NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ (2016-2017)
BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER
AKTS
Teo.
–
Kredisi
Uyg.
Kodu Adı
Kredi
AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
2–0
2
2
Türk Bağımsızlık savaşı, Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü düşünce sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında
doğru bilgiler vermek, Türkiye ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler
vermek, Türk gençliğini vatanı, milleti ve devleti ile bölünmez bütünlük içinde Atatürk İlke ve inkılâpları ve Atatürkçü
düşünce doğrultusunda millî hedefler etrafında birleştirmektir. Öncelikle temel kavramların anlatılmasından sonra Osmanlı
Devletinin Yıkılışı ve bu sırada yaptığı ıslahat hareketleri, yeni Türk Devleti’nin Kuruluş aşamaları, Türk İnkılâbının hazırlık
dönemi ve Türk İstiklal Savaşı konularını kapsamaktadır.
TDL101 TÜRK DİLİ I
2–0
2
2
Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırılması.Dil nedir? Dillerin
doğuşu. Dil düşünce bağlantısı. Dil kültür bağlantısı. Dil toplum bağlantısı. Dünya dilleri ve Türkçe. Türk dilinin tarihçesi.
Ses bilgisi. Türkçe kelimelerin ses özellikleri, vurgu, heceler. Yapı bilgisi. Yapım ekleri, Çekim ekleri. Kelime, anlam
derecelerine göre kelimeler, Anlam ilişkilerine göre kelimeler yapı bakımından kelime çeşitleri. Kelime türleri. Bağlaç
grubu, ünlem grubu, tekrarlar, fiilimsiler sayı grubu, birleşik fiiller. Cümle, cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri.Yazım kuralları.
KMY109 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
3–0
3
4
Dersin amacı, hukuki düşünme ile ilgili temel becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Temel hukuk bilgisini yapılandırmak,
özel hukuk ve kamu hukuku esaslarını vermektir.
KMY113 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ - I
3–0
3
5
Siyaset Bilimi içinde yer alan temel kavramlar incelenmektedir. Özellikle iktidar, siyasal iktidar, devlet kavramları üzerinde
durulmaktadır. Çeşitli ideolojilerin devlet hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir. Demokrasi kavramı ve demokrasi
pratikleri anlatılmaktadır. Siyasal partiler, kamuoyu, baskı grupları ve sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin gelişimi
açısından önemine değinilmektedir.
ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - I
2–2
3
5
Temel bilgisayar bilgileri, Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, İnternet kullanımı
KMY119 UYGARLIK TARİHİ
3–0
3
5
İnsanlığın Ortaya Çıkışı ve Tarih Öncesi Çağlar; Eski Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı; Eski Mısır Tarihi ve Uygarlığı;
Orta Asya ve
İran Uygarlıkları; Antik Yunan ve Helen Uygarlığı, Eski Anadolu Uygarlıkları; Roma Uygarlığı; Ortaçağda Hıristiyanlık ve
İslam Medeniyeti; Hindistan, Çin ve Japonya, Yeni Çağda Avrupa (15-17. Yüzyıl); Aydınlanma Çağı (18. Yüzyıl); Fransız
İhtilali ve Sanayi Devrimi; 20. ve 21. Yüzyıl: Tarihin Sonu ve Uygarlıkların Çatışması Kuramları.
YBD101 FOREIGN LANGUAGE I
3–0
3
3
YBD 101 YABANCI DİL I
Geniş zamanda eylem – eylem olmayan cümleler, ait olma ve yeterlilik cümleleri,zamirler,boş zaman aktiviteleri, ülkeler
ve uluslar,aile bireyleri,meslekler,temel fiiller,günlük yaşamda kullanılan nesneleri içeren kelime bilgisi, telaffuz
çalışmaları.
Verb to be and the use of state sentences / the use of action sentences, expressing ability and possession in present
tense, vocabulary of countries and nationalities,family members,jobs,basic verbs,common objects, pronunciation
PA117 INTRODUCTION TO ECONOMICS I
3–0
3
4
KMY 117 İKTİSADA GİRİŞ I
In this course It will be taught as economic live, economic activity, actors of economic activity, behaviour forms of these,
utility and profit maximization, formation of national income , Money and Its functions, economic growth and economic
systems at initial level
Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları,
fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel
konular görülecektir.

İKİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER
AKTS
Teo.
–
Kredi
Kredisi
Uyg.
AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
2–0
2
2
Türk Bağımsızlık savaşı, Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü düşünce sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında
doğru bilgiler vermek, Türkiye ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler
vermek, Türk gençliğini vatanı, milleti ve devleti ile bölünmez bütünlük içinde Atatürk İlke ve inkılâpları ve Atatürkçü
düşünce doğrultusunda millî hedefler etrafında birleştirmektir. Öncelikle temel kavramların anlatılmasından sonra Osmanlı
Devletinin Yıkılışı ve bu sırada yaptığı ıslahat hareketleri, yeni Türk Devleti’nin Kuruluş aşamaları, Türk İnkılâbının hazırlık
dönemi ve Türk İstiklal Savaşı konularını kapsamaktadır.
TDL102 TÜRK DİLİ II
2–0
2
2
Sözlü anlatım, Yazılı Anlatım (Kompozisyon) a) Kompozisyon yazmada uyulması gereken hususlar, b) Anlatım türleri, c)
Anlatım bozuklukları, Mektup, ilân, reklam, özgeçmiş, Makale, deneme, eleştiri, fıkra, Hatıra, gezi yazısı, biyografi,
otobiyografi, Röportaj, hikaye, roman, tiyatro, masal Rapor, tutanak Yazı türleriyle ilgili uygulamalar Konuşma Sanatı Ve
Konuşma Türleri: a)Başarılı bir konuşma için yapılması gerekenler b)Konuşma türleri (uygulama) Bilimsel araştırma nasıl
yapılır? (Konuyu seçme, sınırlandırma, kaynak bulma ve yazma Metin inceleme ve seçme yazılar.
KMY114 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II
3–0
3
5
Modern kapitalist toplumlarda iktidar ilişkilerinin yayılımı, ideolojik biçimleri ve içinde dolaştığı kurumlar çerçevesinde
toplumsal hareketler, bürokrasi, ideoloji ve söylem, vb. ile ilgili kuramlar.
KMY120 SİYASİ TARİH
3–0
3
5
Antik Yunan ve İtalyan kent devletlerinden Soğuk Savaş sonrasına devlet arası ilişkiler tarihi.
ENF102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI II
2–2
3
4
Adobe Photoshop CS3, Dreamweaver ile web tasarımı
KMY122 TOPLUMBİLİM
3–0
3
5
Sosyolojik hayal gücü dahil kültür, sapma, eşitsizlik, sosyal değişme, sosyal yapı belli başlı teorik perspektifler ve
kavramlar; din, eğitim, devlet, ekonomi ve kitle iletişim araçları, demografi ve nüfus değişiklikleri, sosyal sınıf ve sosyal
kurumların etkileri, toplumsal cinsiyet ilişkileri, ırkçılık, politika ve toplumsal hareketler gibi konular ele alınacaktır.
PA118 INTRODUCTION TO ECONOMICS - II
3–0
3
4
KMY 118 İKTİSADA GİRİŞ II
In this course It will be taught as economic live, economic activity, actors of economic activity, behaviour forms of these,
utility and profit maximization, formation of national income , Money and Its functions, economic growth and economic
systems at initial level
Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları,
fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel
konular görülecektir.
YBD102 FOREIGN LANGUAGE II
3–0
3
3
YBD 102 YABANCI DİL II
can/can't, Past Simple , time expressions, count and uncount nouns, I like/I would like, prepositions, regular/irregular
verbs, describing feelings, describing things, basic adverbs, food and drink.
Bir işe yeterli olduğunu belirtme cümleleri, geçmiş zaman, zaman ifadeleri, severim, tercih ederim ifadeleri, edatlar, düzenli
düzensiz fiiller, hisleri anlatma, nesneleri tarif etme, temel zamirler, yiyecek ve içecekler.
Kodu

Adı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Kodu Adı

Teo. – Uyg. Kredi

AKTS
Kredisi

KMY205 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - I
3–0
3
5
Antik Yunan siyasal düşüncesi, Roma siyasal düşüncesi, Ortaçağ ve Hrıstiyan siyasal düşüncesi.
KMY213 MEDENİ HUKUK
3–0
3
3
Temel medeni hukuk bilgisini yapılandırmak ve medeni hukukun temel kavramlarını vermektir.
KMY223 ANAYASA HUKUKU
3–0
3
4
Anayasa hukukunun kavramları, iktidar devlet ilişkisi, seçim hukuku, hükümet sistemleri ve demokrasi kavramı
geliştirilecektir.
PA219 MICROECONOMICS
3–0
3
4
KMY 219 MİKRO İKTİSAT
Microeconomics is divided into two parts: consumer behavior and the firm behavior. This semester, Microeconomics I will
cover the basics of these underlined behaviors with their functions. Starting from the topics of individual demand and supply
functions, this course will focus on consumer equilibrium and the firm equilibrium.
Bu derste Arz-Talep, Fayda Yaklaşımları, Tüketici Dengesi, Tüketici Dengesindeki Değişmeler, Kısa ve Uzun Dönemli
Üretim Fonksiyonları konuları işlenecektir.
PA201 STATISTICS
3–0
3
3
KMY 201 İSTATİSTİK
What is Statistics, Introduction to Basic Terms, Measurability and Variability, Data Collection, Graphs , Measures of Central
Tendency,
Measures of Dispersion, Probability, Discrete and Continuous Random Variables, Discrete andContinuous Probability
Distributions,Survey Sampling, Sampling and Sampling Distributions, Point Estimation, interval Estimation, Hypothesis
Testing, Linear
Correlation and Regression Analysis,
İstatistiğin Tanımı, Veri, Değişken Türleri, Frekans Dağılımları, Grafikler, Verilerin Düzenlenmesi, Merkezsel Eğilim ve
Dağılım Ölçüleri, Olasılık, Rasgele Değişkenler ve Çeşitleri, Anket analizi: Anket nedir? Ölçek türleri, verilerin analizi ve
yorumu. Örnekleme kuramı, Örnekleme teknikleri, Tahmin, Hipotez testleri, Regresyon ve korelasyon analizi,
KMY227 YÖNETİM BİLİMİ
3–0
3
3
Yönetim biliminin gelişimi, temel yönetim fonksiyonları, yönetimde yeni yaklaşımlar
PA229 RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
3–0
3
4
KMY 229 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Definition, aims and properties of science and scientific research; main phylosophical approaches about science;
quantitative and qualitative methods; finding research topic; reading literature; colleting, analysing, and repoting data;
preparing a paper.
Bilimin ve bilimsel araştırmanın tanımı, amacı, özellikleri; bilimlerin gelişimi, temel bilim felsefesi ekolleri, nicel ve nitel
yöntemler; araştırma konusunun belirlenmesi, literatür taraması, veri toplama, verilerin analizi ve raporlanması, ödev
hazırlama.
PA225 READING AND WRITING IN FOREIGN LANGUAGE
3–0
3
4
KMY 225 YABANCI DİLDE OKUMA VE YAZMA
Developing reading and writing skills in English
İngilizce okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Teo.
–
AKTS
Kredi
Uyg.
Kredisi
KMY206 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II
3–0
3
5
15. yy.dan 1789'a kadar siyasal düşünceler, siyaset filozofları ve siyaset felsefesi tartışmaları
KMY208 BORÇLAR HUKUKU
3–0
3
3
Borçlar hukukunun konusu, borç ilişkisinin kaynakları, borç ilişkisinin hükümleri ve borç ilişkisinin sona ermesi detaylıca
incelenecektir.
KMY216 İDARE HUKUKU
3–0
3
5
İdare kavramı, idare hukukunun diğer hukuk dallarından farklılaşan özellikleri, idari teşkilatlanma (merkezi idare, yerel
idareler, hizmet yerinden yönetim kuruluşları), idari işlemler, kamu düzeninin sağlanması işlevleri olarak kamu hizmeti ve
kolluk, kamu görevlileri ve kamu malları İdare Hukuku dersinin temel konularıdır.
KMY220 TÜRKİYE´NİN TOPLUMSAL YAPISI
3–0
3
4
19. yy.dan günümüze Türkiye'nin toplumsal yapısının evrimi ve unsurları.
PA228 PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE I
3–0
3
3
KMY 228 MESLEKİ İNGİLİZCE I
The English terminology of Public Administration, Basic Translation Skills, Advanced Grammar Subjects.
Kamu Yönetimi alanının İngilizce Terminolojisi, Temel Çeviri Becerileri, İleri Seviye Gramer Konuları.
PA230 PUBLIC ADMINISTRATION
3–0
3
3
KMY 230 KAMU YÖNETİMİ
Basic concepts in public administration; differences between private and public sectors; classical and contemporary public
administration theories
Kamu yönetiminin gelişimi, kamu yönetiminin temel kavramları, kamu yönetiminin özel yönetimden farklılıkları, klasik ve
çağdaş kamu yönetimi kuramları.
PA232 INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS
3–0
3
3
KMY 232 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE POLİTİKA
By this course, the concepts of International Relatiosn are viewed, main theories are studied. Power of states, decision
sistem of states on foreign policy, aims and strategies are investigated
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
PA218 MACROECONOMICS
3–0
3
4
KMY 218 MAKRO İKTİSAT
This course is designed to prepare students for potential problems and solutions of the macro side of the economies. In
this sense, the Macroeconomics (this semester) will consist of macroeconomic theories and policies. After presenting the
basic concepts and national income identities of the macroeconomics, Macroeconomics will mainly follow the simple
Keynesian model, IS-LM model and AS-AD model.
Makro İktisat dersinde İktisadi Dalgalanmalar, Enflasyon, İşsizlik, Milli Gelir Hesaplamaları, Toplam Harcamalar, IS-LM
Modeli, Toplam Talep -Toplam Arz ve Para-Maliye Politikaları ele alınacaktır.
Kodu Adı

BEŞİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Kodu Adı

Teo.
Uyg.
3–0

–

Kredi

AKTS
Kredisi
3
4

KMY323 TÜRK SİYASAL HAYATI I
1850'lerden 1950'ye Türkiye'de siyasal gelişmeler.
KMY321 İDARİ YARGI
3–0
3
3
Dersin temel konusunu idarenin yargısal denetimi oluşturmakta bu çerçevede ders; hukuk devleti, idari yargının gelişimi,
örgütlenişi ve görev alanı, görev uyuşmazlıkları, idari dava çeşitleri, idari yargılama yöntemi ve idari yargılama usulünde
kanun yolları konularını kapsamaktadır.
KMY325 CEZA HUKUKU
3–0
3
3
Ceza hukukunun sistemi ve diğer hukuk dallarından ayrımı, kanunilik ilkesi, ceza normu, yaptırım kavramı, suçun hukuki
sonuçları ve cezanın özellikleri incelenecektir.
KMY327 KENTLEŞME POLİTİKALARI
3–0
3
4
Ders kapsamında; mekansal planlama sistemi, arsa, konut, gecekondu politikaları ile yoksulluk, göç, bölgesel politikalar
ve kentsel miras gibi konular anlatılacaktır.
KMY351 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI
3–0
3
4
Türk Kamu Yönetiminin yapısı, merkez örgütlenmesi, merkezin taşra uzantıları, il ve ilçe yönetimleri; kamu yönetiminde
reform çalışmaları ve sorunlar

BEŞİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
AKTS
Kredisi
KMY341 TÜRK ANAYASA DÜZENİ
3–0
3
4
Türkiye’nin Anayasal sisteminin başıca temaları; Türkiye'nin anayasal gelişim; 1982 Anayasası’nın kurduğu devlet ve
yurttaşlık düzeni.
PA349 COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION
3–0
3
4
KMY 349 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ
Development of comparative public administration discipline; the problems about comparative public administration;
comparative public administration models and theories of bureaucracy; country examples; globalisation and comparison
of change.
Karşılaştırmalı Kamu Yönetiminin Tanımı, Gelişimi; Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Disiplininin Sorunları, Karşılaştırmalı
Kamu Yönetimi Modelleri ve Bürokrasi Kuramları, Ülke Örnekleri, Küreselleşme ve Kamu Yönetimlerinde Değişimin
Karşılaştırması
PA335 APPLIED STATISTICS
3–0
3
4
KMY 335 UYGULAMALI İSTATİSTİK
Basic Content of Statistics. Subject of statistics and basic concepts: unit, population and variable; definition and kinds of
variables, scaling of variables and determination of scales. Collecting the data methods. Questionnaire survey method.
Sampling. Introducing the statistical package program. Data entry, data definition. Graph and table introducing. Confidence
intervals. Hypothesis tests. Correlation coefficient. Chi-square analysis. ANOVA. Regression Analysis.
İstatistiğin Temel Kavramları. İstatistiğin konusu ve temel kavramları olarak birim, kitle ve değişken. Değişkenin tanımı ve
türleri. Değişkenlerin ölçülmesi ve uygun ölçme düzeyinin belirlenmesi. Veri Toplama ve Yöntemleri. Anket yöntemi.
Örnekleme. İstatistiksel paket programın tanıtılması. Veri girişi, veri tanımlama. Grafik ve tablo gösterimleri. Güven
aralıkları. Hipotez testleri. İlişki katsayıları. Ki-kare analizi. Varyans analizi. Regresyon analizi.
PA347 MANAGEMENT PSYCHOLOGY AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
3–0
3
4
KMY 347 YÖNETİM PSİSKOLOJİSİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
The topics of the course includes management psychology, organizational behavior, leadership, motivationand conflict
resolution.
Derste yönetim psikolojisinin gelişimi, çağdaş örgütsel davranış yaklaşımları, liderlik, motivasyon ve çatışma çözümü gibi
temel yönetim bilimi konuları incelenmektedir.
PA345 PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE II
3–0
3
4
KMY 345 MESLEKİ İNGİLİZCE II
The English terminology of Public Administration, Basic Translation Skills, Advanced Grammar Subjects.
Kamu Yönetimi alanının İngilizce Terminolojisi, Temel Çeviri Becerileri, İleri Seviye Gramer Konuları.
KMY 353 İŞARET DİLİ
3–0
3
4
İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma
becerisi kazandırmak.
KMY355 SİYASET SOSYOLOJİSİ
3–0
3
4
İktidar ile toplum ilişkisine dair belli başlı yaklaşımlar ve tartışmalar.
Kodu Adı

Teo. – Uyg. Kredi

ALTINCI YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Teo.
–
AKTS
Kredi
Uyg.
Kredisi
KMY328 YEREL YÖNETİMLER
3–0
3
4
Yerel yönetim sistemleri, yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi, Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi, il özel idareleri,
büyükşehir belediyeleri, belediye yönetimleri, köy ve mahalle yönetimleri, belediye birlikleri ve bölge yönetimi, hizmet
yönünden yerinden yönetim kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, düzenleyici ve
denetleyici kurumlar.
KMY326 TÜRKİYE EKONOMİSİ
3–0
3
3
Türkiye ekonomisinin kaynakları, Doğal kaynakları, beşeri kaynakları, sermaye oluşumu incelenerek ülkenin olanaklarının
irdelenmesi, Cumhuriyet tarihinden günümüze kadar uygulanan ekonomi politikaları dönemler itibariyle incelenerek Türkiye
ekonomisinin gelişmesini incelenmesi, Türkiye ekonomisini oluşturan sektörlerin genel yapısının, işleyişinin ve
gelişmelerinin incelenmesidir.
KMY324 TÜRK SİYASAL HAYATI II
3–0
3
4
1950'lerden 2000'e Türkiye'de siyasal gelişmeler.
KMY356 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
3–0
3
3
Dersin içeriğini oluşturan konular toplumsal cinsiyet çalışmalarının tanımı ve içeriği, toplumsal cinsiyet rolleri ve
sosyalizasyon, toplumsal cinsiyet rejimleri ve düzeni, kadın ve eril çalışmalarının kamusal ve özel alanda yansımalarıdır.
Kodu Adı

ALTINCI YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
Kodu

Teo.
Uyg.
3–0

Adı

–

Kredi

AKTS
Kredisi
3
4

KMY334 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
Türkiye’deki ceza muhakemesi hukuku sistemi ve işleyişi.
KMY 346 KENTSEL YEREL HİZMETLER
3–0
3
4
İleride kamu yöneticileri olacağı düşünülen öğrencilerin teorikle pratiği bütünleştirmeleri açısından yararlı olacağı
düşünülen bu derste çeşitli kent örnekleri üzerinden merkezi ve yerel idarelerin imar, su ve kanalizasyon, ulaşım, alt yapı,
çevre sağlığı, temizlik, katı atık, ulaşım, kültür-sanat, sosyal hizmetler, spor gibi kamu hizmeti sunumları incelenecektir.
Hizmetlerin görülme usulleri sorunlar çerçevesinde değerlendirilecektir.
PA332 HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS
3–0
3
4
KMY 332 İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLER
Historical development of human rights' codification and theoretical bases; human rights instruments and organisations;
problems of applying human rights and freedoms.
İnsan hakları kodifikasyonunun ve teorik temellerinin tarihsel gelişimi; insan hakları belgeleri ve örgütleri; insan haklarının
uygulanmasında karşılaşılan sorunlar
PA348 PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC RELATIONS
3–0
3
4
KMY 348 KAMU YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER
Development of public relations, public relations in Turkish public administration, communication techniques, internal and
external public relations, ethical issues about public relations are main topics to be studied.
Derste halkla ilişkiler disiplinin gelişimi, Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler, iletişim ve iletişim teknikleri, kamuoyu
yoklaması, kurum içi halkla ilişkiler, halka ilişkiler ile ilgili etik sorunlar gibi konular işlenecektir.
PA350 FOREIGN LANGUAGES FOR BUSINESS
3–0
3
4
KMY 350 İŞ İNGİLİZCESİ
The students will be taught some English concepts frequently used in business life, rules of grammar and correct spelling,
frequently used correspondence forms such as letters of orders/complaints, how to write reports& CVs and internal
correspondence. The instructor will make the subject clearer via sample correspondences, homework and applications.
Also, the rules that must be considered in job interviews and conversations will be taught to the students via dialogues
and homework.
Bu derste öğrencilere iş hayatında sıkça kullanılan İngilizce kavramlar, gramer ve doğru yazım kuralları ile CV, iç yazışma,
sipariş, şikâyet vb mektupları ve rapor gibi iş hayatında sıkça başvurulan yazışma şekilleri öğretilecektir. Dersi veren
öğretim üyesi derste örnek yazışmalar, ödev ve uygulamalara yer vererek bu konuların daha iyi öğrenilmesini
sağlayacaktır. Derste ayrıca iş görüşmeleri ve karşılıklı konuşmalarda dikkat edilmesi gereken kurallar öğrencilerce
hazırlanacak ödev ve diyaloglar yoluyla öğretilecektir.
PA354 STRATEGIC MANAGEMENT
3–0
3
4
KMY 354 STRATEJİK YÖNETİM
This course includes the major concepts and approaches of strategic management, strategic management process,
strategy alternatives and strategy variations, SWOT analysis, strategic coalitions and alliances, case studies.
Bu ders stratejik yönetimle ilgili kavram ve yaklaşımları, stratejik planlamayı, stratejik yönetim sürecini, SWOT analizini,
strateji türlerini, stratejik işbirliklerini ve örnek olay çalışmalarını kapsar.
KMY360 SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU
3–0
3
4
Dersin kapsamını; iş hukukunun kaynakları, uygulama alanları ve bireysel iş hukuku konularının yanı sıra sosyal güvenlik
hukuku ve Türk sosyal güvenlik sistemi gibi konular oluşturmaktadır.

YEDİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Teo.
–
AKTS
Kredi
Uyg.
Kredisi
KMY423 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ
3–0
3
5
Personel yönetimi tanımı, örgütlerde personel birimleri ve işlevleri, Türk kamu personel sisteminin özellikleri, kamu
görevlileri (işe alınmaları, hakları, görevleri, sorumlulukları, değerlendirilmeleri, ücretleri konuları) ilgili mevzuat
doğrultusunda işlenecek konulardır.
PA421 ÇEVRE POLİTİKALARI VE SORUNLARI
3–0
3
5
Nüfus, beslenme, enerji, çevre değerleri, hava, su, toprak kirliliği gibi çevre sorunları, çevre ekonomisi, çevre yönetimi
konuları dersin kapsamı içerisinde yer alır.
Kodu Adı

YEDİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
AKTS
Kredisi
KMY431 KAMU MALİYESİ
3–0
3
4
Maliye ilminin esasları, kamu ekonomisi, kamu giderleri, kamu gelirleri (vergi teorisi), devlet borçları, bütçe, maliye
politikası.
KMY433 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER
3–0
3
4
Yerel yönetim sistemleri, yerel yönetimlerin gelişimi; yerel yönetim modelleri, karşılaştırma konuları; ülke örnekleri; Avrupa
Birliği ve yerel yönetimler; Türk yerel yönetim sisteminin karşılaştırmalı incelemesi; yerel yönetimlerde reform.
KMY413 POLİTİK EKONOMİ
3–0
3
4
Klasik, neo-klasik ve neoliberal ekonomi kuramları; Marksizm ve tarihsel sosyoloji çalışmaları çerçevesinde kapitalizmin
tarihi ve siyasetle ilişkisi, Türkiye'nin ekonomi tarihinin siyasal boyutları.
KMY417 TİCARET HUKUKU
3–0
3
4
Bu ders, tacir ve ticari işletme kavramları, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticari iş, ticari yargı ve ticari dava kavramları,
ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, cari hesap sözleşmeleri, adi şirket, komandit şirket, kollektif şirketi, anonim
şirket, limited şirket, kıymetli evrak, poliçe, bono ve çek gibi konuları kapsar.
KMY427 KADIN VE SİYASET
3–0
3
4
Vatandaşlık, eşitlik, özgürlük, adalet, emek, demokrasi gibi kategoriler bu yeniden okumanın kavramsal sınırlarını
oluşturacaklardır. Ders kapsamında, farklı düşünce akımları ve düşünce insanlarınca kurgulanan kadın imgesi
karşılaştırmalı bir yaklaşım çerçevesinde ele alınacaktır. Üzerinde durulacak ana temalar; siyasal düşünce ve kadın:
metodolojik tartışmalar; erken Cumhuriyet dönemi toplumsal cinsiyet politikaları; sosyalist/sol ve liberal düşünce
geleneklerinde kadın teması; İslam ve kadın; milliyetçi yaklaşımlar ve kadın olarak özetlenebilir.
KMY437 PARA TEORİ VE POLİTİKASI
3–0
3
4
Ekonomik-sosyal ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomiksosyal ve mali gelişmeleri analiz edebilme, ekonomik konularda görüş bildirebilme, çeşitli ekonomik sorunlar karşısında
çözüm getirebilme becerisi kazanma.
KMY 443 ÇEVRE HUKUKU
3–0
3
4
Derste çevre sorunları ve tarihi gelişimi, çevre hukukunun doğuşu, amacı, kapsamı, ilkeleri, ulusal ve uluslararası
düzenlemelerde çevre hukuku, yaptırım ve sorumluluk halleri, örnek yargı kararları incelenecektir.
PA425 PROFESSIONAL ENGLISH III
3–0
3
4
KMY 425 MESLEKİ İNGİLİZCE III
The English terminology of Public Administration, Basic Translation Skills, Advanced Grammar Subjects.
Kamu Yönetimi alanının İngilizce Terminolojisi, Temel Çeviri Becerileri, İleri Seviye Gramer Konuları.
PA453 APPLICATIONS OF ELECTRONIC GOVERNMENT
3–0
3
4
KMY 453 E-DEVLET UYGULAMALARI
The concept of e-government; providing public services on line-opportunities and risks; system design and e-government
models; egovernment in Turkey; social, political and organizational effects of e-government; new trends in e-government
and mobile government
E-devlet kavramı, hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ile ilgili olanaklar ve sorunlar, sistem tasarımı ve e-devlet
modelleri, Türkiye’de e-devlet uygulamaları, e-devlet uygulamalarının örgütsel, sosyal ve siyasal etkileri, e-devlet
uygulamalarında yeni yönelimler ve mobil devlet.
PA447 PUBLIC ADMINISTRATION AND ETHICS
3–0
3
4
KMY 447 KAMU YÖNETİMİ VE ETİK
Main concepts regarding ethics, elements of ethics, administrative ethics, philosophical dimension of administrative ethics,
importance of ethics in public administration, ethical dilemmas, ethical codes, legislation of ethics, whistleblowers and their
protection, administrative culture based on ethics, character and virtue ethics, decision making based on ethics, normative
draft regarding administrative ethics in Turkey is evaluated.
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.
KMY451 ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNCELER
3–0
3
4
19. yy. dan günümüze modern siyasal ideolojiler ve 20. yy.da gelişen düşünce okulları.
PA455 POLITICAL AND LEGAL STRUCTURE OF THE EUROPEAN UNION
3–0
3
4
KMY 455 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SİYASİ VE HUKUKİ YAPISI
Political and legal structure of the european union.
Avrupa Birliğinin siyasal ve yasal yapısı.
Kodu Adı

Teo. – Uyg. Kredi

SEKİZİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER
Teo.
–
AKTS
Kredi
Uyg.
Kredisi
KMY462 GENEL MUHASEBE
3–0
3
5
Bu derste; muhasebenin gelişimi, temel muhasebe kavramları ve ilkeleri, bilanço ve temel muhasebe eşitliği, gelir tablosu,
hesap kavramı ve mali nitelikli işlemlerini hesaplar üzerine etkileri, hesap planı, defterler ve belgeler, çift taraflı kayıt
yöntemi konuları ele alınacaktır. Ayrıca, genel hatlarıyla muhasebe süreci, ticari mal hesabı kayıt yöntemleri (aralıklı ve
sürekli envanter), katma değer hesaplarının işleyişi konuları üzerinde durulacaktır.
KMY458 ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ
3–0
3
5
Üniter devletlerin (Fransa), federal devletlerin (ABD, Almanya), bölgeli devletlerin (İspanya, İtalya), krallıkların (Britanya)
anayasal düzenlemeleri.
Kodu Adı

SEKİZİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
Teo.
–
AKTS
Kredi
Uyg.
Kredisi
KMY434 TÜRK YÖNETİM TARİHİ
3–0
3
4
Türk Yönetim geleneğinin kaynakları, oluşumu ve gelişimi; Yönetim Anlayışına Etki Eden Kültür ve Medeniyetler; İslamiyet
Öncesi Dönemde Yönetim; İslamiyetin Kabulü; Selçuklu Yönetim Yapısı; Osmanlı İmparatorluğu; Modern Türkiye'nin
Kuruluşu; Yakın Tarihin Değerlendirilmesi; Devlet, Bürokrasi ve Toplum İlişkilerinde Değişim.
KMY428 VERGİ HUKUKU
3–0
3
4
Vergi hukukunun kaynakları, vergileme süreci ve vergi uyuşmazlıkları ve vergi suçları ile cezalarını kapsar
BKE102 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
3–0
3
4
Bilimsel toplantı, konferans, seminer, panel, workshop, kulüp faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri gibi bilimsel, kültürel
ve sosyal etkinliklere katılma.
KMY432 KENT SOSYOLOJİSİ
3–0
3
4
Ders kapsamında; kent kuramları, kentlilik ve kentlileşme, kente özgü kurumlar ve işleyişleri gibi konular üzerinde
durulacaktır.
KMY438 KAMUDA MALİ YÖNETİM VE DENETİM
3–0
3
4
Kamu mali yönetimi ve denetimi ile ilgili temel kavramlar, bütçe sistemleri, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme,
kamuda denetim biçimleri, iç kontrol, iç denetim; dış denetim, denetim sistemindeki sorunlar.
KMY444 GENEL İŞLETME
3–0
3
4
Derste öğrencilere, işletme türleri nelerdir, işletmeler nasıl kurulur, kapasite, fizibilite çalışmaları, başa baş noktası, temel
işletmecilik ilkeleri ve işletmecilik fonksiyonları konusunda öğrencilere genel bilgi vermek amaçlanmaktadır.
PA424 PROFESSIONAL ENGLISH IV
3–0
3
4
KMY 424 MESLEKİ İNGİLİZCE IV
The English terminology of Public Administration, Basic Translation Skills, Advanced Grammar Subjects.
Kamu Yönetimi alanının İngilizce Terminolojisi, Temel Çeviri Becerileri, İleri Seviye Gramer Konuları.
PA460 MEDIA AND POLITICS
3–0
3
4
KMY 460 MEDYA VE SİYASET
Media history, media-capital relations, media-power relations, communication models, media language analysis, alternative
or new media from perspectives of critical theorists such as Marshall McLuhan, Jean Baudrillard, Guy Debord, Raymond
Williams, Neil Postman, etc.
Marshall McLuhan, Jean Baudrillard, Guy Debord, Raymond Williams, Neill Postman, Noam Chomsky gibi eleştirel
teorisyenlerin çalışmaları merkezinde medya araçları, medya tarihi, medya-sermaye ilişkileri, medya-iktidar ilişkileri, iletişim
modelleri, medyatik dilin çözümlenmesi, alternatif veya yeni medya.
PA446 PUBLIC POLICY ANALYSIS
3–0
3
4
KMY 446 KAMU POLİTİKASI ANALİZİ
Development of public policy analysis, definition of public policy, tools and models for public policy analysis, policy
Networks, decisionmaking, public policy examples in Turkey are main topics to be studied.
Derste kamu politikası analizinin gelişimi, kamu politikası kavramı, kamu politikası analizi modelleri, söylem analizi, siyasa
ağları, kararalma yöntemleri, Türkiye’de kamu politikalarının belirlenme süreci ve sorunlar gibi konular ele alınacaktır.
Öğrenciler bu derste seçtikleri bir siyasa örneğini modeller ve yöntemler çerçevesinde analiz ederek rapor
hazırlayacaklardır.
PA456 INTERNATIONAL LAW
3–0
3
4
KMY 456 ULUSLARARASI HUKUK
This introductory course deals with structural aspects of the international legal system, including the jurisprudence of
international law and differing cultural and philosophical perspectives; the history of the international legal system;
customary international law; treaty law; statehood and recognition; the United Nations and international organizations; and
the relationship of the international legal system to domestic legal systems
Bu derste uluslararası yasal sistemin tarihçesi, uluslararası hukukta gelenekler, devlet, uluslararası örgütler ve uluslararası
yasal sistemle ulus devletler arasındaki ilişkiler incelenmektedir.
KMY464 KÜRESEL EKONOMİ
3–0
3
4
Bu dersin amacı öğrencilerin küresel ekonomik yapıyı analiz etmek için gerekli bilgilerin verilmesidir. Derste küreselleşme
olgusu tarihsel süreçte ele alınmakta ve ekonomi alanında küreselleşmenin anlam ve sonuçları işlenmektedir. Derste
Türkiye’nin ekonomik küreselleşme sürecindeki konumu ve küresel ekonomik etkiler incelenmektedir.
Kodu Adı

