MARMARA ÜNİVESİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
FRANSIZCA KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
LİSANS DERS İÇERİKLERİ
1. YARIYIL
ATA 121
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2 ECTS
Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi, Kurtuluş savaşı öncesi Türkiye, savaş yılları, yeni bir
dönemin başlangıcı, siyasi yapı, sosyal yaşam, hukuk anlayışı, ekonomik yapı, kültürel eğitim anlayışı, bir dönemin
sonu (1938)
ECON 1051 Introduction à l'économie I
4 ECTS
İktisadın Temel Kavramları, Ekonomiye Genel Yaklaşım, Ekonominin 10 Prensibi, Bir İktisatçı Gibi Düşünmek,
Mübadelenin Faydaları, Arz ve Talep: Piyasanın Güçleri, Elastikiyet Nedir?
LAW 1021
Droit civil
4 ECTS
Kişiler Hukuku (kişi ve kişilik kavramları), Kişiliğin başlaması ve sona ermesi, Kişinin ehliyetleri, Tüzel
kişiler hakkında genel bilgiler, Nişanlılık, Evlenme, Boşanma, Miras Hukuku ve bazı temel kavramları, Kanuni
mirasçılar, Ölüme bağlı tasarruflar hakkında ön bilgiler, Ölüme bağlı tasarruflarda hükümsüzlük, Eşya hukukunun
konusu - Eşya kavramı - Ayni hak, Zilyetlik ve mülkiyet hakkı, Taşınır ve taşınmaz mülkiyet.
SCPO 1001
Introduction à la science politique
4 ECTS
Siyasal ortamı siyaset bilimi araçlarını ve akımlarını kullanarak analiz etme, Siyaset biliminde farklı fikir gelenekleri,
Siyasal aktörler (siyasal partiler, baskı gruplarını), Karşılaştırmalı bir biçimde siyasal ideoloji, sistem ve rejim.
SCPO 1003
Histoire des idées politiques I
5 ECTS
Batı'da toplumsal ve siyasal gelişimin düşünsel evrimi. Yunan Sitesi, Roma Cumhuriyeti, Avrupa Feodalitesi,
Modern devletten - Ulus devlete geçişteki siyasal ve düşünsel evrimi.
SOC 1041
Introduction aux sciences humaines
4 ECTS
Birey-toplum ilişkisi ve düşünce tarihi içerisinde incelenmesi, İnsan bilimlerinin doğuşu, Toplumsal dönüşüm,
Gelenek, modernite, postmodernite, Toplumsal ve kültürel etki, Norm ve değer, Cinsiyet rolleri, Toplumsal etkiye
cevaplar, Uyum, İtaat, Grup dinamiği, Film üzerine tartışma: “Deney”, Film üzerine tartışma “Dalga”.
TRD 121
Türk Dili I
2 ECTS
Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında genel bilgiler, Türk dilinin özellikleri, işleyiş kuralları ve örnekleri, Türk dilinin
sorunları, yazım kuralları, noktalama işaretleri.
YDZF 1083
Français à objectifs universitaires I
3 ECTS
Siyasi ve toplumsal gündem, uluslararası sorunlar, bu alanlarda çalışma dosyasının hazırlama, belli bir çalışma hedefi
doğrultusunda not alma teknikleri, okuma, değerlendirme ve bunlardan faydalanma yöntemleri, kaynakça hazırlama,
sözlü sunum yapma yöntemleri.
YDZF 1085
Débats contemporains I
2 ECTS
Sözlü ifade kabiliyetini geliştirmeye yönelik gündelik hayattan aktüaliteye, güncel haberlerden sosyal bilimler,
politika, ekonomi, kamusal hayat gibi bölümlerinde eğitim verilen alan dersleri alanlarında sçeilen konular.
2. YARIYIL
ATA 122
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2 ECTS
İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik
Hukuk Devleti, Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin
kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve
1

Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA
Bölüm Başkanı

Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi;
Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları.
BUS 1058
Introduction à la gestion
4 ECTS
Yönetim Nedir?, Klasik Yönetim Anlayışı, Neo-Klasik Yönetim Anlayışı, Modern Yönetim Anlayışı, Modern
Sonrası Yönetim Anlayışı
ECON 1052 Introduction à l'économie II
4 ECTS
Arz ve Talep ve Kamusal Politikalar, Tüketici Üretici ve Piyasaların Etkinliği, Vergilerin Maliyeti, Uluslararası
Ticaret, Dışsallıklar, Kamusal Mallar, Mali Sistem.
LAW 1028
Droit constitutionnel
4 ECTS
Anayasa hukukunun temel kavramları, Türkiye'deki anayasal hareketler ve bu bağlamda 1921, 1924, 1961 ve 1982
anayasalarınının incelenmesi.
SCPO 1002
Histoire des idées politiques II
5 ECTS
Modern devletin kuruluşunu düşünce merkezine alarak Batı siyasal düşüncesinin oluşumunun kronolojik olarak
incelenmesi.
SOC 1004
Introduction à la sociologie
4 ECTS
Aile, Toplumsal tabakalaşma, K. Marx ve M. Weber’in bazı eserleri üzerine tartışma, Din, M.Weber’in Protestan
Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabını irdeleme, Eğitim, Kentleşme, İktidar, Michel Foucault’un eserlerini irdeleme,
1984 filmi üzerine tartışmalar, Kültürel kimlikler, Media ve İkna stratejileri, Truman Show filmi üzerine tartışmalar.
TRD 122
Türk Dili II
2 ECTS
Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında genel bilgiler; Türk dilinin özellikleri, işleyiş kuralları ve örnekleri; Türk dilinin
sorunları; yazım kuralları, noktalama işaretleri.
YDZF 1084
Français à objectifs universitaires II
3 ECTS
Fransa’da Mayıs 1968 olayları, Türkiye’de boşanma süreci, Fransa’da boşanma süreci, Avrupa Birliğinde
Referandum, Uluslararası Kuruluşlar, Birleşmiş Milletlerin geleceği, Şehirler ve Sorunları, Sürekli kalkınma, soğuk
savaş, Güdümlü sinema, Küreselleşme, Doğu Modernizmi.
YDZF 1086
Débats contemporains II
2 ECTS
Sözlü ifade kabiliyetini geliştirmeye yönelik gündelik hayattan aktüaliteye, güncel haberlerden sosyal bilimler,
politika, ekonomi, kamusal hayat gibi bölümlerinde eğitim verilen alan dersleri alanlarında sçeilen konular.
3. YARIYIL
ECON 2067 Histoire de la politique économique de la Turquie
5 ECTS
Osmanlı'nın gerileme döneminden itibaren günümüze kadar uzanan Türkiye'nin ekonomi tarihi içinde Osmanlı'da özel
mülkiyetin doğuş koşulları. Türkiye Cumhuriyetinin doğuşundan itibaren ekonomilk tercihleri. Devlet eliyle sermaye
sınıfı yaratma girişimi ve sanayi sermayesinin 27 Mayıs 1960'la birlikte iktidara tam anlamıyla yerleşmesi, bir başka
ifadeyle büyük toprak sahipleriyle ticaret sermayesi ittifakının gerilemesi.
LAW 2027
Droit administratif
5 ECTS
İdare hukukunun gelişimi, adli ve idari rejim, idare ve idare hukukunun kaynakları, Türk idare sisteminde idarenin
eylemleri, işlemleri, işlemlerindeki sakatlıklar, yönetimin mali sorumluluğu; idari sözleşmeler ve idari işlemlerin
yargısal denetimi.
SCPO 2001
Systèmes politiques comparés
5 ECTS
Dersin içeriği, öncelikle Batılı demokrasi ve Marxist demokrasi anlayışlarının karşılaştırmasıyla başlar. Bu anlamda
Batılı demokrasi, yani çoğulcu demokrasilerin ön koşulları anlatılır. Batılı demokrasilerde yer alan başkanlık rejimi,
parlamenter rejim ve yarı başkanlık rejimleri, kuvvetler ayrılı prensibi açısından değerlendirilir. Bunu yaparken, bu
rejimlerin tarihsel arka planları ve siyasal kültürleri anlatılır. Üniter devletler ve Federal devletler, bu bağlamda ikili
meclisler arasındaki görev dağılımı anlatılır. Yasama ve yürütme ilişkileri değerlendirilir. Daha sonra çoğulcu ve nisbi
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seçim sistemleri örneklerle anlatılır. Parti sistemleri ve parti ideolojileri ve çıkar grupları anlatılır. Bütün bunlar
karşılaştırmalı bir perspektifte ele alınır. Son olarak Türkiye'nin siyasal rejimi incelenir.
SCPO 2003
Histoire contemporaine
5 ECTS
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Avrupa ülkeleri arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkiler, XIX. Yüzyıldan II.
Dünya Savaşının sonuna kadar incelenmektedir. Batı dünyasında yakınçağ tarihi ile ilgili belgeler ve yorumlanması.
YDZF 2091
Regards sur l'actualité I
5 ECTS
Grup içinde tartışmaya katılabilme ve sorulara cevap verebilme, Grup içinde söz alabilme, diğerlerini dinleyerek ve
onların görüşlerini dikkate alarak tartışmaya katılabilme, Yöntemli bir biçimde savlarını Fransızca sözlü ifade
edebilme, Öğrenim alanıyla ilgili ya da bağlantılı konularda, Fransızca ayrıntılı ve anlaşılır bir sunuş hazırlama
becerisi kazandırma.
YDZF 2093
Aspects de la société française I
5 ECTS
Avrupa program değişimlerinin başarısına katkı sağlamak için, kültürlerarası iletişimi geliştirmek, Farklı olanı
dinleme alışkanlık ve yatkınlığı, diğer kültür ve toplumlara karşı merak ve hoşgörüyü geliştirmek, Hedeflenen kültüre
özgü iletişimsel becerilere hakim olmak, Kendi bilim dalıyla ilişki içinde, Fransız toplumu, kurumları ve yakınçağ
tarihine dair bilgi birikimi edinmek.
4. YARIYIL
LAW 2028
Contentieux administratif
5 ECTS
Denetim ve denetim türleri, idare - vatandaş arasında çıkacak ihtilafları çözecek idari yargı yerleri, idari dava ve
türleri, iptal ve tam yargı davalarının genel şekilleri, açılması, usulleri ve sonuçları.
SCPO 2002
Sociologie politique
5 ECTS
Sosyal Bilimlerde 'Okullar' – Durkheim, Weber'in sosyal bilimlere katkısı, Marx - Marksist Okul ve Frankfurt Okulu,
Bourdieu Okulu, Metodolojik bireyselcilik, Toplumsal hareketler ve Siyasal alan, Siyasal partiler ve tarihsel boyutu,
Siyasal partilerin kavramsallaştırılması ve kuramsallaştırılması - Kurumsal yaklaşım, Çok boyutlu yaklaşım, Siyasal
partilerin işlevleri, Siyasal partilerin ideolojik sınıflandırılması, İdeolojik sınıflandırmanın ötesinde Popülizm,
Küreselleşen dünyada ulus-sonrası siyasal partiler: Avrupa Parlementosu örneği.
SCPO 2004
Administration publique
5 ECTS
Kamu Yönetimi kavramı ve temel ilkeleri, Merkez teşkilatı (Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu) , Başbakan,
bakanlıklar, Merkezi Hükümet, Merkez Hükümetin taşra teşkilatı (il idaresi, taşra). Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı, Belediyeler (tarihi ve gelişimi), düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, 5393 sayılı Yasa'ya göre belediyeler
(organlar, teşkilat, bütçe), 5216 sayılı Yasa'ya göre Büyükşehir belediyesi (kuruluş, sınırlar, sorumluluk, yetki), 5216
sayılı Yasa'ya göre Büyükşehir belediyesi (organlar, personel, bütçe, yönetim çevresi).
SOC 2068
Structure sociale de la Turquie
5 ECTS
Türkiye'deki toplumsal dönüşümün sınıflar, siyasal partiler, din ve tarikatlar, aile ve cinsel roller, kentleşme ve çevre
sorunları, eğitim ve gençlik, medyanın ekonomi politiği, müzik, futbol, roman ve toplumsal değişme ve sinema
çerçevesinde değerlendirilmesi
YDZF 2092
Regards sur l'actualité II
5 ECTS
Öğrenim alanıyla ilgili ya da bağlantılı konularda, Fransızca ayrıntılı ve anlaşılır bir sunuş hazırlama becerisi,
Yöntemli bir biçimde savlarını Fransızca sözlü ifade edebilme becerisi, Araştırma dokümanlarından yola çıkarak
tematik bir dosya oluşturabilme ve bunu sentetik şekilde sunma, özellikle uzmanlık alanında, makale, tablo, şema gibi
çeşitli dokümanlardan yola çıkarak sentez ya da özet oluşturma, farklı ve birbiriyle zıt bakış açılarını göz önüne
alarak, özellikle toplumsal meselelere dair, argüman silsilesi geliştirme, Uzmanlık alanı ve özellikle sosyoloji, siyaset,
ekonomi gibi konular üzerine basında çıkan çeşitli yazıları okuma ve anlama.
YDZF 2094

Aspects de la société fançaise II

5 ECTS
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Kültürlerarası iletişim, farklı olanı dinleme alışkanlık ve yatkınlığı, diğer kültür ve toplumlara karşı merak ve hoşgörü,
hedeflenen kültüre özgü iletişimsel beceriler, kendi bilim dalıyla ilişki içinde, Fransız toplumu, kurumları ve yakınçağ
tarihine dair bilgiler.
5. YARIYIL
LAW3027
Droit international public et institutions internationales
4 ECTS
Milletlerarası hukukun doğuşu ve Dünya Savaşından günümüze kadar gelişimi, teamüller hukuku, milletlerarası
hukuk kuralları arasındaki hiyerarşi, iç hukukta milletlerarası hukuk ilişkisi: doktrin ve uygulamalar.
PSIR3065
Relations internationales
5 ECTS
Dersin içeriği, uluslararası ilişkilerin temel teorik yaklaşımlarını ve kavramlarını, tematik güncel uluslararası ilişkiler
sorunsallarına uygulamaktan ibarettir. Bu anlamda, her bir teorik, kavramsal dersi, takiben pratik alanda bir tema
üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla dersin planı şöyledir: Realist teori ve Bush Doktrini, Liberal teori ve Birleşmiş
Milletler, Marksist teori ve kuzey - güney ilişkileri, Feminist teori ve savaşta ve barışta toplumsal cinsiyet, Yapısalcı
teori ve AB - Türkiye İlişkileri, Uyuşmazlık ve Arap - İsrail uyuşmazlığı, İşbirliği ve yeni bölgeselcilik.
SCPO3001
Vie politique turque
3 ECTS
Dersin içeriği, öncelikle Batılı demokrasi ve Marxist demokrasi anlayışlarının karşılaştırmasıyla başlar. Bu anlamda
Batılı demokrasi, yani çoğulcu demokrasilerin ön koşulları anlatılır. Batılı demokrasilerde yer alan başkanlık rejimi,
parlementer rejim ve yarı başkanlık rejimleri, kuvvetler ayrılı prensibi açısından değerlendirilir. Bunu yaparken, bu
rejimlerin tarihsel arke planları ve siyasal kültürleri anlatılır. Üniter devletler ve Federal devletler, bu bağlamda ikili
meclisler arasındaki görev dağılımı anlatilır. Yasama ve yürütme ilşkileri değerlendirilir. Daha sonra çoğulcu ve nisbi
seçim sistemleri örneklerle anlatılır. Parti sistemleri ve parti ideolojileri ve çıkar grupları anlatılır. Bütün bunlar
karşılaştırmalı bir perspektifte ele alınır. Son olarak Türkiye'nin siyasal rejimi incelenir.
SCPO3063
Administrations locales
4 ECTS
Tarihsel bağlamda, yerel yönetimlerin önemi, ortaya çıkış koşulları ve teorileri. Merkezden yönetim ve yerinden
yönetim karşılaştırması, yerel yönetim yaklaşımları, yerel yönetim sistemleri. Türkiye'de yerel yönetim tarihi ve
uygulamaları, Cumhuriyet Dönemi reform çalışmaları. AB'nin Türkiye'deki yerel yönetim yapısına etkileri. Fransız
idari sistemi ile Türk idari sistemi arasındaki benzerlikler ve ayrışmalar. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma
küreselleşme, yerelleşme ve AB'ye uyum perspektifinde yerel yönetimlerde reform.
STAT3067
Statistiques en sciences sociales
3 ECTS
Deskriptif istatistik metotları: ortalama, yüzde, dağılım göstergeleri, çapraz tablo; Çok yönlü verilerin analiz yöntemleri;
Nüfusun geniş kesimlerinin davranışlarının araştırılmasına yönelik kamuoyu yoklamalarının anket verilerinin kullanımı:
Kamu müdahalesinin etkilerini değerlendirmek ve çeşitli mekanizmalar ölçmek için kullanılan doğrusal gerileme (lineer
regresyon) yöntemlerini analizi
YDZF3095
Téchniques d'expression universitaire I
4 ECTS
Fransızca gazete yazıları ve makaleler üzerinden taramaların ve sunumların yapılması ve bu sunumları takiben
tartışmalar yapılması
Seçmeli dersler için “Options” tablosuna bakınız
6. YARIYIL
ECON3068
Economie internationale
5 ECTS
Uluslararası Mübadele , Mutlak üstünlükler teorisi ve A.Smith , Mukayeseli Üstünlükler Teorisi; Ricardo’nun modeli ,
İçe kapalı iki ülke , İki ülke arasında mübadele , HOS Modeli , Otarşik durum modeli , Modelin açık ekonomiye
uygulanması , Ödemeler Dengesi ve Makroekonomik Denge , Ödemeler dengesi yapısı , Ödemeler dengesinin anlamı ,
Cari açık ve ulusal gelir , Uluslararası ticaretin gelişimi
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FNCE3010
Finance publique
5 ECTS
Kamu maliyesine ilişkin teorik yaklaşımlar; kamusal, yarı kamusal ve özel mallar arasındaki farklar; devletin ve
piyasanın başarısız olduğu durumlar; kamu kesimi ve sosyal fayda; kamu harcamaları ve artış nedenleri; kamu
maliyesinde amaçlar; kamu maliyesinde araçlar; kamu kesiminde karar alma; kamu harcamalarının finansman yolları;
vergi ve vergi benzeri gelirler; vergilemeye ilişkin teorik yaklaşımlar; vergileme ilkeleri; vergileme aşamaları;
vergilemeye direnç ve çözüm yolları
SCPO3002
Politique turque contemporaine
3 ECTS
Bu dersin icerigi ikinci dunya savasi sonrasi turk siyasal hayatina yon veren olgular; olaylar ve sureclerle ilgilidir. Bu
anlamda gecmis ve bugunun guncel; cagdas dinamikleri arasinda bag kurmayi amaclamaktadir. Tematik konu
basliklari altinda belge incemeleri de ayrica dersin icerigi dahilindedir.
SCPO3064
Politiques de l'environnement
5 ECTS
Uluslararası ve küresel ölçekte çevre ve iklim değişikliği politikaları. Bilimsel, siyasal ve medeniyet sorunsalı olarak
çevre ve iklim değişikliği. Birleşmiş Milletler ölçeğinde uluslararası çevre ve iklim değişikliği rejimi. Kyoto
Protokolü. ABD ve iklim değişikliği. AB ve iklim değişikliği. İklim değişikliği politikalarında yeni jeopolitik
dengeler. Kopenhag Şoku. İklim değişikliği, gerçekler karşısında bölünmeler. İklim değişikliği için farklı bir yönetim
arayışı. Avrupa, Almanya, Fransa. İklim değişikliği ve çevre politikasının geleceği ve olasılıklar.
YDZF3096
Techniques d'expression universitaire II
4 ECTS
Fransızca gazete yazıları ve makaleler üzerinden taramaların ve sunumların yapılması ve bu sunumları takiben
tartışmalar yapılması
Seçmeli dersler için “Options” tablosuna bakınız
7. YARIYIL
ECON4067
Pensées Economiques
5 ECTS
İktisadi düşünce analizinde metodoloji, ekonomi politiğin oluşumu, klasik okul ve neoklasik okul. 18.Yüzyıl Öncesi
Bir İktisadi Düşüncenin Oluşumuna Doğru Merkantilizm , Ekonomi Politiğin Oluşumu , Liberal Düşünce’nin
Öncüleri , Doğal Yasaların Keşfine Doğru , Doğal Yasalar ve Fizyokrasi , Klasik okul , Smith , Ardılları Olarak
Malthus, Say Ricardo , Egemen okulun eleştirisi , Sosyalizm , Ütopik Sosyalizm , Kapitalist Sistemin Eleştirisi ,
Bilimsel Sosyalizm , Yöntem Sorunları , Analitik Çerçeve , Sistemin Dinamiği , Keynes’in İktisadi Düşüncesi ,
Keynes’in ana yapıtına giriş , Efektif talep , Gelirin belirleyicileri , Yatırımın belirleyicileri , İktisat politikası
SCPO4001
Méthodologie du Mémoire I
5 ECTS
Teorik Dersler çerçevesinde Tema, Problematik, Hipotezlerin Oluşturulması; Temel Kaynakça + Referanslar; Okuma
Notlarının Hazırlanması; Araştırma Projesinin Yazımı; Detaylı Plan + Tez yazma; Birincil Kaynaklar (Arşiv,
Röportaj, Saha Çalışması); Örnek Araştırma Üzerinde Çalışmalar: Siyaset Bilimi, Siyaset Sosyolojisi, Sosyoloji,
Tarih, Ekonomi, Hukuk, Felsefe, İşletme
SCPO4063

Initiation à la Méthodologie des Sciences Sociales

YDZF4091
Maîtrise des Ecrits Universitaires I
Tematik dosya oluşturma ve sunum, sentez ya da özet oluşturma teknikleri.

5 ECTS
4 ECTS

Seçmeli dersler için “Options” tablosuna bakınız
8. YARIYIL
PSIR4066
Politique Extérieure de la Turquie
4 ECTS
Dış politika çözümlemesinde yöntem ve yaklaşım , Türk dış politikasının teori ve pratiği , Osmanlı İmparatorluğu ile
Cumhuriyet Dönemi dış politikalarının genel yerleşik değerlerinin karşılaştırması , 1919-1923 , 1923-1939 , 1939-1945
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, 1945-1960 , 1960-1980 sonrası dönemleri , uluslararası ortam ve dinamikler , iç siyasal ve ekonomik ortam ve
dinamiklerden yola çıkararak her dönem sonunda dış politika çıktıları
SCPO4002
Méthodologie du Mémoire II
5 ECTS
Teorik Dersler çerçevesinde Tema, Problematik, Hipotezlerin Oluşturulması; Temel Kaynakça + Referanslar; Okuma
Notlarının Hazırlanması; Araştırma Projesinin Yazımı; Detaylı Plan + Tez yazma; Birincil Kaynaklar (Arşiv,
Röportaj, Saha Çalışması); Örnek Araştırma Üzerinde Çalışmalar: Siyaset Bilimi, Siyaset Sosyolojisi, Sosyoloji,
Tarih, Ekonomi, Hukuk, Felsefe, İşletme
SCPO4064

Pratiques et Méthodes de Recherche en Sciences Sociales

5 ECTS

THU100

Projets d'Engagement Social

1 ECTS

YDZF4092
Maîtrise des écrits universitaires II
Tematik dosya oluşturma ve sunum, sentez ya da özet oluşturma teknikleri.

4 ECTS

Seçmeli dersler için “Options” tablosuna bakınız
OPTIONS
5. YARIYIL
BUS3025
Gestion
4 ECTS
İşletme türleri itibari ile işletmelerin amaçları İşletme ve girişimci hakkında genel bilgiler, sistem kavramı, işletmenin
çevresi ve çevre analizleri, işletme teorilerinin incelenmesi , (Klasik-Post Modern – Modern – Neo Modern) , yönetim
fonksiyonlarının incelenmesi, Maliyet-Hacim-Kâr analizleri yoluyla yatırım kararı verilmesi yahut yatırımdan
vazgeçilmesi.
ECON3065
Microéconomie
4 ECTS
Arz, talep ve fiyat, Arz teorisi, Talep teorisi, Yasalar, Arz ve talep elastikiyetleri, Arz elastikiyeti, Talep elastikiyeti,
Fiyatların otoriter oluşumu, Talep analizi, Hane halkının tüketim davranışı, Talebin ölçülmesi; Firma, üretim ve
maliyetler, Maliyetler ve üretim, Piyasalar ve fiyat oluşumu, Tam rekabet piyasalarında fiyat oluşumu, Monopol
piyasalarında fiyat oluşumu.
LAW3067
Droit des obligations: Contrats spéciaux
4 ECTS
Satım, trampa, bağışlama, kira, ödünç, hizmet, eser, yayın, vekalet, vedia, kefalet, garanti, adi ortaklık sözleşmeleri ve
adsız sözleşme ilişkileri.
LAW3069
Droit fiscal
4 ECTS
Vergi Hukukunun Tanımı, Altdalları ve Kaynakları, Vergi Mükellefiyeti, Vergi Sorumluluğu, Vergilendirme Süreci,
Mükellefin Ödevleri, Defter ve Belge Düzeni, Dönemsonu İşlemleri, Mükellefin Denetlenmesi, Vergi Suç ve Cezalar,
Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Yollarla Çözümü, Vergi Alacaklarının Güvence Altına Alınması ve Cebri İcra Yoluyla
Tahsili, Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellef Türleri, Ticari Kazançlar, Zirai Kazançlar ve Serbest Meslek Kazançları
ve Ücret, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar, Gelir Vergisinde Gelirin
Toplanması ve Beyanı, Kurumlar Vergisinin Konusu ve Mükellefleri, Kurumlar Vergisininde Kazancın Tespiti ve
Beyanı
PSIR3067
Politiques européennes
4 ECTS
Avrupa Tarihi - AB'nin yeri; AB'nin Tarihi; AB kurumlarının sunuşu; AB'de karar alma süreçleri; AB yurttaşlığı; AB
hukuku - Ortak politikalar; İç politika - Adalet politikası; Kültür politikası; Çevre politikası; Sosyal politika - Bölge
politikası; Araştırma eğitim politikası ; Dış politika - Güvenlik politikası
SCPO3003

Philosophie politique

4 ECTS
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Özgürlük, otorite, haklar ve adalet kavramlarının çağdaş siyaset felsefesi bağlamında kavramsal çözümlenmesi ve
eleştirel irdelenmesi
SCPO3005
Politique sociale
4 ECTS
Sosyal politika ve sosyal güvenlik, Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi , gelir dağılımı ve politikaları ,yoksulluk ve
yaşam düzeyi,işgücü yapısı,sorunları ve politikaları,sosyal gelişme ve hizmetler; Batı'da sosyal politikanın gelişimi:
Yeniçağ ve öncesi,19.yüzyıl ve dönemleri,iki savaş dönemi (1914-45),1945 sonrası ve 1975 sonrası
SCPO3021
Etudes culturelles I
4 ECTS
Kültürel çalışmalarda amaç ve yöntem; Yeni toplumsal, kültürel sorunlar; Yeni toplumsal, kütürel sorunlar üstüne
tartışmalar: Edgar Morin; Louis Althusser, Raymond Williams; Neil Postman, Nilüfer Göle, Walter Ong; Chomski; Mc
Luhan, Gerbner; Foucault; Deleuze; Lacan; Habermas; Zizek; Baudrillard; Bourdieu
SCPO3023
Etudes féminines
4 ECTS
Modernleşme, insan hakları; Modernleşme ve kadınlık durumundaki formel değişiklikler; Birinci dalga kadın hareketi;
Modernleşmenin eleştirisi : kültürel hareketler; İkinci dalga kadın hareketi; Modern değerlerin erkekegemen niteliği;
Güncel sorunlar: eşitlikçi tutumlar, cinsiyetçi durumlar; Kadın ve siyaset; Çalışma yaşamında cinsiyetçilik; Eğitimin
cinsiyetçi yapısı; Kadına yönelik şiddet; Dünyada cisiyetçilik: Domination masculine (belgesel film); Postfeminizm;
Demokrasi versus cinsiyetçilik
SCPO3025
Politiques publiques
4 ECTS
Kamu politikaları analizinin siyaset biliminin bir alt disiplini oluş sürecinin incelenmesinden başlayarak, "kamu
politikası nedir? Bir kamu politikası neden ve nasıl ortaya çıkar? Bir kamu politikasının kapsadığı kurum ve aktörler
nasıl davranırlar?Bir kamu politikası kimlere yöneliktir ve sonuçları nelerdir? Sekans analizi (bir kamusal problemin
politik ajandada kendine yer edinmesi ve tasarlanması süreci, karar alma süreci, uygulama) Sekans analizine alternatif
olarak entegre yaklaşımlar - Çıkarların ve tercihlerin belirleyiciliği ve etkileri, kurumsalcı yaklaşımlar, fikirlere dayalı
yaklaşımlar. Çıkarların, kurumların ve düşüncelerin birbirleriyle olan ilişkileri ve kamu politikalarına bunların etkileri.
Ağ ve dava koalisyonu yaklaşımları. Kamu politikalarında değişim. Ulus-ötesi oluşum ve dinamiklerin kamu
politikalarına etkileri. Küreselleşme, Avrupalılaşma, Yerelleşme ve kamu politikaları arasındaki ilişkiler.
Option Langue
YDI3005
Anglais I
3 ECTS
Temel Gramer Bilgisi, Paragraf Yazabilme Temel Okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerinin geliştirilmesi, preintermediate seviyesinde fiil çekimleri, düzensiz fiiller bağlaçlar, okuma ve yazma çalışmaları
YDIS3005
Espagnol I
3 ECTS
İspanyolca'nın temelleri ve başlangıç seviyesine ulaşılması için şimdiki zamanın (presente de indicativo) ve düzenli düzensiz fiillerin öğretilmesi ve gerekli olan alıştırmaların yapılması.
6. YARIYIL
ECON3066
Méthodologie économique
5 ECTS
La méthodologie qui est la plus susceptible d’aider l`économiste dans sa quéte de connaissance concréte en matiére,
est la philosophie des sciences telle que Popper ou Lakatos la pcatiquent. De ce point de vue dans ce cours nous
donnerons les principes de la méthodologie économique et de la philosophie des sciences.
HR3002
Gestion de ressources humaines
5 ECTS
Modern İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları tanıtılmakta ve bu uygulamalarının stratejik bir bakış açısı ile nasıl
değerlendirilerek hayata geçirilebileceği yönündeki tartışmalardan söz edilmektedir.
MGT3056

Etudes sectorielles

5 ECTS
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İşletmelerde stratejik yönetim çerçevesinde hazırlanan, gerekse çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından üyelere, ülke
yönetimine ve kamuoyuna yardımcı olma gayesiyle hazırlanan sektör araştırmaları projelerinin nasıl gerçekleştiği
konusunda bilgileri
PSIR3028
Relations de l'Union européenne avec la Turquie
5 ECTS
Avrupa Birliği (AB) Genel Değerlendirme; AB-Türkiye İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi; AB-Türkiye İlişkilerinde Temel
Belgeler; 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği Kararı); 1999 Helsinki Zirvesi Sonrası AB-Türkiye
İlişkileri; AB-Türkiye Mali İşbirliği; AB-Türkiye İlişkilerinde Temel Kavramlar ve Örgütsel Yapı; Tarama Süreci ve
Katılım Müzakereleri; AB-Türkiye İlişkilerine Yönelik Tartışmalar-Avrupa’dan Bakış; AB-Türkiye İlişkilerine Yönelik
Tartışmalar- Türkiye’den Bakış; AB’nin Geleceğine Yönelik Tartışmalar; AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceğine Yönelik
Tartışmalar-Avrupa’dan Bakış; AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceğine Yönelik Tartışmalar-Türkiye’den Bakış; ABTürkiye İlişkileri: Öğrenciler Arası Müzakere
SCPO3004
Religion et politique
5 ECTS
Tarihte siyasal sistemler ve din arasındaki ilişkiler. Tek tanrılı dinlerin getirmiş olduğu dinsel ve siyasal dönüşüm. Batıda
ve bizde sekülarizm ve laiklik.
SCPO3014
Nationalismes et racismes
5 ECTS
Ulusçulukların ortaya çıkışı; Ulusçuluk alanında kavramlaştırma ve kuramlaştırma çalışmaları; Klasik ırkçılığın ortaya
çıkışı; Yahudi dini düşmanlığından yahudi düşmanlığına; Irkçılık alanında kavramlaştırma kuramlaştırma çalışmaları;
Irkçılık karşıtı savaşım; Yeni ırkçılığın ortaya çıkışı; Yeni ırkçılık konusunda kavramsal ve kuramsal tartışma; Örnek
olarak Fransa’da Ulusal cephenin yeni ırkçılığı
SCPO3018
Nouvelles approches dans l'administration publique
5 ECTS
Giriş: idari bilimlerde klasik model; Kamu yönteminde yeni yaklaşımlar ve bunun ilkeleri; Demokratik yöntetişim
(gouvernance) ; Türkiye’deki uygulanan modellerin ve yaşanan değişimlerin analizi ; Dünyadaki diğer model ve
örneklerin analizi ; Kamu yönetiminde iletişim ; Kamu organlarında stratejik planlama ve karar alma mekanizmaları ;
Kamu organlarının yapılandırılması ; Kamu hizmetleri ve kamu yardımlarının yönetimi ; Performans yönetimi
SCPO3022
Etudes culturelles II
5 ECTS
Dersin amacı ve yöntemi; Medyanın işlevi ve işleyişi; Kültürel çalışmalar ve medya; Medya-kültür ilişkisi üstüne genel
sorular; Nedensellik ilişkileri kurma; Tartışmalar; Varsayım,kaynakça ve I.bölümün oluşturulması; Medya çözümleme
SCPO3024
Histoire politique
5 ECTS
İkinci Dünya Savaşının Sonu; Almanya'nın İşgali; Soğuk Savaşın Doğuşu (1947); Berlin Ambargosu; Soğuk Savaş I
(1947-1953); Soğuk Savaş II : Yumuşama dönemi; Berlin Duvarının İnşası; Küba Krizi; Soğuk Savaş III : Barışçıl
Birlikte Yaşama; Soğuk Savaş IV : Berlin Duvarının Yıkılmasına Doğru; Bolşevik Devriminden Komünizmin
Çöküşüne kadar Sovyetler Birliği; Dekolonizyan Sorunu; 20. Yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri; İsrail Filistin
Sorunu; 11 Eylül'ün Dünyaya Etkileri
SOC3068
Sociologie urbaine
5 ECTS
Modern öncesi kent; Ortaçağ kenti- pazaryeri olarak kent; modernizm ve kent; kentlilik ve cemaat; kentsel ekoloji;
Alt-kent, toplumsal eşitsizlikler
LAW3029
Droit constitutionnel turc
5 ECTS
Türkiye'deki anayasal hareketler ve bu bağlamda 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarınının incelenmesi.
Option Langue
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YDI3006
Anglais II
3 ECTS
Fiil çekimleri, karşılaştırmalar, paragraf yazımı, okuma-yazma çalışmaları. Okuduğunu anlama, dinleme ve yazma
becerileri için gerekli dil bilgisi içeriği
YDIS3006
Espagnol II
3 ECTS
5 yeni zamanın öğretilmesi: yakın gelecek (futuro proximo), yakın geçmiş (preterito perfecto), gelecek zaman (futuro
simple), geniş zaman (gerundio) ve emir kipi (imperativo). 3 yeni zamanın öğretilmesi ve dil bilgisi unsurlarının
tamamlanması (preterito imperfecto, preterito indefinido, preterito pluscuamperfecto). Düzenli ve düzensiz fillerin
çekiminin öğretilmesi ve gerekli olan alıştırmaların yapılması.
7. YARIYIL
ECON4059
Politique Monétaire
4 ECTS
Merkez Bankacılığı ve Merkez Bankalarının Bilançolarının analizi , Para Arzı Sürecinin Belirlenmesi ve Kontrolu,
Merkez Bankasının Borç Verme Teknikleri, Merkez Bankası Bilanço Kalemleri, Parasal Toplamların ve Analitik
Bilançonun Analizi, Türkiye’de Parasal Programlama
LAW4067
Droit Commercial
4 ECTS
Adi Şirket; özellikleri, kuruluş, faaliyet ve tasfiyesi. Adi Şirketin Ticaret Hukukunda Okutulmasının gereği, Ticaret
Şirketleri ile Benzer ve Farklı Özellikleri; Ticaret Şirketlerinin Genel Özellikleri, Ticaret Şirketlerine uygulanacak
Hükümler ve Uygulama Sırası. Ticaret Şirketlerinin Sınıflandırılması, Birleşme, Katılma ve nev’i değiştirmesi ;
Kollektif, Komandit, Anonim, Hisseli Komandit ve Limited Şirketlerinin kuruluş Faaliyetleri, Kanuni Organları ve Bu
Organların Yetki, Görev ve Sorumlulukları. Söz Edilen Şirketlerin Sona Erme Sebepleri
LAW4069
Droits de l'Homme
4 ECTS
Bireylerin uluslararası hukuktaki yeri, kuramlar, kişilerin uluslararası hukuktan doğan sorumlulukları; bireylere yönelik
uluslararası alanda kurulmuş mahkemeler; bireylerin evrensel ve bölgesel alanlarda korunması
MRK4063
Marketing
Pazarlama tarihçesi, ilkeleri ve günümüzdeki uygulamaları

4 ECTS

SCPO4003
Administration Publique en Turquie
4 ECTS
5302 sayılı Yasa'ya göre taşra yönetimi, Belediyeler (tarihi ve gelişimi), 5393 sayılı Yasa'ya göre belediyeler
(organlar, teşkilat, bütçe), 5216 sayılı Yasa'ya göre Büyükşehir belediyesi (kuruluş, sınırlar, sorumluluk, yetki), 5216
sayılı Yasa'ya göre Büyükşehir belediyesi (organlar, personel, bütçe, yönetim çevresi).
SCPO4019
Politique Comparée
4 ECTS
Karşılaştırmalı siyaset bilimi yöntemi , siyasal rejim karşılaştırmaları ve demokrasiye geçiş – demokrasinin
sağlamlaştırılması süreçlerinin kuramlarını , Türkiye örneği
SCPO4023
Ville et Globalisation
Küreselleşmenin kimlik ve kültürel formlara etkisinin anlaşılması

4 ECTS

SCPO4025
Politique Economique de l'Union Européenne
4 ECTS
İktisadi butunlesme teorisi baglaminda AB'nin ekonomik yapisi ve AB'nin temel politikalarini (Tarim, ticaret, rekabet,
enerji, vergi, çevre, tüketici vs.)
SOC4067
Approche Sociologique de l'Actualité Politique
4 ECTS
Güncel toplumsal ve siyasal sorunlara "popüler" bakısın bilimsel bakısa dönüstürülmesi
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Option Langue
3 ECTS
YDI4005
Anglais III
3 ECTS
Intermediate seviye için gramer, okuma, yazma, dinleme, çeviri konuları. Upper- Intermediate seviyesine ulaşmak için
dil bilgisi, deneme yazma, dinleme aktiviteleri ve sunumlar
YDIS4005
Espagnol III
3 ECTS
3 yeni zamanın öğretilmesi ve dil bilgisi unsurlarının tamamlanması (preterito imperfecto, preterito indefinido,
preterito pluscuamperfecto). Düzenli ve düzensiz fillerin çekiminin öğretilmesi ve gerekli olan alıştırmaların
yapılması. Resmi yazışma tekniklerinin öğrenilmesi, İspanyolca hukuki kavramların ve ticari yazışma tekniklerinin
öğrenilmesi.
8. YARIYIL
ECON4068
Pensées Economiques Contemporaines
4 ECTS
18.Yüzyıl Öncesi Bir İktisadi Düşüncenin Oluşumuna Doğru Merkantilizm , Ekonomi Politiğin Oluşumu , Liberal
Düşünce’nin Öncüleri , Doğal Yasaların Keşfine Doğru , Doğal Yasalar ve Fizyokrasi , Klasik okul , Smith , Ardılları
Olarak Malthus, Say Ricardo , Egemen okulun eleştirisi , Sosyalizm , Ütopik Sosyalizm , Kapitalist Sistemin Eleştirisi
, Bilimsel Sosyalizm , Yöntem Sorunları , Analitik Çerçeve , Sistemin Dinamiği , Keynes’in İktisadi Düşüncesi ,
Keynes’in ana yapıtına giriş , Efektif talep , Gelirin belirleyicileri , Yatırımın belirleyicileri , İktisat politikası
ECON4070
Economie Mondiale
4 ECTS
2008 krizinden ve ekonomi üzerindeki etkilerinden hareketle, siyasal otoritenin ekonomik küçülme ve bütçe
dengesizlikleri ile başa çıkmak adına verdiği reaksiyonlar incelenir. Bu kapsamda konjonktürel tepkiler ile yapısal
politikalar ayırtedilir. Son 20 yılda uygulanan para politikaları, işsizlikle mücadele ve bütçe politikaları analiz edilir.
Optimal ekonomi politikaları inşa etmek için ekonomistlerin ellerinde bulunan karar mekanizmalarına destek olacak
araçlar üzerine tartışılır.
FNCE4054
Analyse Financière de l'Entreprise
4 ECTS
Rakamsal verilerden yola çikarak bir sirketin durumunu analiz etmek amaciyla: pazar kavraminin tanimlanmasi;
ekonomi ve finansal pazarlar; sirketin yaklasimini belirlemesi; bilanço okumak; bilanço oranlari; muhasebe sonucu;
muhasebe sonucu oranlari; borsa analizi; karlarin hesaplanmasi; bir sirket degerlendirmesi (1.bölüm) ; bir sirket
degerlendirmesi (2.bölüm)
HR4056
Téchniques de l'Entretien de Travail
4 ECTS
İnsan kaynaklarında seçme ve yerleştirme konularında işlev ve süreçelerin incelenmesi, görüşem rehberi hazırlama,
dinleme ve soru sorma becerilerinin geliştirilmesi için çalışmalar, değerlendirme ve mülakat teknikleri
LAW4068
Droit du Travail
4 ECTS
Bireysel iş hukuku , iş sözleşmesinin yapılması , hükümleri ve sona ermesi ; Toplu iş hukuku kapsamında ise, sendikalar,
toplu iş sözleşmesi ile grev ve lokavt ; Avrupa Birliği İş Hukuku ve Fransız İş Hukuku da karşılaştırmalı incelemeler
MGT4058
Stratégie de l'Entreprise
4 ECTS
Stratejik yönetimin doğuşu ve gelişimi, dünyadaki rekabet ortamı, önemli stratejik yönetim yaklaşımları, günümüzün
önemli stratejik yönetim uygulamaları
PSIR4004
Géopolitique du Monde Contemporain
4 ECTS
Jeopolitiğin içeriği ve kapsadığı temel kavramlar, dünya jeopolitiğinin farklı teorik altyapıları, bunlardan kaynaklanan
farklı jeopolitik bakış açıları, dünya üzerindeki siyasal bölgelere dair çözümleyici çıkarımlar
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SCPO4044
Gestion des Conflits Internationaux
4 ECTS
İnsani müdahalae kavramının analiz edilmesi kapsamında insani müdahale hukukunda temel bilgiler, müdahalenin
görevi ve aktörleri, insani krizler ve müdahalelerin öreneklerle incelenmesi
SCPO4046
Union Europénne et les Administrations Locales
4 ECTS
AB bütünleşme politikaları sürecinde yerel yönetimlerin örneklerle incelenmesi, Türkiyede reformlar, uygulamalar ve
bu süreçte yerellik-küresellik dikotomisinin yansımaları
SOC4048
Sociologie du Cinéma
4 ECTS
Sinemanın gerçeği yansıttığı iddia edilebilir mi? En gerçekçi belgesel bile bir temsil etme biçimi değil midir? Platon
sinemanın bulunduğu bir çağda yaşasa sinemayı sever ve onaylar mıydı? Sinemanın temsil etme işlevi için başvurduğu
estetik, teknik yöntemler tarih içinde şekil değiştirmişler midir?
PSIR4046
Direction des Projets Internationaux
4 ECTS
Dans le cadre du cours sont abordés la théorie de la la Gestion des projets internationaux, les domaines de son
application, les types de projets et les sources du financement international.
LAW4052
Diplomatie Publique
4 ECTS
Dans le cadre du cours sont abordés la théorie de la Diplomatie publique et les domaines de son application, et ce de
manière comparative entre les Etats-Unis, l'Europe, la Russie, la Turquie et autres pays/régions. Les similitudes et les
points de différence avec d'autres types de la diplomatie seront étudiés.
Option Langue
YDI4006
Anglais IV
3 ECTS
TOFEL seviyesine ulaşmak için dil bilgisi tekrarları, çeviri ve sunumlar, kamu yönetimi terminolojisi, deneme yazma,
okuma ve dinleme aktiviteleri
YDIS4006
Espagnol IV
3 ECTS
Hem sözlü hem de yazılı çeviri kabiliyeti kazandırma ve sözlü ifade yeteneğini geliştirme.
Not: 5. yarıyıl ve sonraki yarıyıllardaki dersler 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren okutulacaktır. Ders
içerikleri okutulacağı zaman diliminde güncellenecektir.
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