Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

PA

101 Kamu Yönetimine Giriş

(3,0,0,3,5)

Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve
uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin evrensel ilkeleri, disiplin olarak kamu
yönetiminin doğuşu, gelişimi ve diğer disiplinlerle kamu yönetimi ve işletme yönetimi
arasındaki farklar; tarihsel süreç içerisinde devletlerin kamu yönetimlerinin örgütlenmesi; kıta
Avrupası ve Anglosakson yönetim anlayışları; gelişmiş ülkelerdeki kamu yönetimi anlayışı;
1980’li yılların başlarından itibaren görülen dönüşüm süreci ve yeni yönetim ilkeleri.

PA

102 Türk Yönetim Tarihi

(3,0,0,3,4)

Türkiye'de idarenin kökenleri olarak İslam, Selçuklu, Roma mirası ve diğer etkenlerini ele
alarak, Türkiye’nin Osmanlı imparatorluğu dönemindeki idare tarihininin ve bu dönemin
temel idari mekanizmaları; toprak sistemi, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, şehirler ve yönetim,
mahalle idaresi ve vakıflar, Osmanlı millet sistemi, siyasal ve toplumsal değişim dönemi,
Tanzimat süreci, yönetimin modernleşmesi; Cumhuriyet devrimlerinin kökenleri ve
Türkiye’deki devlet geleneğinin özellikleri.

PA

108 Sosyal Sorumluluk Projeleri

(3,0,0,3,3)

Sosyal sorumluluk kavramı, gelişimi ve farklı sosyo-kültürel uygulamaları; bir kamu kurumu,
şirket veya sivil toplum kuruluşu ile işbirliği içinde bir sosyal sorumluluk projesinin
tasarlanması, eşgüdümü ve değerlendirilmesi; proje döngüsü kavramının kazandırılması ve
proje yönetimi becerilerinin geliştirilmesi.

PA

204 Kentleşme ve Çevre Sorunları

(3,0,0,3,4)

Dünyada ve Türkiye’de kentleşme tarihi, kent ve kentleşme teorileri, genel ilkeler ve
kavramlar ile dayandığı değerler; kentleşme sorunları ve çözüm önerileri; kentleşmenin çevre
üzerindeki etkisi, ekolojik sistem, çevre kirliliği, çevrenin korunması; uluslararası çevre
korunmasıyla ilgili kurum ve kuruluşlar.

PA

205 Türk Kamu Yönetimi

(3,0,0,3,3)

Tarihi gelişim sürecinde Türk yönetim yapısının temel unsurları; Türk kamu yönetiminin
örgütlenmesi ve işleyişine hakim olan temel özellikler; kamu kurum ve kuruluşlarının

yapıları, görevleri, yetkileri ve yerel yönetimlerin detaylı olarak analizi; Türk kamu
yönetiminde reformlar, 2001 krizinden sonraki düzenlemeyle tanımlanan devletin görev ve
sorumlulukları, 2002’den sonraki yasalar ve kamu yönetiminin örgütlenişi, işleyişi ve kamu
politikalarının öncelikleri; kamu yönetimi paradigmalarındaki değişimler ve güncel eğilimler.

PA

301 Türk Demokrasi Tarihi I

(3,0,0,3,3)

Osmanlı Dönemi siyasetinin, Kurtuluş savaşı döneminin, Cumhuriyetin ilk yılllarının ve Tek
Parti iktidarı döneminin, Türk Siyasi hayatındaki demokratikleşmenin kilometre taşlarında
birisi olan çok partili döneme geçişin ve Türk demokrasisini sekteye uğratan askeri darbeler
döneminin incelenmesi.

PA

302 Türk Demokrasi Tarihi II

(3,0,0,3,5)

1980 askeri darbesinden günümüze kadar Türk Siyasal hayatının demokratikleşmesindeki
kilometre taşlarının incelenmesi.

PA

303 Yerel Yönetimler

(3,0,0,3,3)

Merkezi idare-yerinden idare, yetki devri, yetki genişliği, idari vesayet, özerklik, demokratik
mahalli idare gibi temel ilke ve kavramların kazandırılması; merkezi yönetim ve yerel
yönetimler arasında görev ve gelir bölüşümü, İl Özel İdareleri, Belediyeler / Büyükşehir
Belediyeleri ile Köylerin organ, görev, bütçe ve personelin ve Türkiye'deki uygulama,
Mahalli İdare Birlikleri; yerel yönetimler ve çevre sorunları.

PA

304 Siyaset Psikolojisi

(3,0,0,3,5)

Siyaset psikolojisinin temel kavram ve teorileri; milliyetçilik ve siyasal extremizm gibi
görüşlerin incelenmesi.

PA

306 Kamuda Bilgi Teknolojileri ve E-Devlet

(3,0,0,3,5)

Bilgi toplumunun ortaya çıkışı, bilgi toplumu kavramı, sonuçları ve kamuyla ilintili boyutları;
teknoloji ve bilişimin kamu yönetimine (merkezi ve yerel yönetimin) ve kamu hizmetlerinin
gelişmesine etkisi; teknoloji ve bilişimin halkla ilişkiler, katılımcı yönetim, hizmet sunumu ve
hizmetten faydalanmanın kolaylaştırılması gibi alanlardaki sonuçlarının değerlendirilmesi.

PA

307 Siyasal Davranış

(3,0,0,3,5)

Seçmen davranışları, siyasi tutumlar ve seçim sonuçlarının analizi, Türk siyasal sisteminin
analizi ve farklı siyasal sistemlerle karşılaştırılması.

PA

308 Staj

(3,0,0,0,6)

Kamu kurumlarında deneyim kazandırılması, kuramsal bilgilerin gözlem ve uygulama
yaparak pekiştirilmesi.

PA

310

Toplumsal Hareketler

(3,0,0,3,5)

1960'lardan itibaren kadın, çevre, LGBT gibi batı toplumlarının sosyal ve siyasal alanlarını
dönüştüren toplumsal hareketler; örgütlenme biçimleri ve taktiklerinin incelenmesi;
Türkiye'den vaka çalışmalarıyla siyasi değişimin kurumlar dışında gelip gelemeyeceğinin
irdelenmesi.

PA

401 Kamu Personel Yönetimi

(3,0,0,3,4)

Çağdaş kamu personel yönetimine egemen olan liyakat, kariyer, sınıflandırma (kadro-rütbe),
performans, tarafsızlık gibi temel ilkeler ve kavramlar; kamu görevlileri, istihdam biçimleri,
Türk kamu personel rejimi ve personel mevzuatı; kamu ve özel sektörde personel yönetiminin
benzerlik ve farklılıkları.

PA

402 Kamu Politikaları Analizi

(3,0,0,3,6)

Kamu politikalarının hazırlanışı, aktörleri, sürecin analizine yönelik kuramsal yaklaşımları,
politikaları etkileme yöntemleri ve sonuçlarının (amaç, güç, hareket boyutları bakımından)
değerlendirilmesi; kamuda karar verme modelleri, verilen kararların uygulanması,
değerlendirilmesi, ve iş revizyonu.

PA

403 Avrupa Yönetsel Alanı ve Türkiye

(3,0,0,3,5)

Avrupa İdari Alanı’nın ve Avrupa Birliği’nde kamu yönetiminin ilkeleri; Avrupa Birliği
entegrasyonu tarihi, Türkiye-AB ilişkilerine bakış (1999 öncesi ve sonrası), AB kurumları,
Türk bürokrasisinin AB ile uyumlu çalışabilmesi için yapılabilecek siyasal ve teknik
çalışmalar; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonunda karşılaşılan toplumsal, ekonomik,
kültürel ve yasal sorunlar ile Avrupa Birliği ile ilişkilerde sanayi, tarım ve hizmet
sektörlerinde oluşması beklenen değişimler.

PA

405 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

(3,0,0,3,5)

Karşılaştırmalı kamu yönetiminin gerekliliği, önemi ve gelişimi; ilgili yönetimler arasındaki
ilişkilerin anlaşılması ve bu doğrultuda belli adımlar atılmasını gerekli kılan “politika
transferi”; gelişmiş ülkelerin kamu yönetimi sistemlerinin karşılaştırılması; 21. yüzyılda kamu
reformu politikalarının geliştirildiği ve uygulamaya konulduğu merkezler olarak ön plana
çıkan ABD, Fransa, Almanya, İngiltere; ayrıca Arjantin, İspanya, Polonya, Rusya gibi “orta
derecede gelişmiş ülkeler”.

PA

406 Küreselleşme ve Yönetişim

(3,0,0,3,5)

Küreselleşmenin kamu yönetimi üzerinde etkileri; güçlü merkeziyetçi yapıdan adem-i
merkeziyetçi (desantralize) ve esnek yönetime, dışa kapalılıktan şeffaf yönetime, hantal
bürokratik yapıdan etkileşimli ve işlevsel yapıya geçiş ve katılımcı karar alma
uygulamalarının yaygınlaştırılması; özellikle 1990’lardan sonra artan bir şekilde dünya
ölçeğinde ortaya çıkan fırsatlar ve sorunlar arasında denge noktasının bulunması; bu değişim
ve dönüşümlerin etkin olabilmesi için gerekli olan yönetişim yapısı.

PA

409 Küresel Çevre Politikaları

(3,0,0,3,5)

Küresel çevre rejimleri, küresel iklim değişikliği, çevresel güvenlik ,küresel çevre
diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma, Kuzey- Güney ilişkileri, aşırı tüketim, politik ekoloji,
çevresel adalet ve uluslararası çevre hukuku.

PA

410 Akademik Yazına Giriş

(3,0,0,3,5)

Araştırma alanında sunulan deneysel yöntemlerin bütünleştirilerek uygulanması; bilimsel
hedefleri belirleme ve bu hedefler için uygun istatistiksel analiz stratejisini geliştirme,
uygulama, veri toplama ve ortaya çıkan sorunları fark etme yetkinliklerinin kazandırılması;
araştırma makaleleri için uygun yazı stilleri ve biçimlerinin tanıtılması; sözlü ve yazılı iletişim
becerilerinin geliştirilmesi.

PA

413 Kamu Yönetiminde Denetim

(3,0,0,3,5)

Kamu yönetiminde denetim fonksiyonunun geçmişten bugüne gelişimi; kamu yönetiminde
denetim yaklaşımları, yerel yönetimler, hizmet yerinden kuruluşları ile bağımsız idari
otoritelerin denetimi, ombudsman denetimi ve Türkiye'de kamu yönetimi denetiminde güncel
değişimler.

PA

414 Siyasal Partiler

(3,0,0,3,5)

Ssiyasi partilerin işleyiş ve örgütlenmesi, siyasi partiler kanunu, partilerin demokrasi ile
ilişkisi ve tarihçeleri.

PA

416 Bölgesel Politikalar

(3,0,0,3,5)

Bölge kavramı, bölgesel kalkınma, azgelişmişlik ve kalkınma kavramları; bölgeler arası
gelişmişlik farkını azaltmaya yönelik politikalar ve bu politikaların araçları; diğer ülkelerde
izlenen politikalar ve araçlar; Avrupa Birliği ve Türkiye’de bölgesel gelişme yaklaşımları,
bölge planlama deneyimleri, izlenen bölgesel kalkınma politikaları ve araçları; bölgesel
kalkınma ajansları.

PA

417 Devlet ve Sivil Toplum

(3,0,0,3,5)

Türkiye'de ve uluslararası düzeyde sivil toplum kuruluşlarının gelişiminin eleştirel bir şekilde
değerlendirilmesi; sivil toplumun tarihsel gelişimi ve demokrasi ile ilişkisi; Türkiye'de sivil
toplumun kavramsal ve pratik düzeyde gelişimi.

PA

418 Siyasal İletişim

(3,0,0,3,5)

Siyasi partilerin işleyiş ve örgütlenmesi, siyasi partiler kanunu, partilerin demokrasi ile ilişkisi
ve tarihçeleri.

PA

419 Kamu Yönetminde Güncel Konular

(3,0,0,3,5)

Kamu yönetimi alanında yaşanan güncel sorunlar, güncel yaklaşımlar ve uygulamalar; kamu
yönetimi disiplininin kimlik krizi, AB krizi ve kamu yönetimine yansımaları, ekonomik
krizler ve kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi reformları, Türkiye´nin AB üyeliği ve kamu
yönetimi, Türkiye´de kamu yönetiminin denetim, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi
sorunları.

PA

420 Örgütsel Sosyal Psikoloji

(3,0,0,3,5)

Sosyal Psikolojinin tarihsel gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma
davranışının incelenmesi; örgüt içindeki sosyal etkileşim; kuramsal çerçevenin sosyal yapı ile
ilişkisi; tutumlar, tutum değiştirme, önyargı, iletişim ve propagandanın uygulamalı
çerçevesinde tutumlar; toplumsal roller, statü, otorite, gruplar arası iletişim, vb.

PA

421 Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Uygulamalı Analiz

(3,0,0,3,5)

Betimsel veri analizi, olasılık, olasılık dağılımları, güvenilirlik testi gibi temel istatistik
kavramları SPSS programında uygulamalarıyla birlikte gösterilecektir.

PA

422 Sosyal ve Siyasal Tarih

(3,0,0,3,5)

Çağdaş batı toplumlarının sosyal ve siyasi tarihi; Avrupa sosyal ve siyasi tarihinde klasik
çalışmalar ve tartışmalar, feodaliteden kapitalizme geçiş; Fransız devrimi, kırsal tarih ve
sanayileşme, milliyetçiliğin kökleri; Afrika, Asya ve Latin Amerika sosyal ve siyasi tarihi.

PA

423 Kamu Yönetiminde Örgütsel Davranış

(3,0,0,3,4)

Kamu örgütlerinde motivasyon, iletişim, grup davranışı ve karar alma mekanizmaları, çatışma
yönetimi, liderlik ve değişim süreçlerinde insan davranışları; kamu kuruluşları ve kar amacı
gütmeyen kuruluşlar ile özel sektör karşılaştırmalı değerlendirilmesi; davranışsal bir bakış
açısı ve analiz becerisi kazandırılması;

