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I.YARIYIL

YRD -101 .TURK DiLi-I(2+O)
a- Dil, Diller ve Ttirk Dili.
b- Dil Bilgisi, Sozctik, Ctimle.
c- Kelime Ttirleri.
d- Anlatlmln Ogeteri ve Anlatrm Ttirleri.
e- Dtizgtin ve Etkili Konugmarun Temel ilkeleri.

airr-tot-ATArUnx irrnt,ERi vE iNruLAp rARiHi-I 2+0
a- Temel Kavramlar
b- Tiirk inkrlabr Oncesinde Osmanh Devletinin Yaptrpr Islahatlar
c- Ttrk inkrlaplarrnrn Hazrrhk Ddnemi
d- Tiirk istiklal Savagr

ygn-tot-yA,nA,NcI liL-I (s+o)
a- Konugma.
b- Dinleme-Anlatma.

' c- Yanna.
d- Okuma-Anlama.

vnr,-ror-y0Nnrinn nir,iui6+ot
Evrensel yOnetim teorileri, fonksiyonlan ile sdz konusu y0netim fonksiyonlarmr, kamu
ydnetimindeki kullammr ve sorunlarr incelemektedir. Olrencilere verilen formasyon ile, hem
Ozel hem de kamu sektoriinde,dzellikle y6netim unsurlanm ve ilkelerini 9ok iyi bilmeleri
saplanarak, ilerde baganh bir ydnetici olmalan igin gereken alt yapr kurulmaya
gahgrlmaktadr. Aynca bu ders, sistem yaklagrmr, amaglara gdre y0netim ve ydneylem
aragtrmast gibi modem ydnetim teknikleri igermekte ancak bu tekniklerin kamu
y0netimindeki kullanrmr ve sorunlan igermektedir.

YRL-IO3.GENEL MUHASEBE I(2+O)
Muhasebenin tantmr, amaglan, ilgili olduSu bilim dallarr, muhasebe ilkeleri, bilango gelir ve
tablosu, tek dtizen
hesap planma gdre hesaplarrn igleyigi, Ddnen varhk hesaplan, duran varhk hesaplan, krsa
vadeli yabancr
kaynaklar hesaplarr, uzun vadeli yabancr kaynaklar hesaplan, 6z kaynaklar hesaplarr, gelir
hesaplarr.

YRL.IOs-HUKUGA GiRiS(3+O)
Hukuk kavramr, baghca hukuk sistemleri, hukukta miieyyide, hukukun belli baqh alanlan,
pozitif hukukun kaynaklan, hukukun uygulanmasr, hak kavramr, hukukta sorumluluk ve
sorumlulufun igletilmesi anlatrlrr.

YRL.IO7.GENEL iSLETME (3+O)

sel geligimi
b- ig gdren,girigimci,ydnetici,ttiketici
c- iqletmelerin amaglan,gevreyle iligki ve sorumluluklan, tiirleri, yaprsal ve fonksiyonel

analizi,ilkeleri,kurulug yeri gahgmalan,segimi, fizibilite raporu, konumluk yeri
d- Organize sanayi bOlgeleri,igletmeler arasr anlaEma ve birlegme tiirleri,kapasite ttirleri ve

optimal biiytikliik ve dlgiileri gibi bilgiler.
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ynr,- r oq-roPt,uM nililvli6+o)
Bilgilendirme, Toplum Kavramt ve Kiiltiir, Modemite

ve'postrnodernite, Kiiresellegme Kawamlart, Toplumsal Tabakalagma, Toplumsal Smtflar,

Evlilik ve Kigisel Yagam, Irk ve Etnisite, Toplusal Birim Olarak Aile, Birey Kavramt ve

eJgrl*rrrugndaki Depigiklikler, ESitim ve ioplum, ig veEkonomik Ya$am, Kitle iletigim

Araglan ve Popiiler Kiilttir, Saphk ve Toplum, Din ve Toplum'

YRL-111-SiYASET BiLiMiNE GiRiS i (3+0)

a- Siyaset, SiYaset Bilimi
U- itia*, Siyasal iktidar, Megruiyet, Egemenlik ve elit tantmlan ve Kawamlan ile Bu

Konulardaki Teoriler Ozetle Anlatrlmaktadrr.

c- Devlet, Anayasa ve Demokrasi Kavramlan
d- Siyasal Giigler BaghSr Altrnda Siyasal Partiler, Baskr Gruplan ve Kamuoyu.

e- Segim Sistemleri ve Ulkemizde Yaprlan Segimler

f- Biiey-Toplum ve Devlet iliqkisinde Devletin Temel Gdrevleri,

g- Deviet Giictintin Srrurlandrnlmasr, Kamu Ozgiirliikleri ve insan Haklan.

L Siyasal Sistem ve Siyasal Kiilttir ile Siyasal Katrlma Davramglan.

II. YARIYIL
TRD.IO2-TURK DiLi.II (2+O)

a- Yazir ve SOzl:i-Anlatrm Ttirleri.
b- Noktalama ve Yazrm Kurallan.
c- Anlatlm Bozukluklan.

YBD.IO2-YABANCI DiL.II (3+O)

a- Konu$ma.
b- Dinleme-Anlama.
c-Yazma.
d- Okuma-Anlatma.

a,'irr-IO2-ATATiiRK iLIGLERi VE iI\
a- Atati,irk Donemi InktlaPlan.
b- Tiirkiye Cumhuriyeti'nin Atattirk Ddnemindeki Drg Siyaseti.

a- Atatiirk llkeleri

YRL-IO2-TEMEL BiLGiSAYAR Bi,l,iryILEBI ( :3+0 !
ardware ve software) kavramlannt genel anlamda

anlatabilmek igin DOS igletim sistemi ve kelime iglem yazrhm programr anlatrlmaktadrr

b- Bilgisayan tammak, kullanmak ve igletmek igin pratik bilgiler uygulamah olarak
' 
laboratuvarda gdriilmektedir.

YRL- I O4-ANAYASA HUKUKU(3+q
Temel Kunruril@-ddi u" g"kli Anlamda Anayasa, Anayasalarrn-iistiinliigu, Ba[layrcrh$r,

Sert ve Yumugak Anayasa, Anayasalarrn Yaprlmasr, De$igtirilmegi, Asli ve Tiirev Kurucu

iktidar, yazrl ve Geleneksel Anayasa ve Anayasa Gelene$i) Devlet ve. Egemenli[in Yaprsr,

Kayna$r ve Siyasa1 lktidar, Devietin Tanrmi ve Unsurlan, _Egemenlik 
ve Siyasal ltctidar

eyirrnir, Kuliamhgrna Gdre Devlet Tiirleri, Demokrasi Kavramt, Demokratik Siryfl
Sistemler, Tiirk Anayasa Hukuku, Osmanlt Anayasa Diizeni, 1876 ve 1909 Anayasalan I l92l
I lg24 I 196l / lgszAnayasalan,Giincel Anayasa,DeSigiklikleri.

YRL.IO6.KAMU YONETiMI (3+O)

a- Ydnetim Kavramt
b- Kamu Y0netiminin Tantmt ve Elemanlan

c- Kamu Y0netimi
d- Ozel Ydnetim
e- Kamu Y6netiminin Orgiitlenmesi
f- Merkezden Y6netim ve Yerinden Ydnetim ilkeleri
g- Ttirkiye'de Kamu YonetiminF Yuplsl.
h- T\ rke-i Ydnetimin Raskent OrsiifUve-Tasra Oreiftii-



YRL-IOS.SiYASAL DUSUNCELER TARiHI(3+O)
Bu dersin amac4 Antik Yunan kent devleti, Antik Yunan toplumunun siyasal diizeni ve siyasal
diigiiniigiinii ve giiniimiize gelene kadar tarihsel stiregte tarihi ydnlendiren medeniyetler, diigiinUrler-
siyaset bilimcileri bilinir krlmak.

YRL-I I O-iKTiSApA GiRiS(3+O)
iktisadrn tammr, tarihsel geliqimi, temel kawamlar, krthk, ekonomik tercih ve krthk
sonmunun gdziimti, arz ve talebin esaslan, piyasa dengesi, talep-fayda ve tiiketici dawan4t,
esneklik, iiretici tercihlerinin temelleri, iiretim ve maliyetleri, tam rekabet piyasasr, tekel

piyasasr, fakttirler piyasasr, faktOr gelirleri, tekelci rekabet ve oligopol piyasasr.

YRL.||2.GENEL MUHASEBE II( 2+O) .
Mizanlar, baghca mizantiirleri, bilango geqitleri, kapamp ve agrhg kayrtlan,kar zarar
hesaplarrmn igleyigi, kar
da$rtrmr, ddnem sonu kapamg iglemleri,TlAve 7/B segenepine gdre yansrtma hesaplanna
ydnelik mizan, bilango ve dd,nem kar ve zarar hesaplarma iligkin uygulamalar.

ilI.YARIYIL

YRL-20I-MATEMATIK (3+O)

enklemlerveE9itsizlikler,Fonksiyonlar,Paraboller,
2.ve3.Dereceden fonksiyonlann grafikleri, Trigonometri, Kompleks Sayrlar, Logaritma,
Lineer Denklem Sistemleri, Matrisler, Limit ve Stireklilik, Ti.irev, integral, Diferansiyel
Denklemler, istatistik, Yanrlgr, Standart sapma hesabr, Hesap makinesi kullammr.

YRL.2O3-YEREL Y6NETiMLER I (3+O}

Mahalli idarelerin ortaya grkrgr ve kawamsal gergeve, idareyi etkileyen anayasal ilkeler,
Mahalli idarelerin geligimi ve temel ilkeler, Mahalli idarelerde gdrev, gelir bdltigtimii, btitge,
il Ozel idareleri, belediye idaresi, biiyiikgehir belediyesi, k6y idaresi.

YRL.2O5.iMAR MEVZUATI VE UYGULAMALARI( 3+O)
Planlama ve Yerel (lmar) Planlama Hakkrnda Genel Bilgiler, imar Planlanrun Tiirleri, imar
Planlama Stireci imar Planlanrun Haarlanmasl, imar Planlarrmn Yaprlmasmda Usul ve $ekil
Kurallan, yerel Planlann Uygulanmasl imar Programr.

YRL.2O7.iS VE SOSYAL GiivENLiK HUKUKU( 3+O)
b- il hukukunun tarihsel geligimi, kawamlan, kaynaklan ve uygulama alaru, bireysel ig

hukuku, toplu ig hukuku, sosyal giivenlik hukuku ve Ttirk sosyal gtivenlik sistemi ele
ahmr.

c- iggi ve igveren arasrndaki bireysel ig sdzlegmesinin hazrrlanmasl ve ytirtitiilmesine
iligkin huloki esaslar; Ozellikle ig sdzlegmesinin sona erme siirecinde ortaya grkan
uyugmazhklar ile bu siiregteki kargrhkh hak ve ytiktimliiliikler.

d- Toplu ig sdzlegmesi kavramr ile sendikalar, sendika tizgiirliisti ve hakkr; grev ve lokavt
kavramlanmn uygulanmasrna iligkin esaslar. Sosyal giivenlik kurumlan ve sosyal
gtivenlik haklanmn kazamlmasma ve kullamlmasrna iligkin esaslar.

YRL.2O9-iDARE HUKUKU( 3+O)
idare orgaru, idare orgarunm yasama orgarundan aynlmasr, idare organmm yar$ orgamndan

aynlmast, idare orgammn ytirtitme organmdan aynlmasr, idari fonksiyon, maddi kriter, maddi
kriterin elegtirisi, gekli veya organik kriter, idari fonksiyonun yasama fonksiyonundan
aynlmasr, idari fonksiyonun yargr fonksiyonundan ayrrhnasr, idari fonksiyonun hiikiimet
fonksiyonundan ayrrlmasr ve idari fonksiyonun dzellikleri ele almr.



YRL- 2OI1 -KARS ILASTIRMALI YEREL YONETiMLER( 3+O
Dtinya'da uygulanan yerel ydnetim modelleri incelenerek, kendi aralannda ve Tiirkiye'de
uygulanan modelin mukayesesi yaprlrr. Yaprlan kargrlagtrrmalar sonucun en etkin
uygulamalar ele ahnarak ideal bir yerel ydnetim modelinin temel unsurlan belirlenmeye
gahgrlrr.

ynr,-zt$ runriynNiN yoNnriM y.Aprsrr r+o
Ttirkiye'nin idari yaprst, kamu ydnetimine 6zgti konu, sorunlar konusunda bilgilendirmektir.
Dersi ba$an ile tamamlayan dlrenciler, Ttirkiye'deki idari yaplyl anlayacak, kamu
orgiitlenmesindeki deligimleri ve yeni drgtitleri kavrayacak, kurumlar arasrndaki iligkileri
g0ziimleyebilecektir.

YRL-2I5-TtiRKiYE EKONIMiSi }

a- Tiirkiye Ekonomisinde Kullamlan Temel Kawamlar ve Tanrmlamalar
b- Ttukiye Ekonomisinde belli bagh d6,nemler.
c- Liberal Ddnem-Devletgi Ddnem-II Diinya Savasr Ddnemi-Demokrat Parti D0nemi-

Planh D0nem-
d- Milli Gelir ve Belli ve Bazr Sektdrlerin (Tanm, Sanayi,Hizmetler) Ddnemlere gdre

Seyri
e- KiT'lerin durum. Planlama ve Planlar, ithal ikamesi ve ihracata Yonelik Btyiime

24 Ocak 05 Nisan istikrar Programlarr ile Enflasyon sorunu ve Drg Ekonomik iligkiler

IV-YARIYIL

YRL-2O2.TURKiYENiN TOPLUMSAL YAPISI(3+O)
Ttirk toplumsal yaplsmm temelleri, Ttirkiye'de de$igmenin araglan olarak yaprsal

de[igkenlerden ekonomi ve siyaset, Tiirk toplumsal yaprsrndaki deSigmenin gdriintimlerinden

olan niifirs, kentlegme ve aile olgulan anlatrlrr.

YRL-2O4.YEREL YONETIMLER II ( 3+O)
isi, Gtintimtizde Yerel Ydnetiminde hizmet yaklaqrmr

ve geligmeler, il 6zel idareleri mevzuatve analiz,Osmanh ddneminde yerel hizmetler ve
belediyeler, Vakrflar, Giintimiizde Belediyeler Orgiitsel Yapr, Belediye ve Kentsel Hizmetler,
Mahalle Orgiitlenmesi ve Hizmetler, Belediyelerin Mali Yaprsr, Biiyiikkent Belediyeleri,
Y6netsel Yapr Dinamikleri,Btiyiik Kent Belediyesi Hizmetleri, Mali Yaprlanma, Yerel
Hizmetlere Gdniillii Katilrm, Belediye $irketleri Kdy Y0netimleri, iller Bankasr ve Kamu
Harcamalan, Kalkrnma Ajanslan ve yerelde ydnetigim, Yerelde Kurumsal-Toplumsal
Sorumluluk projelerinde lgbirligi.

YRL.2O6-KENTLESME .VE CEVRE SORUNLARI( 3+O)
Toplumsal yapl ve de$igme; niifus yaplsl, 969 teorileri, kent ve kent teorileri, kent ve kentsel ,

gruplar ve gecekondulagma konulan iglenmektedir.

YRL-2O8-TURK VERGi SiSTEMi ve MEVZIjATI ( 3+0)
Vergi hnhrkunun temel ilkeleri, vergilemeye iligkin temel kawamlar, vergi sug ve cezalan,
Ttirk vergi sistemi, gelir vergisi ve uygulamasr, kurumlar vergisi ve uygulamasr, emlak
vergisi ve uygulamast, veraset ve intikal vergisi, motorlu tagrtlar ve tagrt ahm vergisi, katma
deper vergisi, damga vergisi ve harglar. :

YRL.2IO-HALKLA iLiSKiLER( 3+O)
a- Temel Kavramlar
b- Amaglar ve Temel0zellikleri
c- Kamuoyu
d- Halkla lligkiler Qahgmasr.
e- Halkla lligkilerde Kullamlan Araglar
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YRL-2 l2-KAMU MALiYESi( 3+O)
Kamu Maliyesinin tanlmr, dzelikleri, tarihgesi ve ilgili kavramlann anlatrmr.

YRL.2I4-YEREL DEMOKRASi VE KENTLi HAKLARI(3+O)
Bu derste demokrasi ve demokrasinin geligim stireci, anlatrldrktan sonra yerel demgkrasi ve

yerel demokrasinin kent ya;ayanlarrna yanslmasma ve yerel ydnetim mevzuatlannda
kentlilerin demokratik haklarrna yer verilmektedir.

YRL.216.KAMU YONETiMiNDE DENETiM(3+O)
Kamu ydnetiminin yaprsal ve iqlevsel boyutlanm, btirokrasi kuramlanm, ydnetim kawamt ve

unsurlanm anlamak, kontrol ve denetim kawamlan, kamu ydnetiminde denetim olgusunu ve

denetim ttirlerini anlamak 
i

SEQMELi OrnSr,nn
YRD-II3-PROTOKOL BiLGiSi( 2+O
Bu derste Olrencilere, sosyal hayatta ve ig ortamrnda protokoliin yeri ve dnemini kavratnak;
ig dtinyasrnda ve sosyal hayatlarrnda kullanacaklan protokol bilgilerini kazandrrmak; bu
bilgileri uygun yer ve zarnanda iletigim iginde bulundugu kigi ve kurumlarla gahgrrken

davrantg olarak sergileme ve uygulama becerisini geligtirmek; bu kurallan uygulayan bir
sa$tk personeline gahgtr[r kurumu temsil etme ve diper gahganlara cimek olma konusunda
yetenek kazandrrmak amaglanmaktadrr.

YRI-I T5-AB TURKIYE iLiSKiLERi( 2+O)
a- AB tarihgesi, AB-Ttirkiye iligkileri, AB'nin politikalarr
b- Ttirkiye'nin mevcut ekonomik yaplsrrun analizi, AB-Tiirkiye iligkilerindeki son

geligmeler
c- Gtmriik Birlipi ve Ttirk sanayisinin rekabet giicii.

YRL.||7.YEREL YONETIM LER MALiYESI( 2+O) ;

a- Mahalli idarelerin var olug nedenleri. Mahalli idareler teorisi
b- Yerel nitelikteki kamusal mallar ve iktisadi refah
c- Merkezi idare ile mahalli idare arasmdaki ilipkiler. idareler arasr hizmet bdltigtimii.

. idareler arasr gelir paylagrmr (Mali Tevzin)
d- Btiytik kentlerin sorunlaqmn gdziimtinde mahalli idarelerin rolii. Dtinyada ve

ilHffi 
'ff#H?l:'trttff i:b:ffi :'.*'#aharriidarererarasrndakiiliekiler'

YRL.I 1 9-MEDENI HUKUK(2+O)
Medeni Kanunun baqlangrg hiikiimlerinin; hak kawamrrun, medeni hukukun kaynaklarmm,
yer, zaman ve anlam bakrmrndan uygulanmasrmn, stibjektif ve objektif iyi niyet kurallannrn
derinlemesine analizinden bagk4 derste ayflca kigiler hukukunun konusu olan kigi kawamr,
kiqilik terimi ve ehliyetleri, kigili[in korunmasr, isim, ikametgah ve hrsrmhk, gahsi hal, gergek
ve ttizel kigiler de ayrrntrh olarak incelenmektedir. Bunun drgrnda niganlanma, evlenme,
boganma, velayet ve vesayet konulanrun analizinin yaprldr$r bir derstir.

YRL-I2I-BORCLAR HUKUKU( 2+O)
Hukuki iglemler ve gegitleri, akitlerin struflandrnlmasr, icap ve kabul, srizlegmelerin kapsamr,
kabuliin hiikiimleri. Sdzlegmeden hata, hile ve ikrah nedeniyle ddnme, mtrvazaa,
sdzlegmelerde hiiktimstizltik halleri, temsil. Sdzlegmelerin ifasr, borg ttirleri, gartlan,
sorumluluk ve haklara kafiltm, sdzlegmelerden, hakstz fiillerden ve sebepsiz zenginlegmeden
do[an borglar ve kusurlu ve kusursuz sorumluluk halleri.

YRL-l23.CEZA HUKUKU (2+O)

Ceza hukukunun kaynaklan, sugta ve cezada kanunilik ilkesi, ceza kanunun yer ve zaman
bakrmrndan uygulanmasr, suglularrn iadesi, sugun unsurlan: sugun maddi unsuru (hareket,
netice, nedensellik ba[r), hukuka uygunluk nedenleri (megru miidafaa, zarurethali,nza,emrin
yerine getirilmesi), kusurluluk, kast ve taksir; suglarrn igtimai, suga tegebbiis, suga igtirak,
eezn ilickisini cnna er.lirpn ncdeJ,ler /^f,zrrrran rslnl lin Adcao\



t:
1

'' ynr,-rzs- ir,Ptisilt( z+o)
Sdzlii iletigim Kurmak, Yanh iletigim Kurmak, Sdzstiz iletigim Kurmak, Bigimsel
(Formal)
iletiqim Kurmak, Bigimsel Olmayan (informal) iletigim Kurmak, Orgiit Drgr iletigim,Kurmak

YRL-127-SiYASET pSiKOLOJiSi(2+0)
Siyaset psikolojisi tanlml, temel terimler, siyasal sosyallegme, cinsiyetin, zekarun, yalm,
e$itimin ve benzeri unsurlann siyasi tercihler ve dtigtinceler iizerindeki etkisi.

YRL.l29-TURK SiYASAL HAYATI( 2+OI
Bu dersin igeripi Klasik D0nem Osnmanh siyasi-idari sistemi, Klasik sistemin
gdziilmesi,Taruimatreformlarr, Islahat, Meqrutiyet ddnemleri ile Osmanh Modernleqmesi'nin
karakteristik dzellikleri ile siyasal, hukuki, iktisadi ve dtiqtinsel boyutlan konulanndan
olugmaktadr. Bu dersin igerili, Tiirk Siyaseti'nin, ikinci Megrutiyet ve Cumhuriyet
D0nemi'ndeki geligmelerinden olugmaktadrr.

YRL.13 I.TiCARET HUKUKU( 2+O)
Tacir, ticari igletme, krymetli evrak ve ticari ortakhklar; 0zellikle yeni Tiirk Ticaret Kanunu
gergevesindeki ticari uygulamalar. Tacir, ticari igletme, krymetli evrak ve ticari ortakhklar;
dzellikle yeni Tiirk Ticaret Kanunu gergevesinde ticari uygulamalar.

YRL-I 33-ciRiSiMCiLiK r( 2+o)
Girigimin Onemi, Geligimi ve Kavramr
GirigimciliSin Tanrmr ve Onemi
Giri gimcilikteki Geli gmeler
Ydnetici, Girigimci, ig veren, Patron ve Sermayedar kawamlan Qergevesinde Girigimcilik
Olgusu . Girigimcilikte Liderlik ve Ydneticilik Niteliklerinin Onemi.
Girigimcilik Nitelikleri ve Etkileyen Fakt0rler. Girigimcilik Konugundaki Geligmeler.

YRL-I35-GiRiSiMCILIK II(2+O)
Tiirkiye'de Girigimcilik Olgusunun Genel Degerlendirilmesi.
Cumhuriyet Ddneminde Girigimcilik. Kadrn Giriqimcilik
Tiirk Girigimcilipinin YaprsalOzellikleri. Giriqimcili$in Sorunlan ve Qoziim Onerileri.
Ttirkiye'de Girigimcili[in Diinyadaki Geligme Trendleri igerisinde Delerlendirilmesi.

tirkiye'de Yeni Girigimci Adaylanna Oneriler.

YRL-l37.KAMU PERSONEL REJiMi( 2+OT

Kamuda insan Kaynaklan Ydnetimi; Kadro, Liyakat, Kariyer ve Smrflandrrma; Kamu
G0revlileri ve istihdam Bigimleri; Kamu Gdrevlileri ite ilgiti Temel Mevant Kamu
Hizmetlerine Girig; Memurlar; Memurlann Temel Haklan, Odev ve Ytiktimltiliikleri,
Memurlara Konan Yasaklar; Odtik ve Disiplin igleri; Memurlann Egitimi ve Motivasyonu.

YRL.l39.KAMU YONETiMiNDE GUNCEL SORUNLAR VE YENi
YAKLASIMLAR(2+O)
Klasik kamu ydnetimi kuramlan, modern kuramlara gegif, kamu yonetiminde kaos ve
karmagrkhk bilimleri, yeni kamu yOnetimi hareketi, yeni kamu igletmeciligi, ydnetigim,
sektOrler arasr igbirli$i ve ortakhklar, yeni sa! ve minimal devlet teorisi, kamu tercihi teorisi,
kamu ydnetiminde post-modernizm ve post-btirokrasi, kamu sektOrtinde stratejik planlama ve
performans yOnetimi


