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T/U/L

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

KYAO4053

5

3

3/0/0

AB-Türkiye İlişkileri Dersi Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Lisans programında Türkiye’nin AT
ve AB ile ilişkilerini tarihsel süreci içinde inceleyen, AB’nin gelişim sürecini ve karar
alma yapısını da dikkate alarak, günümüzde AB ile Türkiye ilişkilerinin gündemindeki siyasi
konuları inceleyen bir derstir.
ANAYASA HUKUKU

KYAO2009

5

3

3/0/0

"Devlet, hukuksal düzen ve anayasa, kurucu iktidar kavramları, devlet şekilleri, hükümet
şekilleri, seçimler, temel haklar, anayasacılık hareketleri, devlet iktidarının (yasamayürütme-yargı) oluşumu, örgütlenişi ve kullanımı."
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I

ODAI0001

2

2

2/0/0

Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci ve modernleşme çabaları.Birinci Dünya Savaşı süreci,
Ermeni Meselesinin ortaya çıkışı, Mondros Mütarekesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler.
Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi ve Milli Mücadele süreci. TBMM'nin faaliyetleri,
Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanı.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ

KYAU2010

5

3

3/0/0

"
Kitabın birinci bölümünde araştırma yöntemlerine giriş yapılmakta olup, araştırmanın
felsefesi, yapısı ve araştırma çalışmasının bileşenleri konularına değinilmektedir. İkinci
ve üçüncü bölümlerde; bilimsel araştırma yaklaşımları, teoriye özgü tanımlar, bilimin temel
nitelikleri, pozitivizm, hipotez, gözlem, araştırma konusu ve probleminin seçimi, amaç ve
önemin ortaya konulması ve araştırma önerisinin oluşturulması gibi bilimselliğe hizmet eden
yöntemler açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde ölçmede geçerlilik ve güvenilirlik konusu ele
alınmakta olup, beşinci ve altıncı bölümlerde örnekleme konusu ve yöntemleri
anlatılmaktadır. Kitabın yedinci bölümünde ölçme konusu ve ölçek türleri açıklanmakta olup,
sekizinci bölümde bir araştırmanın nasıl tasarlanacağı izah edilmektedir. Dokuzuncu bölümde
veri çeşitleri ve kaynaklarının neler olduğu ele alınmaktayken; onuncu ve on birinci
bölümlerde anket formunun tasarımı, yöntemi ve soru türleri gibi konular açıklanmaktadır.
Ders kitabının on ikinci bölümünde tez önerisi hazırlama kılavuzu, on üçüncü bölümünde
alıntılama ve kaynak gösterimi konuları ele alınırken, son bölüm olan on dördüncü bölümde
ise istatistik programı olan SPSS hakkında temel bilgiler verilmektedir.
"
BORÇLAR HUKUKU

KYAO3034

5

3

3/0/0

Borcun kaynaklarından sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme; Borçların İfası;
Borçlunun Temerrüdü; Borçların Sona Erme Sebepleri; Borç İlişkisinde Özel Durumlar; Alacağın
Temliki ve Borcun Nakline ilişkin bilgi verilmesi.

CEZA HUKUKU

KYAO3031

5

3

3/0/0

"Dersin içeriğini suç teorisi oluşturmaktadır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte mevcut olan düzenleme ve bu
bağlamda suç politikası ilkeleri ışığında ceza hukuku kavramı, kanunilik ilkesi ve ceza
kanununun zaman bakımından uygulanması, suç öğretisi, suçun yapısal unsurları, kusurluluk,
kusurluluğu kaldıran ve azaltan haller ceza hukuku tekniği içerisinde pratik çalışmalar
eşliğinde öğretilmesidir."
ÇALIŞMA EKONOMİSİ

KYAO4065

5

3

3/0/0

Bu derste, İktisat Biliminin en önemli alt dallarından biri olan Çalışma Ekonomisi alanına
ilişkin ayrıntılı bir perspektif ortaya konmaya çalışılacaktır. Buna göre, bir yandan işgücü
piyasasına ilişkin bakış açıları yansıtılacak; öte yandan da günümüzde gelişmiş ve
gelişmekte olan hemen her ülkenin en önemli sosyo-ekonomik sorunu olan işsizlik sarmalı
derinlemesine bir şekilde analiz edilecektir. Ayrıca, çalışma hayatının her daim güncel
konuları arasında yer alan ücretler, verimlilik, işgücü mobilitesi ve sendikaların özellikle
de ekonomik etkileri detaylı bir şekilde sunulacaktır. Toplu pazarlık süreci ve bunun
iktisadi yansımaları üzerinde durulduktan sonra gelir dağılımı konusu ile ders dönemi
nihailendirilecektir.
ÇEVRE POLİTİKASI VE
HUKUKU

KYAO4046

5

3

3/0/0

Terminoloji edindirmeye yönelik kısa kavram tanımlamaları "Çevre","Çevre Sorunları","Çevre
Kirlenmesi", "Çevre Politikası", "Çevre Yönetimi" ve "Çevre Hukuku" gibi kavramlarının
tanımlanması, çevre kirlenmesine neden olan faaliyetlerin sıralanması, çevre kirliliği
türlerine kısa bir bakış, sorun yahut kirlilik yaratan taraf "kirleten" ile "kirleten
ideolojiler" hakkında bilgiler verilmesi.
GENEL İKTİSAT

KYAU1010

6

3

3/0/0

Giriş Düzeyinde İktisat Biliminin Tanımı, Kapsamı ,Mikro İktisada Giriş Bağlamında Tüketici
Ve Üretici Davranışlarına İlişkin Temel Konular İle Piyasa Yapıları Ve Denge Durumlarıile
Faktör Piyasaları Ve Denge Durumlarının Öğretilmesi
HUKUKA GİRİŞ I

KYAO1001

6

3

3/0/0

Hukuk kavramı, hukuk sistemleri, Türk hukukunda hak, kişi, hukuksal işlemler, yargı yerleri.
İDARİ YARGI

KYAO3030

5

3

3/0/0

Hukuk Devleti İlkesi ve İdarenin Yargısal Denetimi / İdarenin yargısal denetimi Sistemleri/
Türkiye’de İdarenin yargısal denetiminin gelişim süreci/ Türkiye’de İdari Yargı Örgütü/
İdari Yargının Görev Alanı/ İdari Dava Tipleri/ Yargılama Usulü/ Kanun Yolları/ Uyuşmazlık
Mahkemesi/ Karar İncelemesi/ Örnek Olay çözümü.
İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ

KYAO1012

6

3

3/0/0

Bu derste öncelikle insan kaynakları yönetiminin kavramsal çerçevesi oluşturulup sonrasında
insan kaynakları yönetiminin temel işlevleri olan; iş analizi, insan kaynakları planlaması,
işgören seçimi ve işe yerleştirme, iş değerleme, performans değerlendirme, ücret yönetimi,
eğitim yönetimi, kariyer geliştirme, yetenek yönetimi konuları işlenecek; insan kaynakları
yönetimi hukuki boyutları ve uluslararası farklılıklar açısında incelenecektir.
KAMU YÖNETİMİ

KYAO2011

5

3

3/0/0

Yönetim ve İdare kavramlarının anlamları ve farklılıkları / Kamu Yönetimi ile Özel Yönetim
farklılıkları / Kamu Yönetimi Düşüncesi/ Türkiye'nin Yönetim Yapısına ait Anayasal İlkeler/
Türkiye'nin Yönetim Yapısı / Merkezden Yönetim / Başkent Teşkilatı / Taşra Teşkilatı / Yerel
Yönetimler / Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları / Düzenleyici ve Denetleyici Üst
Kurullar.

KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL KYAO3032
SİSTEMLER

5

3

3/0/0

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler dersi iki temel kavram üzerine oturmaktadır. Bunlardan
birisi sosyal bilimlerde karşılaştırma, diğeri ise siyasi yönetim biçimi. Bu iki temel
üzerinden dünyada uygulanan siyasi yönetim biçimleri detaylı bir şekilde anlatılmakta ve
karşılaştıırılmaktadır.
MİKRO İKTİSAT

KYAO2012

5

3

3/0/0

Mikro İktisat nedir? Arz ve talep nedir? Firma karını nasıl maksimize eder? Tam rekabet,
monopol ve oligopol piyasaları nasıl çalışır?
PARA TEORİSİ VE PARA
POLİTİKASI

KYAO4050

5

3

3/0/0

Paranın ekonomideki rolü, Para teorisinde temel yaklaşımlar, Para politikasının aktörleri,
araçlerı ve etkileri, güncel ekonomik tartışmalarda parasal boyut
SİYASAL DÜŞÜNCELER
TARİHİ

KYAO2013

5

3

3/0/0

Çağdaş Siyaset Bilimi’nde inceleme odağının devletten siyasal iktidar kavramına doğru
kayması ile bu alanda yeni ufuklar açılmıştır. Toplum içinde siyasal faaliyetin resmi ve
şekli (formel) dış görünüşü yerine, bu faaliyetin özünün ve iç dinamiğinin araştırılması ön
plana geçmiştir.
Fonksiyonel ve davranışçı açıdan bu amaçla yapılan incelemelerde siyasal kararların tahlili
(kararların kimler tarafından, nasıl alındığı, bunların oluşma süreci), sosyal grupların
karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katılma, sosyal yapı ve iktidar ilişkisi,
siyasal değişme ve gelişme gibi sorunlar, ana odak etrafında toplanan belli başlı alt
konular olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır.
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

KYAO1002

6

3

3/0/0

Siyaset biliminin sınırları, siyasetin etkisi, siyasal erk, siyasal rejimler, siyasal
katılım, vatandaşlık ve ideolojiler gibi temel konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
TÜRK ANAYASA DÜZENİ

KYAO4048

5

3

3/0/0

Türk Anayasa Düzeni dersinin amacı, 1982 Anayasası ekseninde; devlet iktidarının kullanımı
ve temel haklara ilişkin genel prensipleri aktarmaktır.
TÜRK DİLİ I

ODTD0001

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.

ULUSLARARASI İKTİSADİ
İLİŞKİLER

KYAO3035

5

3

3/0/0

Uluslararası İktisadi Analizin Kapsam ve Yöntemi, Uluslararası İktisat Teorisi, Ödemeler
Bilançosu, Dış Borç Sorunları, Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar, Kürselleşme ve Azgelişmiş
Ülkeler, Mundell- Fleming Modeli, Uluslararası Ticaret Kuramları, Uluslararası Ekonomik
Krizler ve Çözüm Mekanizmaları, Büyüyen Dev Ekonomiler: Çin ve Hindistan, İktisat
Politikaları: Korumacılık ve Serbest Ticaret, Döviz Kuru Sistemleri

ULUSLARARASI İLİŞKİLERE KYAO2064
GİRİŞ

5

3

3/0/0

Uluslararası İlişkiler disiplininin konu ve kapsamı; tarihsel süreç; temel yaklaşım ve bakış
açıları; günümüz
dünyasının siyasi, hukuksal, kurumsal ve iktisadi görünümü incelenecektir.
VERGİ HUKUKU

KYAO4049

5

3

3/0/0

Vergi hukukunun konusu, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, vergilendirme süreci,
vergi hukukunda ispat ve delil, vergi sorumluluğu ve sorumluluk türleri, vergi alacağının
doğması ve vergi alacağının kalkması, vergi hukukunda süreler ve mücbir sebepler, mükellefin
ödevleri ve hakları, değerleme, vergi denetimi, Türk vergi sistemi içinde yer alan temel
vergiler.
YABANCI DİL I

ODYD0001

2

2

2/0/0

Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce
dersi.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON KYAO3037

5

3

3/0/0

Ders, işletme yönetimi bilgilerine giriş mahiyetinde olup, bu ders kapsamında işletme
yönetiminin tarihsel gelişimi ve işletmenin yönetimi ile ilgili tüm fonksiyonların ayrıntılı
olarak incelenerek, bu fonksiyonların etkin olarak gerçekleştirilmesi için gerekli karar
alma, liderlik, iletişim ve motivasyon gibi konular anlatılacaktır.

