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Akts

Kredi

T/U/L

ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II

ODAI0002

2

2

2/0/0

Bu ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini
içermektedir.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

KYAO4057

5

3

3/0/0

Ceza muhakemesi hukuku cezai nitelikli uyuşmazlığa ilişkin maddi gerçeğin ortaya konulması
ve uyuşmazlığın çözümüne katılan aktörler tarafından yapılan işlemlerin zamanının sırasının
ve tarzının ortaya konulmasının sağlayan hukuk dalıdır.
ÇAĞDAŞ SİYASAL TEORİLER KYAO3042

5

3

3/0/0

Ders farklı ideolojileri, tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkışlarından günümüze kadar
gelen süre içerisinde ele alır.
HUKUKA GİRİŞ II

KYAO1008

6

3

3/0/0

Hukuk kavramı, hukuk sistemleri, Türk hukukunda hak, kişi, hukuksal işlemler, yargı yerleri.
İDARE HUKUKU

KYAO2017

5

3

3/0/0

"İdare Kavramı/ İdarenin, Yargı, Yasama ve Yürütme ile ilişkileri/ Hukuk Devleti İlkesi/
İdare Hukukunun doğuşu, gelişmesi, kaynakları/ İdarenin Görevleri (Kamu Hizmeti ve
Kolluk/İdari işlemler/
Kamu Malları ve edinme yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma)/ İdarenin Sorumluluğu/
Karar incelemesi/ Örnek olay çözümü
"
İKTİSADİ DÜŞÜNCE

KYAO4068

5

3

3/0/0

İktisat düşüncesini geçmişten günümüze geçirdiği evreleri ve temel özelliklerini analiz etme
bilgisinin edindirilmesi
İŞLETME YÖNETİMİ

KYAO2067

5

3

3/0/0

İşletme biliminin temel kavramları, işletme yönetiminin tarihsel gelişimi, işletmenin
amaçları,
fonksiyonları ve işletmenin dış çevresi ile ilişkileri.

KAMU EKONOMİSİ

KYAO3040

5

3

3/0/0

Kamu ekonomisinin konusu ve kapsamı/Devlet-toplum-piyasa ilişkisi çerçevesinde kamusal
alan/Kamu ekonomisinde karar alma/ Bütçe analizi/ Kamu ekonomisi ve gelir bölüşümü/ Kamu
ekonomisinin Türkiye ve diğer ülkelerdeki genel görünümü
KAMU MALİYESİ

KYAO2019

5

3

3/0/0

Bu ders kamu maliyesinin fonksiyonlarını ve Türkiye'de maliye politikası araçlarının
analizini içerir.
KAMU PERSONEL YÖNETİMİ

KYAO2026

5

3

3/0/0

Kamu Personelinin tabi olmuş olduğu hukuki rejimi ve personel sistemlerini teorik ve mevcut
hukuk sistemimiz bağlamında irdelemek.
KENTLEŞME POLİTİKASI VE KYAO4056
HUKUKU

5

3

3/0/0

Kent Kavramı (Kentin Farklı Disiplinler Açısından Tanımı, Kent Kuramları, Feodal KentSanayileşmekte Olan Kent-Sanayi Kenti), Kentleşme Kavramı (Kentleşmenin Kavramsal Tanımı,
Kentleşme Nedenleri, Kentleşmenin Boyutları), Dünyada Kentleşme Süreçleri (19. yy. da
Kentler, 2. Dünya Savaşı Sonrası Kentler, Küreselleşme Sürecinde Kentler), Kent Politikaları
(Kentsel Koruma, Kentsel Sürdürülebilirlik ve Kentsel Yenileme Politikaları), Türkiye'de
Kentleşme Süreçleri (Tetikleyici Nedenler, Kent Politikaları, İmar Planlama Süreçleri),
Türkiye'de Kent Planlaması Kavramı ( Planlamanın Tanımı, İmar Planları), Türk İmar Mevzuatı
( İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, Diğer İlgili Yasa ve Yönetmelikler, Örnek Olaylar),
Ülkemizde Kentleşme ve Planlama Sorunları ( Kentleşme Sorunları, Planlama Sorunları), Konut
Kavramı ( Konutun Tanımı ve Türleri), Konut Politikaları (Türkiye'de Konut Politikaları,
Konut Üretim Sürecinde Rol Oynayan Aktörler, Konut Geliştirme Politikaları), Konut ile
İlgili Mevzuat ( Toplu Konut Kanunu, Gecekondu Kanunu)
MAKRO İKTİSAT

KYAO2020

5

3

3/0/0

Makro iktisat başlığı altında milli gelir, tanımları, denge düzeyleri, para arzı ve talebine
ilişkin bilgiler, uluslararası ticari ilişkilerin işleyişi, ödemeler dengesi kavramı ile
iktisadi büyüme ve kalkınma kavramlarının özellikle az gelişmiş ülkeler açısından
değerlendirilmesi
MALİYE POLİTİKASI

KYAO4054

5

3

3/0/0

Kamunun harcama, vergi ve borçlanma araçlarının bileşimini en iyi şekilde kullanarak iktisat
politikasının ulaşmaya çalıştığı istikrar, kalkınma ve bölüşüm amaçlarına yönelen Maliye
Politikasının, fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı, tüketim, tasarruf, istihdam, dış ticaret
hacmi gibi çeşitli makroekonomik değişkenler üzerindeki ekonomik ve sosyal etkileri, bu
dersin içeriğini oluşturmaktadır.
MEDENİ HUKUK

KYAO1011

6

3

3/0/0

Ders kapsamında, Medeni Hukukun temel kavramları, bu bağlamda hak kavramı, hakların
kazanılması ve kaybedilmesi, hakların korunması, hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü ile
hakların kullanılmasında dürüstlük kuralına uyma zorunluluğu, kişilik kavramı, hak ehliyeti,
fiil ehliyeti, kişiliğin korunması ve tüzel kişiler gibi konulara ilişkin teorik bilgi
aktarımı aracılığı ile genel kurallar anlatılmakta ve ders içeriğine ilişkin kuralların
pekiştirilmesi ve uygulanmasının da incelenmesi amacıyla pratik çalışmalar yapılmaktadır.
SİYASAL PAZARLAMA

KYAO4067

5

3

3/0/0

Siyasal pazarlama kavrami, sosyal bilimlerin diger dallari ile kesisimleri ve tarihsel
gelisim sureci paralelinde ele alinarak; dersi alacak olan ogrencilerin cok disiplinli bakis
acisini izlemeyi ogrenmesi ve gelistirmesi amaclanmaktadir. Bu amac dahilinde, secmen
davranisinin incelenmesinden partilerin pazarlama arac ve tekniklerini kullanimina degin
genis bir yelpazede, ulusal ve uluslararasi literaturden orneklerle siyaset ve pazarlama
disiplinlerinin katkilari ele alinmaktadir. ayrica konunun etik boyutu da incelenmektedir.

SİYASET SOSYOLOJİSİ

KYAO2018

5

3

3/0/0

Siyaset Sosyolojisi esas olarak devlet ve toplum ilişkisi hakkındadır. Daha net tanımlamak
gerekirse siyaset sosyolojisi, siyasetin toplumda var olan diğer olayların şekillenmesinden
nasıl etkilendiği ve bunları nasıl etkilediği temel sorunsalı etrafında siyasetin toplumsal
koşullarına odaklanan bir bilim dalıdır. Siyasal alanı ve siyasal alanın aktörlerinin
toplumdaki diğer olaylardan bağımsız olarak değerlendirmek yerine, bu alanın tüm toplumsal
kurumlarla yakın ilişki içinde olduğunu varsayar.
SİYASİ TARİH

KYAO1006

6

3

3/0/0

I. Dünya Savaşı'na neden olan tarihsel olaylar. I. Dünya savaşı Avrupa'da meydana gelen
önemli rejim değişiklikleri. II. Dünya Savaşı ve savaş sonrası düzenlemeler. İki kutuplu
dünya ve Soğuk Savaş. Soğuk savaş dönemi uluslararası ilişkiler. SSCB'nin çözülüşü, yeni
dünya haritası yeni aktörler.
TOPLUM BİLİM

KYAO1007

6

3

3/0/0

Sosyolojinin ne olduğu ve neleri içerdiği, toplum yapıları ve çeşitleri, toplumsal kurumlar,
sosyolojinin alt dalları, sosyal bilimlerin yöntemleri ve araştırma teknikleri, sosyolojinin
tarihçesi, modern toplum kuramları, sosyolojide yeni yaklaşımlar, kültür, toplumsallaşma
süreci, endüstrileşme ve enformasyon toplumu, aile kurumu, ekonomik yapı, eğitim kurumu, din
kurumu, siyasal kurumlar gibi konularda bilgi beceri ve analitik düşünce yapısı
kazandırılması amaçlanmaktadır.
TÜRK DIŞ SİYASETİ

KYAO4060

5

3

3/0/0

Türk Dış Siyaseti dersi, Kurtuluş savaşından başlayarak bugüne kadarki dış ilişkilerini dış
politika analizi kavramsallığı çerçevesinde ve tarihsel gelişim süreci içinde incelemektedir
TÜRK DİLİ II

ODTD0002

2

2

2/0/0

Türkçenin tarihi gelişiminin ve iyi kullanılabilmesi için, dil ve kültür ilişkileri,
Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin
kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kuralları, dil bilgisi açısından bilinmesi ve
uygulanması gereken temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TÜRK İKTİSAT TARİHİ

KYAO3044

5

3

3/0/0

Türk toplumunun bireysel- toplumsal ve kurumsal -ülkesel düzlemde yaşadığı tarihsel ekonomik
değişimi ve gelişimi çözümlemektir.
TÜRK SİYASAL HAYATI

KYAO3038

5

3

3/0/0

Klasik dönem Osmanlı devlet düzeninden, günümüz Türk siyasal sistemine kadar geçen sürede
siyasetin evrimi bağlamında, siyasal kültür, kurumlar ve ilişkilerin incelenmesidir.
ULUSLARARASI FİNANS

KYAO3045

5

3

3/0/0

Döviz piyasaları, forward piyasalar, futures piyasalar, opsiyon işlemleri ve swap işlemleri,
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası uygulamaları.
YABANCI DİL II

ODYD0002

2

2

2/0/0

Yabancı Dil olarak İngilizce'nin iyi şekilde öğretilmesi temel amaçtır. Bununla birlikte
öğrencilerimizin yabancı dil bilen gençler olarak yetişmelerini ve karşılaşabilecekleri
yabancı dil ortamlarına yeterli dil seviyesiyle yaklaşabilmelerini sağlamak ve buna uygun
bir şekilde tutum ve davranış kazandırmak da hedeflenmektedir.

YEREL YÖNETİMLER

KYAO3039

5

3

3/0/0

Yerel Yönetimlere ilişkin temel kavram, kuram ve tartışmalar. Yerel politikaların Batı'da ve
Türkiye'deki gelişim süreci ve merkez-yerel ilişkilerinin karşılaştırması. Uluslararası
belgelerde ve Türk mevzuatında yerel yönetimler, sorunlar ve yaklaşımlar.

