kavramı, devlet kavramı, devletin unsurları, 
devlet şekilleri, hükümet sistemleri, demokrasi kavramı, seçim ve seçim sistemleri, temel hak ve 
hürriyetler, anayasa yargısı kavramı. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 114 SOSYOLOJİ II Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Toplumsal olay ve olguları sosyolojik bakış açısına göre ele almak, anlamak ve eleştirel bir 
perspektiften yeniden anlamlandırmak bu dersin temel amacıdır. Ayrıca sosyolojinin tüm diğer 
disiplinlerle ilişkisinin getirdiği etkileşimle kavram ve fikirleri incelemek, verileri yorumlamak ve 
değerlendirmek, yerel ve küresel sorunları tanımlamak için sosyolojik bir bakış açısının kazanılması 
diğer bir amaçtır. En nihayetinde de sosyolojinin disiplinler arası bakış açısının edinilmesiyle 
öğrencinin kendi alanındaki gelişmeleri farklı yöntemlerle ele alabilmesine yönelik bakış açısının 
kazanılması da dersin pratik amaçlarından biri olacaktır. 
 

Dersin İçeriği Ders, bilimsel bir disiplin olarak sosyolojinin tanımı, sosyolojik bakış açısı, sosyolojide baskın olan 

kuramsal yaklaşımlar, toplumsal etkileşim, tabakalaşma, sınıf, yoksulluk ve dışlanma, küresel 

eşitsizlik, ırk, etnisite, göç, modern toplumlarda din, örgütler ağlar, medya, eğitim, ekonomik 

yaşam, siyaset, kentler, çevre ve risk gibi konuları kapsar. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 118 SİYASİ TARİH Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Tarihsel süreçte, yeryüzünde gerçekleşmiş olan siyasal gelişmelerin neler olduğu ve nedenleri 
üzerinde irdelemelerde bulunarak, bugünün olaylarına temel oluşturan gelişmeleri öğrencilere 
aktararak, günümüzü daha kolay algılayabilmelerine; buradan yola çıkarak yarın için gerekli 
izlenceleri oluşturmada kullanabilecekleri en önemli araç olduğunu göstermek dersin amacını 
oluşturmaktadır. 
 

Dersin İçeriği 19. yüzyılda aşağı yukarı yeryüzünün pek çok yeri Avrupa egemenliğine girmiş; girmeyen yerlerle 

de birlikte her yerdeki olaylar Avrupalı devletler tarafından yönlendirilmiş ve etkilenmiştir. Bu 

nedenle ders, Avrupa’yı merkeze alarak, ağırlıklı olarak 19. ve 20. yüzyıl siyasal tarihi olarak 

işlenmektedir. 

 

Dersin Kodu ve Adı IKT 122 İKTİSAT II Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Dersin amacı öğrenciye makro iktisadın temel kavramlarını öğretmek, bir ülke ekonomisinin 
sorunlarını ve ülke ekonomisini etkileyen olayları anlama ve yorumlama becerisi kazandırmaktır. 
 

Dersin İçeriği Basit makroekonomik modellerin özelliklerini anlayıp aralarında mukayese yapabilme. 

 

Dersin Kodu ve Adı AİT 182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Kredisi 2 0 2 2 

Dersin Amacı Bu dersin amacı türk siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi inkılapları yorumlamaktır. 

Dersin İçeriği Güncel tarihi bilgiler ışığında milli devlete geçiş sürecinin analiz edilmesi. 

 

Dersin Kodu ve Adı TUR 182 TÜRK DİLİ II Kredisi 2 0 2 2 

Dersin Amacı Türk dili dersi öğrencilere dili etkili doğru kullanmayı öğretmektedir. Ayrıca kitleler arası iletişimi 
sağlayan dilin geliştirilmesi de bir diğer önemli amaçtır. 
 

Dersin İçeriği Bu derste, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını nasıl etkili ve doğru kullanacağı üzerinde 

durulacaktır. 



 
 
 

Dersin Kodu ve Adı ENF 182 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Kredisi 1 2 2 2 

Dersin Amacı Excel de verileri depolama ve veriler üzerinde işlemler yapma, Veritabanlarını tanıma, Html ile web 
sayfası oluşturma, İlişkisel veritabanı düzenleme, Veri tiplerini tanıma, Veri formları oluşturma, Veri 
sorguları oluşturma 
 

Dersin İçeriği Excel veri menüsü, HTML, web sayfası düzenleme, web sitesi yaratma, BDE, veritabanı tasarımı, 
veritabanı uygulamaları. 

 

 

Dersin Kodu ve Adı YDL 186 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Kredisi 2 0 3 3 

Dersin Amacı Öğrencilerin İngilizceyi kullanarak kendilerini ifade edebilmeleri, bu dili konuşanlarla iletişim 
kurabilmeleri ve bu dilde yazılmış başlangıç (beginner) ve temel (elementary) düzeydeki metinleri 
anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. 
 

Dersin İçeriği Şimdiki Zaman ve Geniş Zamanın tekrarlanması ve farklarının vurgulanması; Geçmiş Zaman ve 

Present Perfect Tense’in kıyaslanması ve farklarının vurgulanması; Gelecek zaman “Will” ve 

kullanıldığı özel durumların belirtilmesi; Gelecek Zaman “Going to” ve “will” ile kıyaslanması; 

İngilizcede kullanılan soru cümlelerinin gruplandırılması ve soruların uygun şekilde 

cevaplandırılması; İngilizcede kullanılan Kiplikler(Modal Verbs) ve bu kipliklerin işlevlerinin (ihtimal, 

yetenek, zorunluluk, öneri vb) vurgulanması; Mastarlar (Gerund/ Infinitive)ve mastarların özne ve 

nesne pozisyonunda kullanılması; Miktar bildiren sıfat ve zamirler (both, neither, all, none);Sıfatlar 

(Adjectives) ve Zarflar (Adverbs); Şimdiki Zamanın Hikayesi (Past Continuous Tense) ve Şimdiki 

Zamanla kıyaslanması; Bağlaçlar (conjunctions), anlamları ve kullanım özelliklerinin verilmesi; 

Öbeksi Eylemler (Phrasal Verbs), anlamları ve kullanım özellikleri; Dönem içinde anlaşılmayan 

konuların tekrar gözden geçirilmesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. YARIYIL 
 

Dersin Kodu ve Adı SBK 201 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu dersin amacı Eski Yunan Siyasal Düşüncesinden Fransız Devrimi´ne ve Fransız Devrimi´nden 
19. yüzyılın sonuna dek geçen sürede batı dünyasında üretilmiş olan siyasi düşünceyi analiz etmek; 
özellikle liberalizm, demokrasi ve sosyalizmin ortaya çıkışını modernite bağlamında ele almaktır. 
 

Dersin İçeriği Eski Yunan’dan başlayarak orta çağ ve toplumsal sözleşme düşünürleri bağlamında devlet, iktidar, 

insan doğası, adalet, eşitlik ve özgürlük konuları. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 205 MEDENİ HUKUK  3 0 3 3 

Dersin Amacı Öğrencilere, özel hukukun en önemli dalı olan medeni hukukla ilgili kavramları, medeni hukukun 
başlangıç hükümlerini, kişiler hukukunu ve eşya hukukunu öğretmektir. 
 

Dersin İçeriği Medeni hukukun başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, eşya hukuku. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 215 YÖNETİM BİLİMİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Öğrencilere yönetim ile ilgili temel kavram ve bilgileri vererek diğer dönemlerde alacağı ilgili dersler 
için bir alt yapı oluşturmak, geleceğin kamu yöneticilerine yönetim anlayışının temel felsefesi 
hakkında temel bilgiler vermektir. 
 

Dersin İçeriği Yönetim kavramı, gelişimi, ortaya çıkışından günümüze yönetim teknikleri. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 217 KENTLEŞME POLİTİKASI I Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Öğrencilere “Kentleşme ve Çevre” kavramı ile yapı ve işleyişini tanıtmak, Dünya ve Türkiye’deki 
kent yapılarına ilişkin bilgi vermek, kentleşme politikalarını çeşitli açılardan (temel ilkeler, 
örgütlenme, işleyiş vb.) incelemektir.  
 

Dersin İçeriği Kentleşme ve Çevre’nin temel kavramları, kentleşme teorisi ve uygulamasına yönelik temel bilgiler. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 219 İDARE HUKUKU Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Genelde kamu yönetiminin ve özelde de Türk kamu yönetim sisteminin hukuki yapısı ve işleyişinin 
öğretilmesi, Kamu Yönetiminin temeli olan İdareyi ve biçimsel işleyişinin kurallarını bilen ve bu 
bilgisini uygulamada kullanabilen öğrenciler yetiştirilmesidir. 
 

Dersin İçeriği İdare hukukunun tarihçesi, gelişimi, tanımı, hukuk sistemi içerisindeki yeri, idare teşkilat ve türleri, 
Türk idare teşkilatının incelenmesi, idari işlemler, kamu malları, kamu görevlileri, kamu hizmeti. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı IKT 221 KAMU MALİYESİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu dersin amacı kamu kesiminin faaliyet alanı, kamu harcamaları, kamu gelirleri, bütçe, maliye 
politikası ve mahalli idareler konusunda temel kavramları tanımlayabilmektir. 
 

Dersin İçeriği Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin incelenmesi, 
Yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve borçlanma. 

 

 

Dersin Kodu ve Adı ISL 223 İSTATİSTİK Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı İstatistik ile ilgili temel kavramları anlamak ve uygulamak, verileri düzenlemek, verilere ilişkin 
betimsel istatistikleri hesaplamak, istatistik paket programlarında uygulama becerilerini kazandırma 
ve elde edilen bulguları yorumlamaktır. 
 

Dersin İçeriği Verilerin Düzenlenmesinde ve Özetlenmesinde Grafik ve Tablo Yöntemler / Toplanma ve Dağılma 
Ölçüleri / Olasılığa Giriş / Kombinatoriks / Kesikli ve Sürekli Raslantı Değişkenleri ve Olasılık 
Dağılımları / Teorik Olasılık Dağılımları: Binom, Hipergeometrik, Poisson, Pascal / Geometrik ve 
Norrmal Dağılım / Bilgisayar Uygulamaları. 

 

 
 
 
 
 
 



4. YARIYIL 
 
 

Dersin Kodu ve Adı SBK 202 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu dersin amacı Eski Yunan Siyasal Düşüncesi´nden Fransız Devrimi´ne ve Fransız Devrimi´nden 
19. yüzyılın sonuna dek geçen sürede batı dünyasında üretilmiş olan siyasi düşünceyi analiz etmek; 
özellikle liberalizm, demokrasi ve sosyalizmin ortaya çıkışını modernite bağlamında ele almaktır. 
 

Dersin İçeriği Eski Yunan´dan Başlayarak Orta Çağ ve Toplumsal Sözleşme Düşünürleri Bağlamında Devlet, 
İktidar, İnsan Doğası, Adalet, Eşitlik ve Özgürlük Konuları; Fransız Devrimi, Devrime Yönelik 
Tepkiler, Ütopik Sosyalizm ve Marksizm, Anarşizm, Anarko-Sendikalizm, Faşizm ve Nasyonel-
Sosyalizm, Sosyal Devlet. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 210 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Türkiye’nin toplumsal yapısının tarihsel süreklilik çizgisi içinde genel olarak sosyokültürel, özel 
olarak kurumsal çerçevede değerlendirilmesi ve kurumsal gelişmelerin gerek kendi içinde gerek 
kurumsal sistem ve sosyokültürel sistem düzeyinde sosyokültürel değişme, gelişme, bütünleşme, 
çözülme süreçleri çerçevesinde analiz edilmesi temel amaçtır. 
 

Dersin İçeriği Sosyokültürel yapıya yaklaşım sorunu, sosyokültürel yapının unsurları, sosyokültürel yapının analiz 
yöntemi, Türkiye toplumsal yapısının tarihsel değişme ve dönüşüm evreleri, nüfus ve nüfus 
konuları, aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset, sağlık, göç. 

 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 214 SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA 
YÖNTEMLERİ 

Kredisi 2 0 3 3 

Dersin Amacı Bilgi, bilim, bilimsel bilgi hakkında bilgi vererek sosyal bilim yaklaşımlarını anlamak, öğrencilere 
sosyal bilimlerde nicel ve nitel araştırma yöntemlerini açıklayarak bu yöntemlere dayanan bir 
araştırma tasarımı yapabilmesini sağlamaktır. 
 

Dersin İçeriği Bilgi, bilgi türleri, bilim, bilim felsefesi, bilime pozitivist ve pozitivist ötesi yaklaşımlar, bilimsel 
araştırmanın aşamaları, nicel ve nitel araştırma teknikleri, araştırmanın kısımları, yazım kuralları, 
metin aktarmaları, kaynak gösterme yöntemleri, kaynakçanın düzenlenmesi, bilimde etik kurallar. 

 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 216 TÜRK KAMU YÖNETİMİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Türk kamu yönetiminin kuruluşu, yapısı, işleyişi hakkında öğrencilere bilgi vermek, son yıllarda Türk 
kamu yönetim sistemini etkileyen faktörleri (küreselleşme,  AB vb.) ve bu faktörlerin kamu yönetim 
sistemine ne ölçüde yansıdığını göstermek, kamu yönetiminin sorunlu yönlerini göstererek 
öğrencilere eleştirel bir bakış açısı ile güncel sorunlara yaklaşma ve sorunlara çözüm üretebilme 
yeteneği sağlamaktır. 
 

Dersin İçeriği Türk kamu yönetimi sisteminin özellikleri, Türkiye’de merkezden ve yerinden yönetim yapısı, kamu 
yönetim sisteminin yaşadığı sorunlar. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 218 İDARİ YARGI Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı İdari yargı organizasyonu ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi amaçlanır. 

Dersin İçeriği İdari yargı organları, idari uyuşmazlıklar, dava türleri, idari yargılama usulü. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 220 KENTLEŞME POLİTİKASI II Kredisi 2 0 3 3 

Dersin Amacı Öğrencilere “Kentleşme ve Çevre” kavramı ile yapı ve işleyişini tanıtmak, Dünya ve Türkiye’deki 
kent yapılarına ilişkin bilgi vermek, kentleşme politikalarını çeşitli açılardan (temel ilkeler, 
örgütlenme, işleyiş vb.) incelemek. 
 

Dersin İçeriği Kentleşme ve Çevre’nin temel kavramları, kentleşme teorisi ve uygulamasına yönelik temel bilgiler. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 222 TÜRK ANAYASA HUKUKU Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Türk anayasacılığının tarihsel gelişimi, 1982 Anayasasının yapılışı ve genel özellikleri; 1982 
Anayasası ile kurulan yasama yürütme ve yargı organlarının işleyişi ve temel hak ve özgürlükler 
hakkında öğrencilerin genel çerçevede bilgi edinmelerini sağlamaktır. 
 

Dersin İçeriği 1876 Anayasası, 1921 ve 1924 Anayasaları; 1961 Anayasası hakkında tanıtıcı bilgiler verildikten 
sonra 1982 Anayasasının yapılış ve değiştirilişi, belirgin özellikleri; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
temel ilkeleri; 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlükler, 1982 Anayasasında anayasaya 
uygunluk denetimi, 1982 Anayasasında yasama organı ve yürütme ile ilişkileri ile yargı organının 
genel esaslarına değinilecektir.  



5. YARIYIL  
 

Dersin Kodu ve Adı SBK 301 TÜRK SİYASAL HAYATI I Kredisi 3 0 5 5 

Dersin Amacı Türk Siyasal Hayatı adlı dersin amacı, Osmanlıdaki modernleşme sonrası Türk Siyasal Hayatında 
görülen değişiklikleri; önemli olayları ve tarihsel değişimi incelemektir. Bu derste öğrencilere Türk 
siyasal hayatındaki değişim süreçlerini analiz etme becerisi başta olmak üzere güncel sorunları 
tarihsel perspektifte görme ve çözümleme yeteneği kazandırmak hedeflenmektedir. 
 

Dersin İçeriği Osmanlı modernleşmesi ile Cumhuriyet Türkiye´si arasındaki süreklilikler ve değişim ele alınacak; 
demokratik süreç analiz edilecektir. Günümüz siyasal sorunlarının çözümüne temel oluşturabilecek 
bir zemin hazırlanacaktır. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 305 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ Kredisi 3 0 5 5 

Dersin Amacı Türk kamu yönetimi ile diğer ülke kamu yönetimi yapılarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. 

Dersin İçeriği Bu derste Türk kamu yönetimi yapısı ile ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Japonya ülke 
kamu yönetimi yapı ve yapıyı oluşturan anlayışların incelenmesi. 

 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 309 MAHALLİ İDARELER Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Öğrencilere Türkiye’deki mahalli idare yapıları hakkında bilgi vermek, ortaya çıkış şartları ve bugün 
yaşanan sorunları ve mahalli idarelerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları ve bu 
çalışmaların uygulanabilirliğini açıklamaktır. 
 

Dersin İçeriği Türkiye’deki mahalli idarelerin (İl özel idaresi, belediye, köy) yapısı, işleyişi, personeli, bütçesi, 
yaşadığı sorunlar ve yeniden yapılandırılması. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 311 CEZA HUKUKU Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Ceza hukuku ile ilgili temel bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır. 

Dersin İçeriği Suç ve yaptırım hukukuna giriş, Türk ceza hukuku ile ilgili genel bilgiler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. YARIYIL 
 

Dersin Kodu ve Adı SBK 302 TÜRK SİYASAL HAYATI II Kredisi 3 0 5 5 

Dersin Amacı Bu dersin amacı, Osmanlı modernleşmesi sonrası Türk Siyasal Hayatındaki önemli olayları, aktörleri 
ve tarihsel değişim süreçlerini incelemektir. Derste öğrencilere Türk siyasal hayatındaki değişim 
süreçlerini analiz etme becerisi ve güncel sorunları tarihsel perspektifte çözümleme yeteneği 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 
 

Dersin İçeriği Derste Osmanlı modernleşmesi ile Cumhuriyet Türkiye´si arasındaki süreklilikler ve değişim 
süreçleri ele alınacaktır. Cumhuriyetin kurucu iradesinin oluşumu ve demokratik dönüşümleri analiz 
edilecektir. Darbelere rağmen gelişen demokratik süreç analiz edilerek Türk siyasallığını oluşturan 
taraflar irdelenecektir. Türkiye´de siyasetin modernite sonrası siyasal sorunlarla baş edebilme 
kapasitesi çözümlenerek günümüz siyasal sorunlarının çözümüne ışık tutulacaktır. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 304 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Çevre sorunlarını iktisadi, yönetsel, siyasal, toplumsal ve hukuki boyutları ile ele almaktır. 

Dersin İçeriği Çevre ile ilgili temel kavramlar, çevre sorunları ve politikası ile ilgili gelişmeler, çevre sorunlarının 
nedenleri ve çözüm yolları. 

 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Kredisi 3 0 5 5 

Dersin Amacı İKY teorilerinin ve İKY fonksiyonlarını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneğin 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 
 

Dersin İçeriği İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve 
geliştirme gibi İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir. 

 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 310 BORÇLAR HUKUKU Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Özel Hukuk’un en önemli ve kapsamlı alanlarından birisi olan Borçlar Hukuku dalında öğrenciyi 
eğitmek, meslek hayatında karşılaşabileceği hukuki sorunlarla ilgili olarak temel çözüm yöntemlerini 
edinmesini sağlamak. 
 

Dersin İçeriği Borçlar Hukukun Konusu Ve Kaynakları Borç, Borç İlişkisi Ve Sorumluluk Kavramları Borçların 
Doğumu Borçların Hükümleri Borçların Özel Durumları Borçların Sona Ermesi Özel Borç İlişkileri 
Sözleşme Türleri Borçların Hükümleri Borçların Özel Durumları Borçların Sona Ermesi Özel Borç 
İlişkileri Sözleşme Türleri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. YARIYIL 
 

Dersin Kodu ve Adı SBK 405 TÜRK İDARE TARİHİ Kredisi 3 0 5 5 

Dersin Amacı Türk devletlerinin idari yapılarını, bunların arkasında yatan zihniyetleri, zamansal ve mekansal 
farklılıklar çerçevesinde geçirdikleri değişimleri anlamaktır. 
 

Dersin İçeriği Eski Türklerde yönetim, Selçuklularda yönetim kurumları ve Osmanlıya etkileri, Osmanlı Klasik 
dönemde yönetim yapısı ve düşüncesi, yönetimde modernleşme hareketleri ve Tanzimat, 
Tanzimat’ın Türk Yönetim Hayatındaki yeri, Meşrutiyet döneminde yönetime ilişkin düşünce 
akımları, Cumhuriyet döneminde yönetimin yeniden yapılanması. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 409 SİYASET SOSYOLOJİSİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Sosyokültürel yapının unsurları (sosyal ve kültürel) ile sosyal yapının unsurları (temel kurumlar) 
arasındaki ilişkiyi karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde alarak toplumsal gruplar ile siyasal birimler 
arasındaki ilişki ve etkileşimi incelemek, devlet toplum ilişkisini tarihsel/kültürel gelenek ile 
demokratik idealler ve düşünceler çerçevesinde analiz etmek, siyasal süreçte yer alan bütün 
kurum, birim, unsur ve mekanizmaların işleyiş yasaları ile siyasal katılma, siyasal değişme, siyasal 
gelişme, siyasal bütünleşme ve siyasal yozlaşma, siyasal yabancılaşma ve siyasal hareketlerin 
kültürel köken ve siyasal ve sosyal nedenlerini bütüncül bir anlayış ile karşılıklı bağımlılık ilişkisi 
içinde incelemek temel amaçtır.  
 

Dersin İçeriği Sosyokültürel sistemin unsurları: sosyal hayatın unsurları, temel toplumsal kurumlar, siyaset 
kurumu, siyasal yapı, siyasal hayat, siyasal kültür, siyaset ve ideoloji, siyaset ve hukuk, siyaset ve 
din, siyasal ahlak, siyasal yozlaşma, siyasal yabancılaşma, siyasal katılma, siyasal değişme, siyasal 
gelişme, siyasal bütünleşme, siyasal hareketler. 

 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 411 ULUSLARARASI HUKUK Kredisi 3 0 5 5 

Dersin Amacı Uluslararası ilişkilerin yürütülmesine ilişkin hukuki ilke ve kuralların öğrenilerek uluslararası sistemin 
yapısına ve işleyişine dair kavrayışın derinleştirilmesi sağlanmaktadır. 
 

Dersin İçeriği 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 sınırlar. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 413 BÜROKRASİ Kredisi 2 0 4 4 

Dersin Amacı Bürokrasi, gerek kamuda ve gerek özel sektörde söz konusu olan bir fenomendir. Dersin amacı, bu 
fenomeni teorik ve uygulama olarak irdelemek, çağdaş örgütlerin sorunlarını analiz etmek, 
bürokrasi ile siyasi kurumlar arasındaki güç ilişkilerini değerlendirmek, bürokrasinin olumsuzluklarını 
gidermek konusunda çözüm önerilerini tartışmaktır. 
 

Dersin İçeriği Bürokrasinin tanımı, niteliği ve bürokrasi teorileri, bürokratikleşmeye neden olan faktörler, gelişmiş 
ve az gelişmiş ülkelerde bürokrasi, bürokrasi ve siyaset ilişkileri, bürokrasinin olumsuzlukları, 
Türkiye´de bürokrasinin tarihi gelişimi, siyasi rolü ve siyasal otorite ile ilişkileri, bürokrasinin 
sınırlandırılması ve denetimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. YARIYIL 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 402 ÇAĞDAŞ SİYASİ AKIMLAR Kredisi 3 0 5 5 

Dersin Amacı Bu ders öğrenciye daha önceki dönemlerde üretilmiş siyasal düşüncenin ışığında 20. yüzyılda 
üretilmiş olan siyasal düşünceyi vermek ve der ayrıca çağdaş siyasal düşünce-çağdaş siyasal 
ideolojiler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. 
 

Dersin İçeriği Liberalizm ve türleri, sosyal demokrasi ve dönüşümü, muhafazakarlık ve yeni muhafazakarlık, 
demokrasi-kapitalizm ilişkisi, Rawls, Hayek ve Nozick. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 410 KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM Kredisi 2 0 5 5 

Dersin Amacı Kamu kurumlarının başarısında rol oynayacağı düşünülen stratejik yönetimin öğrenilmesidir. 

Dersin İçeriği Bu derste stratejik yönetime geçiş ve kamuda stratejik yönetim uygulamaları ele alınmaktadır. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 412 HALKLA İLİŞKİLER Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerde halkla ilişkilerin tarihsel gelişim perspektifinden, temel kavramlar ve 
etkinliklere ilişkin bir nosyon oluşturmak ve halkla ilişkilerin bağlantılı olduğu diğer alanlarla 
farklılıklarını ve benzerliklerini tartışmaktır.  
 

Dersin İçeriği Halkla ilişkilerin doğuşu ve öneminin artması, halkla ilişkiler ve benzer kavramlar arasındaki ilişkiler, 
halkla ilişkiler ve iletişim araçları, halkla ilişkiler uygulamasında araçların seçimi, halkla ilişkilerin 
kamu kesiminde kullanılması, halkla ilişkiler uygulamasındaki eksikliklerin sonuçları, kuruluş içi 
halkla ilişkiler, kriz döneminde halkla ilişkiler. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



SEÇMELİ DERSLER 

 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 501 AB HUKUKU Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı AB Hukuku’nun Temel Nitelikleri olan bütünlük, özerklik, üstünlük ve doğrudan uygulanma 
ilkelerinin, AB hukukunun temel kaynakları, AB organları, AB üyeliği koşulları hakkında öğrencilerin 
bilgi sahibi olması amaçlanır. 
 

Dersin İçeriği Birincil Mevzuat; Avrupa Topluluk Hukukunu oluşturan temel antlaşmalar Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu Antlaşması, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması, Roma-Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Antlaşması, Avrupa Toplulukları için Tek Konsey ve Komisyon Oluşturulmasına İlişkin 
Antlaşma, Maastricht-Avrupa Birliği Hakkında Antlaşma, Amsterdam Antlaşması, Nice - Avrupa 
Birliği Temel Haklar Şartı, Avrupa Anayasası Taslağı ve İkincil Mevzuat Topluluk Tüzükleri, 
Yönergeler, Kararlar, Tavsiye ve Görüşler incelenir. 
 

 
 

Dersin Kodu ve Adı SBK 502 AB’NİN YAPISI VE POLİTİKALARI Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Türkiye’nin dış politikasının şekillenmesinde çok önemli bir yere sahip olan Avrupa Birliği’nin nasıl 
ortaya çıktığının, başarılı bir proje olup olmadığının, kurumlarının ve ortak politikalarının 
öğrenilmesi. Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin seyrinin incelenmesidir. 
 

Dersin İçeriği Derste öncelikle AB’nin nasıl bir birlik olduğunun, ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıktığının 
incelenmesinin ardından, günümüze kadar geçirdiği gelişme ve kurumları ele alınacaktır. Ardından 
AB’nin ortak politikalarından bazıları anlatıldıktan sonra son bölümde Türkiye-AB ilişkilerinin gelişim 
süreci, Türkiye’de AB’nin nasıl algılandığı ve AB ülkelerinde Türkiye’ye nasıl bakıldığına 
değinilecektir. 
 

 
 

Dersin Kodu ve Adı SBK 503 BÖLGESEL GELİŞME VE YÖNETİŞİM Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Gelişmeye ilişkin farklı kavramlardan hareketle kalkınma olgusunun bölgesel açıdan 
değerlendirilmesidir. 

Dersin İçeriği Öğrencilere, gelişme kavramının içeriğinin öğretilmesi, Bölgesel kalkınma stratejilerinin ve genel 
anlamda yapılanmasının öğretilmesi, Türkiye’de ortaya çıkan değişim ve dönüşümleri kalkınma 
kavramından hareketle okuyabilmenin öğretilmesi. 
 

 
 
 
 

Dersin Kodu ve Adı SBK 505 ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Belli başlı siyasal sistemleri eleştirel bir bakış açısıyla ele almak bu dersin temel amacıdır. 

Dersin İçeriği Bu derste belli başlı siyasal sitemler ve bu sistemlerin oluşmasında esas rolü oynamış olan ülkelerin 
siyasal yapılanmaları ele alınacaktır. Derste ağırlıklı olarak “demokratik siyasal sistemler” 
incelenecek bu bağlamda da konu edinilen başlıca ülkeler İngiltere, ABD ve Fransa olacaktır. 
Bunların yanı sıra demokratik olmayan bir siyasal sistem örneği olarak da Çin, somutlaştırıcı kısa bir 
analize konu edilecektir. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 506 ÇEVRE BİLİMİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Çevre bilinci ve duyarlılığı yaratmak. Ekoloji bilimi 21. yüzyılın en güncel bilim dallarından biridir ve 
bu bilim dalının önemi günden güne artmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimizi ekolojinin temel 
alanlarında bilgilendirmek ve yaşanılan çevrenin onlar için önemini ve canlı ile çevre ilişkisini 
anlatabilmektir. Dünyamız üzerinde belirli enlemlere karşılık belirli iklim kuşakları hakimdir. Bu 
iklimsel koşullara bağlı yaşam alanları olan Zonobiyomların (ZB), yeryüzü üzerinde iklim ve toprak 
bakımından birbirinden farklı şartları ve buna bağlı olarak farklı bitki örtüsü (vejetasyon) ve aynı 
zamanda dolaylı olarak bu bitkilerle beslenen canlıları (hayvanları) barındıran bölgeler olduğunu 
anlatmaktır. 
 

Dersin İçeriği Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız bileşenlerin ve etkileşimlerinin tanıtımı ve analizi ile 
karşılaşılabilecek çevre sorunlarının anlaşılabilmesi ve çözümleri. 
 

 

 

 



Dersin Kodu ve Adı SBK 507 ÇEVRE VE İMAR HUKUKU Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Çevre hukuku dersi öncelikle hukukun temel esaslarını öğrenciye verir, çevrenin temel unsurlarını 
tanıtır, bu unsurların ulusal ve uluslararası hukuk kaynakları içinde düzenlenişini açıklar, ortaya 
çıkan çevre sorunlarını tanımlar ve bu sorunlara hukuk temelinde çözüm bulmayı amaçlar. İmar 
hukuku dersi, imar hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisinden başlayarak imar hukukunun usul 
ve esaslarını meslek grubu uygulamalarına uygun bir biçimde anlatır, yaşanan sorunları ve çözüm 
önerilerini belirler. Ayrıca, dersin kapsamı içerisinde meslek hukukuna ait esaslar da verilmeye 
çalışılır. Çevre hukuku dersi imar hukuku dersi ile tamamen bürokratik bir anlayışla birleştirilmiş ve 
birbirinden çok farklı bu iki dersin bir arada okutulmaya çalışılması nedeniyle, meslek grubu için 
önemli olan konular incelenir. 
 

Dersin İçeriği Hukuk kuralları, çevre ve imar hukukuna ilişkin mevzuat, çevre unsurları ve sorunları, planlama 
hukuku, çevre hukukunda sorumluluk. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 508 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu ders kapsamında çevre ve çevresel etki değerlendirilmesinin (ÇED) tanımı, kapsamı, ana ilkeleri, 
aşamaları, ÇED mevzuatı ve ÇED raporu hazırlama konularında öğrencilerin bilgilendirilmeleri 
amaçlanmaktadır. 
 

Dersin İçeriği Öğrencilere, çevresel etki değerlendirilmesi gerektiren uygulamaların amaçlarını, ilkelerini ve 
yöntemleri.  
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 510 İNSAN HAKLARI HUKUKU Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı İlgili insan hakları belgeleri, yapılaştırılan organları ve usulleriyle bir bütün olan ulusal üstü insan 
hakları hukukunun, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin standartlarının ortaya koyulmasıdır. 
 

Dersin İçeriği Devlet iktidarının birey lehine sınırlanmasını ifade eden ve bireyi bu iktidarın kötüye kullanılmasına 
karşı koruyan mekanizmalar vazeden insan hakları anlayışının günümüzdeki önemi giderek 
artmaktadır. Nitekim ülkemizi de yakından ilgilendirdiği üzere dünyanın hemen her bölgesinde ve 
global ölçekte kurulmuş bulunan hükümetler-arası örgütlere girmenin birinci ve en önemli 
koşuludur. İnsan Hakları Hukukunun temel inceleme konusu, insan haklarının tanınmasını, 
korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu yolla 
yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların bilgisine ulaşması 
sağlanmaktadır. Bu bağlamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler 
tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde 
Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri 
Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü 
tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir. 
Bölgesel ve Uluslararası sistemlerin genel olarak analizinin yanı sıra, ilgili sözleşmelerde düzenlenen 
haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında incelenmektedir. Ayrıca, mekanizmaların işleyişinin 
anahtarı olan usul hukuku boyutu ele alınmaktadır. Bu belgelerin bir çoğuna Türkiye’nin taraf 
bulunduğu; Anayasa (md.90) uyarınca bu belgelerin iç hukukun bir parçasını teşkil ettiği; yargı 
yerleri dahil ulusal yetkili makamları bu standartların bağladığı; özellikle ulusal yüksek yargı yerleri 
tarafından olmak üzere, genel olarak ulusal mahkemelerce üretilen kararlarda anılan belgelerin 
değerlendirildiği ve kullanıldığı göz önünde bulundurularak, ders işlenmektedir. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 511 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik’in bireysel ve toplu alanlarda uygulamada karşılaşılan örnek olaylar 
dikkate alınarak pekiştirmek ve öğrencilerin analiz yapma yeteneklerini geliştirmektir. 
 

Dersin İçeriği Bireysel ve toplu iş hukuku, iş ilişkisi, rekabet yasağı, iş uyuşmazlıkları ve çözümü. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 512 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Personel yönetimine ilişkin teorik bilgilerin verilmesi ve Türk kamu personel rejiminin tanıtılmasıdır. 

Dersin İçeriği Bu derste, personel yönetiminin konusu, amacı ve niteliği, kamu personel yönetiminin tarihi 
gelişimi, çağdaş kamu personel yönetimine egemen olan ilkeler, personel sistemleri, insan gücü 
planlaması, kamu hizmetine giriş, hizmet içi eğitim, personelin değerlendirilmesi ve yükseltilmesi, 
kamu görevlilerinin statüsü, motivasyon, ödüllendirme ve yönetim etiği konuları ele alınacaktır. 
Ayrıca, Türkiye´de kamu personel rejiminin sorunları ve yeniden yapılanması konusu irdelenecektir. 
 

 

 



Dersin Kodu ve Adı SBK 513 KAMU YÖNETİMİ TEORİLERİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Kamu yönetimi anlayışında meydana gelen değişimleri teorik düzeyde ele almaktır. 
 

Dersin İçeriği Kamu yönetiminin ortaya çıkışı, Avrupa’da, Amerika’da ve Türkiye’de gelişimi, toplumsal yapıyla 
kamu yönetimi arasındaki ilişki, kamu yönetimine kuramsal yaklaşımlar, toplumsal kuramlar ve 
demokrasi kuramlarının kamu yönetimi kuramlarına etkisi, klasik yönetim kuramı, neoklasik 
yönetim kuramı, Yeni kamu yönetimi kuramı, bu kuramların Türkiye’ye yansımaları.  
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 514 KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Yönetimin bir süreci olarak denetimin işlevsel kılınması araç ve süreçlerini incelemektir. 
 

Dersin İçeriği Bu derste denetim araçları ve Türk kamu yönetiminin denetlenmesinde kullanılan araç ve 
yöntemler ele alınacaktır.  
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 515 KAMUDA GÜNCEL SORUNLAR Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu dersin amacı, Türkiye’deki ve dünyadaki kamu yönetimi örgütlenmeleri ve bu örgütlenmelerin 
etkileyip etkilendiği güncel sosyal-ekonomik koşulları ortaya koymaktır. Bunun yanında, bu 
koşullara bağlı olarak ortaya çıkan kamu yönetimi ile ilgili güncel sorunlar bu derste tartışılmaktadır. 
 

Dersin İçeriği Ülkemiz kamu örgütlerinde karşılaşılan önemli örgütsel, kültürel ve personel problemleri ile bunlara 
yönelik çözüm önerileri bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Dünyadaki diğer ülkelerle 
karşılaştırmalı olarak yolsuzluk, liyakatten uzaklaşma, örgütsel büyüme ve yönetsel hantallık, 
kırtasiyecilik, israf ve verimsizlik, siyaset-bürokrasi çatışması, yönetimde kadınların ve azınlıkların 
yeri, performans yönetimi gibi özel sektör yönetim tekniklerinin kamuda uygulanması, insan hakları 
sorunu, kamu personelinin eğitimi, özelleştirme gibi sorunlar tartışılmakta ve önerilen çözümler 
incelenmektedir. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 517 KENT KÜLTÜRÜ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere modernleşme sürecinin mekansal atmosferi olan kentlerdeki kültürel 
değişim ve dönüşümlerin doğası hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Göç ve toplumsal 
değişmenin kent profilinde yarattığı kültürel süreçler Türkiye özelinde incelenmektedir. 
 

Dersin İçeriği Kentte yaşayan tüm bireylerin mensubu bulundukları kentsel çevre hakkında takındıkları tüm 
değer, tutum ve beklentiler kent kültürünün öğelerini oluşturur. Modern bir kentin kent olma vasfını 
belirleyen temel parametrelerin yeterliliği noktasında gösterilmesi gereken özen ve kentte yaşayan 
tüm grupların ortak bir kentlilik bilinci geliştirip geliştirmediklerinin sorgulandığı bu derste; olan ile 
olması gereken arasındaki örtüşmezlikler incelenmektedir. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 518 KENT VE KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Dersin öncelikli amacı kent ve kamu politikasına yön veren temel ilke ve değerleri ve yaklaşımları; 
kent ve kamu politikasına ilişkin temel kavramları, süreçleri, aktörleri, politika alanlarını; değişik 
kent ve kamu politikalarına ilişkin çözümlemeleri ve yorumlamaları ortaya koyup, tartışılmasını 
sağlamaktır. 
 

Dersin İçeriği Ders politika, kent ve kamu politikası, kent ve kamu politikası türleri ve konuları, kent ve kamu 
politikası oluşturma süreci, politika oluşturma sürecinde yer alan aktörler, devlet, piyasa, kamu-özel 
sektör, sivil sektör, sosyal devlet bürokrat, politikacı, sivil aktörler gibi kavramları açıklamayı 
amaçlar. Ayrıca, kent ve kamu politikasının özellikleri ve yön veren eşitlik, adalet, özgülük, etkinlik, 
erişim, katılım gibi ilke ve değerler ile kent ve kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel 
yaklaşımlar (rasyonel model, sınırlı-rasyonel model, artırımcı model, karma model, sistem 
yaklaşımı, çöp tenekesi yaklaşımı, yeni-liberal model vb.) verilmektir. Bunun yanında, yoksulluk, 
eğitim, ayrımcılık, kadın sorunları, kimsesiz çocuklar, toplumsal ve ekonomik dışlanma ve 
marjinalleşme, enformelleşme vb. sorunlarına daha yakından bakılmakta ve tartışılmaktadır. Sosyal 
devlet programları ve uygulamaları; sosyal güvenlik ve sosyal yardım programları ile sosyal devletin 
geçirdiği dönüşümler sunulmaktadır.  
 

 

 

 



Dersin Kodu ve Adı SBK 519 KENT TARİHİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Tarihi süreç içinde bir zamanlar dünya sadece bir kentti. Uygulamada da pek çok yönden dünya 
zamanla bir kente dönüşmüştür. Bu gelişim süreci takip edilerek kentin biçimlerini, işlevlerini ve 
onun ortaya çıkardığı amaçlar irdelenir.  
 

Dersin İçeriği Antik zamandan günümüze fiziksel kentin tarihine ilişik çalışmalar; Kentsel binaların, kamusal 
mekânların ve şehir planlarının kültürel, politik ve toplum yapısı ile özel kurum yapılanmalarına 
bağlı değişimlerinin analizi. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 521 KENTSEL HİZMETLER VE KONUT 
POLİTİKASI 

Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Sağlıklı ve yaşanabilir kentlerin oluşturulması açısından önem arz eden temel kavram ve politikalar, 
idarenin hizmet ve politikalardaki yeri ve önemi açıklanarak kentleşme dersini desteklemesi ve 
tamamlaması amaçlanmaktadır.  
 

Dersin İçeriği Kent ve kentleşme kavramları, kent büyüklüğü kuramı, optimal kent büyüklüğü ve geçerliliği, 
kentsel büyüme ve büyüklük dağılım, kentsel yerleşmenin ekonomik temeli, kent içi yerleşim ve 
alan kullanımı, geleneksel kent kuramı, kentsel yerleşimde rant-yığınlaşma etkeni ve üreticinin yer 
seçimi, kentsel mekanda konut yerleşimi ve alan kullanım yoğunluğu, kentsel emek piyasası, kent 
içi ulaşım sorununa ilişkin temel politikalar okutulmaktadır. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 522 KENTSEL YENİLEŞME VE DÖNÜŞÜM Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Kentsel yenileme ve dönüşüm modellerinin zaman ve mekanda algılanması, değerlendirilmesi ve 
Türkiye özelinde tartışmaya açılmasıdır. 
 

Dersin İçeriği Kentsel yenileme kavramının gelişimi, tarihsel perspektifte kentsel yenileme uygulamaları, 
Türkiye’de kentsel yenileme uygulamaları ve dönüşüm modelleri. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 523 KRİZ VE AFET YÖNETİMİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Karşılaşılması muhtemel kriz ve afet durumlarından başarılı bir şekilde çıkmayı sağlayacak kavram 
ve ilkeleri göstermektir. 
 

Dersin İçeriği Kriz ve afet kavramları, krizin özellikleri, ilkeleri, kriz anında yöneticinin rolü, afetin özellikleri, afet 
ve krizden başarılı çıkmanın yolları. 

 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 524 KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bölge ülkelerindeki gelişmeler, siyasal yapıları, karşılıklı ilişkileri ve dış politikaları hakkında bilimsel 
bilgiler vermek; Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya devletlerindeki gelişmelerden 
bahsetmek amaçlanmaktadır. 
 

Dersin İçeriği Bölge ülkelerinin sorunları ve bunların çözümüne yönelik çalışmaların incelenmesi. Devletlerin 
birbirleriyle ilişkileri, küresel güçlerin olaylara yaklaşım biçimleri ve karşılıklı çıkarları analiz 
edilmektedir.  
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 548 KÜRESELLEŞME VE KENT DİPLOMASİSİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Küreselleşme kavramını, süreçleri ve unsurlarıyla birlikte analiz edip, teorik bir çerçeve çizmeye 
çalışmak. Sürecin etkilediği sosyal yaşam, gelişmişlik, yoksulluk ve işgücü piyasaları odakta olacak 
ve bu spesifik alanların bugünkü uluslararası ilişkileri hangi yönlerden, nasıl etkilediğinin üzerinde 
durulacaktır. 
 

Dersin İçeriği Küreselleşme tanımından hareketle, küreselleşme teorilerinden, küreselleşmeyi etkileyen faktörlerin 
neler olduğundan, küreselleşmenin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal boyutlarından, 
küreselleşme taraftarı ve karşıtı görüşler ve dayanaklarından, ülkelerarası rekabete küreselleşmenin 
etkisinden, küreselleşmenin ulus devlet üzerine etkisi ve yerelleşmeden, bölgeselleşme 
geçişlerinden, küreselleşmenin kentlere etkisinden ve yazındaki küreselleşme tartışmalarından yola 
çıkılarak geniş bir perspektif ile konu detaylandırılacaktır. 
 

 

 



Dersin Kodu ve Adı SBK 549 MEDYA VE SİYASET Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciyi medya ve iletişim alanındaki temel kavramlar, ilkeler ve uygulamalar ile 
tanıştırmaktır. 
 

Dersin İçeriği Bu ders medya ve iletişim alanındaki temel kavramlara, ilkelere ve uygulamalara giriş niteliğindedir. 
İletişim, kitle iletişimi, medya ve kültür gibi kavramların tanımları tartışıldıktan sonra kitap, gazete, 
dergi, televizyon, radyo, video oyunları, internet gibi mecralar ve bu mecraları destekleyen halkla 
ilişkiler ve reklamcılık alanları incelenir. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 526 MESLEKİ YABANCI DİL I Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu derste öğrenciye; temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin 
kazandırılması amaçlanmıştır. 
 

Dersin İçeriği Temel yabancı dil bilgisi kuralları, yabancı dil metni okumak/anlamak, temel cümle öğeleri, cümle 
içinde fiil-zaman ilişkisi, etken-edilgen fiil yapıları, vurgulu fiiller, geçişli geçişsiz fiiller, paragraf 
içerisinde zaman uyumu, isimler, tekil isimler, çoğul isimler, fiillerden türetilmiş isimler, özel isimler, 
zamirler ve sıfatlar, temel teknik terimler, teknik sözlük, mesleki yabancı dilde elektronikle ilgili 
metinler. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 527 MESLEKİ YABANCI DİL II Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Öğrencilerin güncel siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler konularında tercüme 
yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 

Dersin İçeriği Uluslararası Güncel Sorunlardan Seçilmiş Çeşitli Metinlerin Yabancı Dilden Türkçeye Tercüme 
Teknikleri. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 528 SEÇİMLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu seçmeli ders, siyasal partiler ve seçimler konularını inceleme amacındadır. Partiler kısmında, 
siyasal partilerin doğuşu ve gelişimi, işlevleri, örgüt yapıları, parti sistemleri ve finansman sorunu 
işlenecek konulardır. Türkiye’de siyasal partiler konusu Türk Siyasi Hayatı I ve II bağlamında kısaca 
değerlendirilecektir. Seçimler kısmında ise seçimlerin demokrasi için önemi, seçim sistemleri ve 
Türkiye’de seçimler konuları incelenecektir. Dersin ana amacı son sınıf öğrencilerine siyasal partiler 
ve seçimler konularını ayrıntılı olarak tartıştırmak ve ödevle bunu pekiştirmektir. 
 

Dersin İçeriği Siyasi Partiler, siyasi parti türleri, siyasi partilerin yapısı ve tarihi, seçim kavramı, seçimler, seçim 
sistemleri, seçim sistemleri ve demokrasi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.  
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 529 SİYASAL DAVRANIŞ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Siyasal hayatın aktif aktörü olan bireyin siyasal toplumsallaşma süreci siyasal davranışlarına (siyasal 
katılmaya) yön vermektedir. İşte bu dersten amaçlanan bireylerin siyasal toplumsallaşma ve siyasal 
katılmalarında rol oynayan başlıca faktör ve süreçlerin öğrenilerek bunlardan hareketle analiz 
yapma yeterliliğine ulaşmadır.  
 

Dersin İçeriği Bu derste siyasal davranış, siyasal toplumsallaşma ve siyasal katılma ele alınacaktır. Derste ağırlıklı 
olarak siyasal toplumsallaşmadaki aracı kurumlar, siyasal katılmayı etkileyen faktörler ve siyasal 
katılma biçimleri üzerinde durulacaktır. Konuların somutlaştırılması açısından bu konularla ilgili daha 
çok Türkiye eksenli alan araştırmalarına da değinilmeye çalışılacaktır. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 530 SİYASAL İLETİŞİM Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu dersin amacı siyasal iletişimin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak ve siyaset, 
iletişim, parti, devlet ve demokrasi kavramlarını analiz etmek ve kavram ve kuramların somut 
siyasal kurum ve süreçlere uygulamaktır. 
 

Dersin İçeriği Siyaset, iletişim, siyasal iletişimin tanımı, diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, siyaset, iletişim, iktidar, 
meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım biçimleri ve siyasal 
davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, seçim ve seçim teknikleri. 
 

 

 



Dersin Kodu ve Adı SBK 557 SOSYAL POLİTİKA Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Dersin amacı sosyal politikanın temel kavram ve konularını, sosyal politikayı doğuran koşulları ve 
nedenleri, sosyal politikanın hedeflerini öğretmektir. Aynı zamanda sosyal politikanın belli başlı araç 
ve yöntemlerinin de öğretilmesi amaçlanmaktadır. 
 

Dersin İçeriği Sosyal politika kavramı, gelişimi, Çalışma İlişkisinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi, Ücret, Gelir ve 
Fiyat Politikaları. 

 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 534 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Kamu yönetiminin önemli bir bölümünü oluşturan şehirciliğin teorik arka planını ve dayandığı 
değerleri ele almak ve bu çerçevede ülkemizdeki kentleşme sorunlarını, gecekondulaşmayı, 
kentleşmenin tarihsel gelişimini, şehir ve bölge planlamanın ilke ve kurallarını, kısaca kentleşmenin 
sorunlu yanlarıyla çözüm önerilerini tüm yönleriyle incelemektir.  
  

Dersin İçeriği Şehirciliğin genel ilke ve kavramları. Şehirleşme teorileri, kent ve bölge planlaması. Konut politikası. 
Kent yönetimi ve politikası. Göç, gecekondu ve şehirlileşme olayı. Şehircilik ve yerel yönetimler. 
Türkiye´de şehirleşme politikaları ve sonuçları. 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 535 TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Ders, temel hak ve hürriyetlerin anayasal ve evrensel boyutta ele alınmasını, temel hak ve 
hürriyetlerin sınırlanmasını ve kullanımının kısmen veya tamamen durdurulmasını anayasa, 
mahkeme kararları ve güncel sorunlar çerçevesinde irdelemeyi amaçlar. 
 

Dersin İçeriği Temel Hak ve Hürriyetler kavramı, Temel Hak ve Hürriyetlerin sınıflandırılması, süjeleri, özellikleri, 
sınırlandırılması, kullanımının kısmen ve tamamen durdurulması. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 558 TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu dersin amacı klasik çağda islam siyasi düşüncesinin gelişimini analiz etmek ve modern döneme 
kadar olan süreci takip etmektir. 
 

Dersin İçeriği İlk İslam devleti yükselişi, İslam felsefesinin gelişimi, Siyasetname geleneği, liderlik teorisinin 
geliştirilmesi. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 550 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren izlediği dış politikayı tarihsel dönemler halinde ele 
alarak, Türk Dış Politikasını etkileyen iç ve dış dinamiklerin ve oluşum ve uygulanması sürecini 
incelemektir.  
 

Dersin İçeriği Türk Dış Politikasının kuramsal çerçevesi ve uygulanması, 1919-1923 mücadele yıllarında Türk Dış 
Politikası, İki Dünya Savaşına Kadar Olan Dönemde Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı 
Sırasında Türk Dış Politikası, 1945-1960 Döneminde Türk Dış Politikası, 1960-1980 Döneminde 
Türk Dış Politikası. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 537 TÜRK SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Türk siyasi düşünce tarihini tarihsel gelişme süreci içinde yaşanılan değişme ve dönüşüm 
aşamalarını kültürel süreklilik ve bütünlük ilişkisi içinde ele alarak değerlendirmek temel amaçtır.  
 

Dersin İçeriği Eski Türk kültürünün ortaya çıkışı, eski Türk kültürünün kurumsal düzeyde analizi, Türk İslam 
kültürünün ortaya çıkışı, Türk İslam kültüründe süreklilik ve değişim, Türk İslam kültürünün temel 
inanç esasları, Türk İslam kültüründe felsefe, Türk İslam kültüründe hukuk, Türk İslam kültüründe 
ahlak, Türk İslam kültüründe aile, Türk İslam kültüründe iktisat, Türk İslam kültüründe siyaset, 
Türk İslam kültüründe bilim, Türk İslam kültüründe değişme ve modernleşme, Modern dönem Türk 
İslam kültüründe temel akımlar. 
 

 

 

 



Dersin Kodu ve Adı SBK 559 TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Türkiye'de siyasal partilerin ortaya çıkışı, Türk siyasal partilerinin yapıları ve sorunları 
doğrultusunda bilgi vermek ve tartışmaktır. 
  

Dersin İçeriği Siyasal partilerin doğuşu ve gelişimi, işlevleri, örgüt yapıları, parti sistemleri ve finansman sorunu 
işlenecek konulardır. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 551 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Küreselleşme sürecini yaşamakta olan günümüz dünyasında, öğrencilerin uluslararası ilişkilerle ilgili 
kavram ve teoriler ile uluslararası örgütler ve bunların organlarının görevleri ve amaçları konusunda 
öğrencileri bilgi sahibi olmaları sağlanacak, bölgesel ve global ilişkilerde bilimsel gerçekler dikkate 
alınarak ülkemizin barışçıl ve müreffeh olarak diğer devlet ve kuruluşlarla ilişkilerini çıkarlarını 
zedelemeden yürütme zemininin gerekleri ele alınacaktır. 
 

Dersin İçeriği Bu derste Uluslararası İlişkiler kavramları ele alınarak, belli başlı uluslararası ilişkiler teorileri kısaca 
işlenecektir. Devletlerin dış politika ile ilgili gücü, karar alma sistemi, hedefleri, stratejileri başta 
diplomasi olmak üzere araçları işlenecektir. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 560 ULUSLARARASI KURULUŞLAR Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Uluslararası kuruluşların hukuki niteliği, organları, amaçları, işleyişi ve uluslararası ilişkiler 
bakımından önemi hakkında bilgi vermektir. 
 

Dersin İçeriği Uluslararası örgütlerin hukuki niteliği, çeşitleri, tarihçesi, Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler, 
NATO, Avrupa Birliği. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 544 YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL POLİTİKA Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Küreselleşen dünyada yerel yönetim birimlerinin gündelik yaşamı şekillendirmedeki etkisi her geçen 
gün artmaktadır. Yerel yönetim birimlerinin artan önemi kentleşme sürecine paralel olarak 
kentlerdeki sorunların anlaşılmasında ve çözümlenmesinde yeni politikaları gerektirmektedir. Bu 
sebeple siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğreniminde yerel yönetim birimlerinin yapısı ve işleyişi ile 
kentsel alanlardaki sorunların aşılması için geliştirilen politikalar dizisini ifade eden ‘kentsel 
politikalar’ müfredatın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu derste, yerel yönetimler ve 
kentsel politikalar konusuna odaklanılarak, alandaki güncel yaklaşımlar ve uygulamalar 
incelenecektir. 
 

Dersin İçeriği Öğrencilere kent ortamını, yasal ve yönetsel çerçeveyi tanıtmaktır. Yerel demokrasi, yerel yönetim 
gibi kavramsal, teorik bir içerik taşıyan ders, Türkiye’deki güncel yönetim uygulamasına yönelmekte 
sorunlara eleştirel bir analiz ve olası çözüm önerileri ile sonuçlanmaktadır. Öğrencilerin kentsel 
politikaları anlamalarını ve değerlendirmelerini kolaylaştıracak araçları tanıtarak bu konudaki 
bilimsel donanımlarını sağlamak, planlama sürecinde kamu yararı ve toplum yararı kavramlarının 
önemini benimsetmek ve bunların sağlanmasında kentsel politikaların rolünü anlatmaktır. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 546 YÖNETİM VE ETİK Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Bu derste, etikle ilgili temel kavramlar, etiğin unsurları, yönetsel etik, yönetsel etiğin felsefi 
boyutları, kamu yönetiminde etiğin önemi, etik ikilemler, etik ilke ve standartlar, etik yasaları, 
ihbarcılar ve korunmaları, etiğe dayalı yönetim kültürü, etiksel karar verme, karakter ve erdem 
etiği, Türkiye´de yönetsel etikle ilgili normatif çerçevenin öğretilmesi amaçlanmaktadır. 
 

Dersin İçeriği Bu derste, etikle ilgili temel kavramlar, etiğin unsurları, yönetsel etik, yönetsel etiğin felsefi 
boyutları, kamu yönetiminde etiğin önemi, etik ikilemler, etik ilke ve standartlar, etik yasaları, 
ihbarcılar ve korunmaları, etiğe dayalı yönetim kültürü, etiksel karar verme, karakter ve erdem 
etiği, Türkiye´de yönetsel etikle ilgili normatif çerçeve değerlendirilecektir. 
 

 

Dersin Kodu ve Adı SBK 553 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Örgütlerde insan davranışlarının nedenlerini anlamak, analiz etmek ve gerekli çözümler üreterek 
uygun örgütsel ortam ve yönetim tarzı oluşturmaya çalışmak. Yönetici ve yönetilenlerin örgütsel 
amaçların gerçekleştirilmesindeki rollerini araştırmaktır. 
 

Dersin İçeriği Algılama, iletişim, önder ve önderlik, otorite, güç ve etkileme, grup ve grup dinamiği, güdüleme, 
çatışma, örgütsel değişim, örgüt kültürü ve stres konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. 



 

Dersin Kodu ve Adı SBK 554 TÜRK ANAYASAL SİSTEMİ Kredisi 3 0 4 4 

Dersin Amacı Öğrenciye Türk Anayasa Hukuku ile ilgili temel bilgileri, Devlet, devletin temel organları ve bu 
organlar arası ilişkilerle ilgili yeterli bilgi donanımını kazandırmaktır. 
 

Dersin İçeriği 1876 Anayasası, 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası,1982 
Anayasasının temel nitelikleri, 1982 Anayasasının getirdiği temel hak ve hürriyetler sistemi, 1982 
Anayasasına göre yasama organı, 1982 Anayasasına göre yürütme organı,1982 Anayasasına göre 
yargı organı, Anayasa Yargısı. 
 

 


