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⮚ KAZANILAN DERECE 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere  Kamu Yönetimi Lisans Diploması verilir. 

 

⮚ YETERLİLİK DÜZEYİ 

Bu bir lisans programıdır. 

 

⮚ PROGRAMA KABUL ŞARTLARI 

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin 

puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler. 

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla 

belirlenen şartlara göre yapılır. 

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler.  

 

⮚ MEZUNİYET KOŞULLARI VE KURALLAR 

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not 

Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile 

tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca 

öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur. 

 

⮚ ÖNCEKİ ÖĞRENİMLERİN TANINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf 

tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen 

dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten 

muaf tutulabilir. 

 

⮚ PROGRAMIN BİLGİLERİ 

Genel olarak tüm dünyada toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim sürecinin yaşanmakta 

olduğu günümüzde siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bir zeminde incelenmesi önemli bir gereklilik 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözü edilen hızlı değişim sürecine yön verme anlamında uluslararası 

kuruluşların ve devletlerin, bu kurumların politikalarını biçimlendirme anlamında da politika yapıcıların 

önemli bir etkinliğe sahip oldukları tartışılmaz bir gerçektir. Bu çerçevede, uluslararası kuruluşlar ile devlet 

ve bürokrasinin yönetiminde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik tartışmalar gün geçtikçe 

yoğunlaşmaktadır. Söz konusu gelişmelerden hareketle kurulması öngörülen YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, çağdaş eğitim anlayışıyla hareket ederek belirtilen alanlarda etkinlik ve 

verimliliğin artırılmasını sağlayacak bilimsel bilgi ve araştırma yetenekleriyle donanmış elemanların 



yetiştirilmesini amaçlamaktadır. YDÜ Kamu Yönetimi Bölümü’nün kurulması fikri de bu ihtiyacı en iyi 

şekilde karşılayabilmek hedefinden doğmuştur. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, öğrencilerin hem 

kuramsal hem de uygulamada bilgi ve becerilerini geliştirmede geniş veri tabanları, sanal iş ortamları ve 
internet üzerinden iş dünyasıyla ilişkilerini sağlayan bilgisayar Laboratuvarı ve bölgenin en büyük 

kütüphanesi öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. 
 
Kamu Yönetimi programını tamamladıktan sonra öğrenciler: 
● Analitik ve nicel tekniklerin uygun kullanımıyla desteklenen eleştirel düşünme ve karar verme 
becerisine; 
● Siyaseti, siyasi kurumları, siyasal arenayı, aktörleri anlamayı ve gelecekteki olaylara gerekli 
yöntem ve araçlarla cevap verme ve eleştirel olarak inceleme becerisine; 
● İngilizce yeterliliği kazanabilmek ve etkili iletişim kurabilmenin yanı sıra uygun bilgi 
teknolojilerini kullanarak sözlü ve yazılı sunumlar hazırlayıp sunabilme yeteneğine; 
● Bir durumda işle ilgili sorunları belirleyebilecek ve sorunlara sağlam ve yenilikçi çözümler 
bulabilme yeteneğine; 
● Takım halinde etkin bir şekilde çalışabilme becerisine; 
● Herhangi bir organizasyon ortamında farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen insanları 
anlayabilir ve onlarla çalışabilecek beceriye sahip bireyler olarak mezun olmaktadırlar. 
 
 

PROGRAM KAZANIMLARI 

Program Kazanımları 

1 Kamu Yönetimi ile ilgili kuram, kavram, fikir ve verileri tanımlamak, açıklamak, eleştirmek, 

değerlendirmek ve kullanabilmek; 

2 Yerel ve küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve diğer etkenler arasındaki ilişkileri tarihi, sosyal ve 

kültürel boyutları ile bilmek, kuramsal tartışmaları kullanarak yorumlayabilmek, karşılaştırmalı bir şekilde 

analiz edebilmek; 

3 Yerel, bölgesel ve küresel siyasette, siyasi ve idari yapıları, aktörler, kurumlar ve diğer etkenler arasındaki 

ilişkileri tarihi, sosyal ve kültürel boyutları ile bilmek, kuramsal tartışmaları kullanarak yorumlayabilmek; 

4 Kamu Yönetimi disiplinine temel oluşturan diğer alanlardan (tarih, işletme, hukuk, ekonomi, sosyoloji, 

psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak; 

5 Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerle ilgili gelişmeleri kavrayıp kavram ve kuramları kullanarak 

bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, değerlendirebilmek, verileri yorumlayabilmek, kanıtlara ve 

araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek; 



6 Kamu Yönetimi alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri 

toplayabilmek, yorumlayabilmek ve alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanarak çözüm önerilerini yazılı ve sözlü aktarabilme; 

7 Sosyal Bilimler, iktisat ve hukukun temel kavramlarını anlar ve yorumlar; 

8 Kamu kurumların daha etkin işleyebilmesi için alternatif formüller üretir;  

9 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal gerekler doğrultusunda 

geliştirebilmek; 

10 Küresel ölçekte alanı ile ilgili kaynakları kullanabilmek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olma; 

11 Alandaki gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve aktarılması 

aşmalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak; 

12 Kamu yönetimi ile ilgili sorunların (kamu yönetimi reformu, etkinlik, hesap verebilirlik, şeffaflık vs.) 

bilincinde olmak, sorumlu tutum ve davranışlar geliştirmek. 

13 İçinde bulundu tüm faaliyetlerde etik değerlere bağlı ve toplumsal ve evrensel değerlerden şaşmadan, sahip 

olduğu bilgileri, çevre ve kişilere saygılı, doğru ve güvenli şekilde kullanır. 

 

 

 

⮚ DERS ve PROGRAM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ 

    Program Kazanımları 

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Yıl   -  1. Dönem 

İNG101 İNGİLİZCE I     √        √ 

İİB105 UYGARLIK TARİHİ      √ √        

İİB110 SİYASET BİLİMİ I       √ √  √  √  

İİB101 İKTİSATA GİRİŞ I √      √ √ √ √ √ √ √ 

SOS100 SOSYOLOJİ √  √      √  √ √  

TUR101 ATATÜRK İLKELERİ I              



KAM100 KAMPÜSE UYUM              

KTK100 KIBRIS KÜLTÜRÜ VE TARİHİ               

 

İNG102 İNGİLİZCE II     √        √ 

İİB112 SİYASET BİLİMİ II     √ √ √     √  

İİB111 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I       √ √  √  √  

İİB102 İKTİSATA GİRİŞ II √      √ √ √ √ √ √ √ 

İİB104 İŞLETME YÖNETİMİ √ √  √   √ √  √  √ √ 

TUR102 ATATÜRK İLKELERİ II              

KAR100 KARİYER PLANLAMASI              

 

KAM201 KAMU YÖNETİMİ      √ √   √ √   

İİB215 AKADEMİK İLETİŞİM √   √   √ √ √ √ √  √ 

İİB201 MİKROİKTİSAT √ √ √ √   √ √   √ √ √ 

İİB206 ANAYASA HUKUKU √      √ √ √ √  √ √ 

SİY210 SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ II    √   √ √ √  √ √  

AİT101 TÜRK DİLİ I              

 

İİB216 AKADEMİK YAZIM      √ √   √ √   

HUK205 ANAYASA HUKUKU √   √   √ √ √ √ √  √ 

TAR205 SİYASAL TARİH  √ √ √  √ √ √   √ √  

İİB208 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ √      √ √ √ √  √ √ 

KAM203 KAMU POLİTİKASI √   √  √  √ √ √ √   

TUR102 TÜRK DİLİ II              

 

İİB310 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ √ √ √ √ √ √  √  √ √  √ 

İİB303 YÖNETİM MUHASEBESİ √ √ √    √ √ √ √ √ √  

T. Seçmeli TEKNİK SEÇMELİ √  √ √   √   √ √   

SİY305 SİYASET PSİKOLOJİSİ √ √ √ √   √  √ √  √  

TAR308 OSMANLI EKON., SOSYAL VE SİYASAL YAPISI I √      √ √ √ √  √ √ 

 

EKO307 KAMU MALİYESİ     √  √ √  √ √ √ √ 



SİY312 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET I √  √ √   √ √  √ √   

SİY306 TÜRK SİYASAL YAŞAMI       √ √  √ √ √ √ 

T. Seçmeli Teknik Seçmeli              

TAR309 OSMANLI EKON., SOSYAL VE SİYASAL YAPISI II √        √ √ √ √  

 

İİB402 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  √   √  √ √   √ √  

T. seçmeli TEKNİK SEÇMELİ              

T. seçmeli TEKNİK SEÇMELİ              

T. seçmeli TEKNİK SEÇMELİ              

T. seçmeli TEKNİK SEÇMELİ              

 

T. seçmeli TEKNİK SEÇMELİ              

T. seçmeli TEKNİK SEÇMELİ              

T. seçmeli TEKNİK SEÇMELİ              

T. seçmeli TEKNİK SEÇMELİ              

T. seçmeli TEKNİK SEÇMELİ              

Teknik (Alanla İlgili) Seçmeli Dersler 

SİY428 KARŞILAŞTIRMALI ORTA DOĞU SİYASETİ              

SİY418 DÜNYA POLİTİKALARINDA ORTA DOĞU              

SİY410 SİYASAL İLETİŞİM              

SİY463 SİYASAL UZLAŞI              

SİY462 ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK              

KAM452 ÇIKAR GRUPLARI VE LOBİCİLİK              

UİL401/2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANALİZİ I / II              

UİL481 ÇEVRE POLİTİKASI               

İİB310 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ              

UİL400 KIBRIS MESELESİ               

UİL440 ENERJİ JEOPOLİTİĞİ               

UİL482 AB’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ              

UİL422 ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ              

 

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 En Yüksek 



 

⮚ MEZUNLAR İÇİN İŞ OLANAKLARI  

Üniversitemizin Kamu Yönetimi Bölümü, mezunlarının üniversitelerde, devlet kurumlarında, 

iktisadi ve ticari kuruluşlarla özel sektör kuruluşlarında istihdamlarının sağlanmasına uygun bir 

akademik zemin hazırlamaktadır. Bu çerçevede, bölüm mezunlarının akademisyen olarak 

üniversitelerde, genel ve yardımcı yöneticilik, planlama ve eşgüdüm ile yönetimi geliştirme 

hizmetlerinde istihdam edilmeleri düşünülmektedir. 

Toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim sürecinin yaşanmakta olduğu günümüzde 

gerek üniversitelerde gerekse devlet kurumları ile özel kuruluşlarda bu değişimi takip edecek ve 

yön verecek uzman elemanlara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bundan dolayı, diğer ilgili lisans 

programlarının yansıra, Kamu Yönetimi bölümünden mezun kişilere büyük bir ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 

⮚ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ERİŞİM 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler. 

 

⮚ PROGRAMIN YAPISI 

Kamu Yönetimi Lisans Programı toplam 240 AKTS kredilik 47 dersten oluşmaktadır. 

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 5 ders vardır. 

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve 

Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur. 

3. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır. 

Her lisans programında en az 7 seçmeli ders bulunmaktadır. 

 

ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER 

 
 
 
ÜNİVERSİTE 
ORTAK 
DERSLERİ 

Kampüs Oryantasyonu YDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, 
öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında 
bu derse kaydolurlar. 

Kariyer planlaması Öğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına 
hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin 
başında bu derse kayıt olurlar. 



Kıbrıs Tarihi ve Kültürü 
 
 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta 
alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına 
yardımcı olmayı amaçlar. 

 
 
 
YÖK 
TARAFINDAN 
BELİRLENEN 
ORTAK 
ZORUNLU 
DERSLER 
 

 
Türk Dili I-II 
(Bu dersin yerine, uluslararası 
öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I 
ve II") 
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II 

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre 
Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans 
programlarında açılması zorunlu olan 
derslerdir. 

Bilişim Teknolojileri Bu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri 
ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için 
Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans 
programlarında öngörülmektedir. 

Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve II Bu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her 
fakültenin program müfredatına göre yürütülür. 

 

⮚ DERS YAPISI VE KREDİLER TABLOSU 

İlgili derslerin detaylarını görmek için (dersin amaçları, öğrenme kazanımları, içerik, değerlendirme ve 

AKTS ders yükü), ders koduna tıklayınız.  

1 . Yıl Güz Dönemi 

DERS 
KODU 

ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

İNG101 - İNGİLİZCE I 3 0 3 3 

SOS100 - SOSYOLOJİ 2 0 2 4 

İİB110 - SİYASET BİLİMİ I 3 0 3 6 

İİB101 - İKTİSATA GİRİŞ I 3 0 3 6 

İİB105 - UYGARLIK TARİHİ 2 0 2 5 

TUR101 - TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 

KAM100 - KAMPÜSE UYUM 2 0 0 2 

KTK100 - KIBRIS KÜLTÜRÜ VE TARİHİ 2 0 2 2 

Toplam 30 

 

1.Yıl Bahar Dönemi 

DERS 
KODU 

ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

İNG102 İNG101 İNGİLİZCE II 3 0 3 3 



İİB104 - İŞLETME YÖNETİMİ 3 0 3 6 

İİB112 İİB110 SİYASET BİLİMİ II 3 0 3 6 

İİB102 İİB101 İKTİSATA GİRİŞ II 3 0 3 6 

İİB111 - SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ I 3 0 3 5 

TUR102 TUR101 TÜRK DİLİ II 2 0 2 2 

KAR100 

 

- KARİYER PLANLAMASI 

 

2 0 0 2 

Toplam 30 

 

2. Yıl Güz Dönemi 

DERS 
KODU 

ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

SİY201 - KAMU YÖNETİMİ 3 0 3 8 

İİB215 - AKADEMİK İLETİŞİM 3 0 3 4 

İİB206 - HUKUKA GİRİŞ 3 0 3 5 

İİB201 - MİKROİKTİSTAT 3 0 3 6 

SİY210 - SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ II 3 0 3 5 

AİT101 - ATATÜRK İLKELERİ I 2 0 2 2 

Toplam 30 

 

2.Yıl Bahar Dönemi 

DERS 
KODU 

ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

İİB216 İİB215 AKADEMİK YAZIM 3 0 3 4 

HUK205 - ANAYASA HUKUKU 3 0 3 6 

TAR205 - SİYASAL TARİH 3 0 3 6 

İİB208 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 3 6 

KAM203 - KAMU POLİTİKASI 3 0 3 6 

AİT102 AİT201 TÜRK DİLİ II 2 0 2 2 

Toplam 30 

 



3.Yıl Güz Dönemi 

DERS 
KODU 

ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

İİB310 - ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 3 6 

T. Seçmeli - TEKNİK SEÇMELİ 3 0 3 6 

İİB303 - YÖNETİM MUHASEBESİ 3 0 3 6 

SİY305 - SİYASET PSİKOLOJİSİ 3 0 3 6 

TAR308 
- OSMANLI EKON., SOSYAL VE 

SİYASAL YAPISI I 
3 0 3 6 

Toplam 30 

 

3.Yıl Bahar Dönemi 

DERS 
KODU 

ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

EKO307 - KAMU MALİYESİ 3 0 3 4 

T. Seçmeli - TEKNİK SEÇMELİ 3 0 3 6 

SİY306 - TÜRK SİYASAL YAŞAMI 3 0 3 6 

SİY312 
- 

KARŞILAŞTIRMALI SİYASET I 
3 0 3 6 

TAR309 
TAR308 OSMANLI EKON., SOSYAL VE 

SİYASAL YAPISI II 
3 0 3 6 

Toplam 30 

 

4.Yıl Güz Dönemi 

DERS 
KODU 

ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

T. seçmeli - TEKNİK SEÇMELİ 3 0 3 6 

T. seçmeli - TEKNİK SEÇMELİ 3 0 3 6 

T. seçmeli - TEKNİK SEÇMELİ 3 0 3 6 

T. seçmeli - TEKNİK SEÇMELİ 3 0 3 6 

T. seçmeli - TEKNİK SEÇMELİ 3 0 3 6 

Toplam- 30 

 



4.Yıl Bahar Dönemi 

DERS 
KODU 

ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

T. seçmeli - TEKNİK SEÇMELİ 3 0 3 6 

T. seçmeli - TEKNİK SEÇMELİ 3 0 3 6 

T. seçmeli - TEKNİK SEÇMELİ 3 0 3 6 

T. seçmeli - TEKNİK SEÇMELİ 3 0 3 6 

T. seçmeli - TEKNİK SEÇMELİ 3 0 3 6 

Toplam 30 

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ 

DERS 
KODU 

ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

SİY428 - KARŞILAŞTIRMALI OTA DOĞU 
SİYASETİ 

3 0 3 6 

SİY418 
- DÜNYA POLİTİKALARINDA 

ORTA DOĞU 
3 0 3 6 

SİY410 - SİYASAL İLETİŞİM 3 0 3 6 

SİY463 - SİYASAL UZLAŞI 3 0 3 6 

SİY462 - ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 3 0 3 6 

KAM452 - ÇIKAR GRUPLARI VE 
LOBİCİLİK 

3 0 3 6 

UİL401 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
ANALİZİ I 

3 0 3 6 

UİL481 - ÇEVRE POLİTİKASI  3 0 3 6 

İİB310 - ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 3 6 

UİL400 - KIBRIS MESELESİ  3 0 3 6 

 UİL440 -  ENERJİ JEOPOLİTİĞİ   3  0  3  6 

 UİL482 -  AB’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ  3  0  3  6 

 UİL422 -  ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA    
 ÇÖZÜMLERİ 

 3  0  3  6 

 



EK BİLGİLER 

 

Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Kamu Yönetimi Bölümü 
öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için zorunlu dersleri ve teknik seçmeli dersleri tamamlamak 
zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır. 
 

Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi 

Kamu Yönetimi programın öğrencileri mezun olabilmek için 10 tane teknik seçmeli ders almak zorundadır. 

Bu dersler Teknik Seçmeli Dersler listesinden seçilmelidir. Bu listede yer almayan dersler teknik seçmeli 

ders olarak kabul edilemez. 

Seçmeli derslerin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır. 

* Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, yeni bir seçmeli dersi seçerken, müfredatlarında 

daha önce almış oldukları veya müfredatlarında almış oldukları herhangi bir dersle veya henüz almadıkları 

herhangi zorunlu bir dersle aynı, benzer veya daha az kapsamlı olmamasına dikkat etmelidir. Aksi durumda, 

almış oldukları dersler seçmeli ders sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği 

sağlamayacaktır. 

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten 

Birimi’ne başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr 

 

⮚ SINAV YÖNERGELERİ, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA  

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda 

öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS 

ağırlığı mevcuttur.  

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir: 

 

NOT HARF 
NOTU 

KATSAYI AKTS NOTU 

90-100 AA 4.0 A 

85-89 BA 3.5 B* 

80-84 BB 3.0 B* 

75-79 CB 2.5 C* 

mailto:engelsiz@neu.edu.tr


70-74 CC 2.0 C* 

60-69 DC 1.5 D 

50-59 DD 1.0 E 

49-00 FF 0.0 F 

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.  

 

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (ön lisans) ve 6. düzey (lisans) 

programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda 

da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu 

alması gerekmektedir.  

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar 

arası hareketlilik desteklenmektedir.  

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki 

harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir: 

I Tamamlanmamış (Incomplete) 

S Yeterli (Satisfactory Completion) 

U Yetersiz (Unsatisfactory 

P Yeterli İlerleme (Successful Progress) 

NP Yetersiz İlerleme (Not Successful Progress) 

EX Muaf (Exempt) 

NI Dahil Edilmemiş (Not included) 

W Dersten Çekilmiş (Withdrawal) 

NA  Devamsız (Never Attended) 

 

I (Incomplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten 

dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili 

dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine 

getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim 

kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine 

verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna 

dönüşecektir.  



S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.  

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.  

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan 

derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.  

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan 

derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir. 

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.  

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan 

derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu 

program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.  

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve dersi veren akademik personelin izni 

ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya 

kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten 

çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler 

aynı derslerden tekrar çekilemez. Ön lisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans 

programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı 

ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.  

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak 

değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz. 

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir. 

 

⮚ MEZUNİYET KOŞULLARI 

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir; 

● En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden 

başarılı olmak 

● 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak 

 

 

⮚ PROGRAM ŞEKLİ 

Bu tam zamanlı bir programdır. 

 

⮚ PROGRAM SORUMLUSU 

Doç. Dr. Direnç Kanol, Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakültesi, Yakın Doğu 

Üniversitesi 

 

⮚ DEĞERLENDİRME ANKETLERİ 



Değerlendirme Anketi 

Mezuniyet Anketi 

Memnuniyet anketi 
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