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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  

SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU 

YEREL YÖNETİMLER  BİRİNCİ  VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI  

DERS İÇERİKLERİ 

 

I-YARIYIL 

 

YRD -101 -TÜRK DİLİ-I(2+0) 

a- Dil, Diller ve Türk Dili. 

b-  Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle. 

c-   Kelime Türleri. 

d-  Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri. 

e-  Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri. 

 

AİKT-101-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2+0) 

a-  Temel Kavramlar 
b-  Türk İnkılabı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar 

c-  Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi 

d-  Türk İstiklal Savaşı 

 

YBD-101-YABANCI DİL-I (3+0) 

a- Konuşma. 

b- Dinleme-Anlatma. 

c- Yazma. 

d- Okuma-Anlama. 

 

YRL-101-YÖNETİM BİLİMİ(3+0) 

Evrensel yönetim teorileri, fonksiyonları ile söz konusu yönetim fonksiyonlarını, kamu 

yönetimindeki kullanımı ve sorunları incelemektedir. Öğrencilere verilen formasyon ile, hem 

özel hem de kamu sektöründe, özellikle yönetim unsurlarını ve ilkelerini çok iyi bilmeleri 

sağlanarak, ilerde başarılı bir yönetici olmaları için gereken alt yapı kurulmaya 

çalışılmaktadır. Ayrıca bu ders, sistem yaklaşımı, amaçlara göre yönetim ve yöneylem 

araştırması gibi modem yönetim teknikleri içermekte ancak bu tekniklerin kamu 

yönetimindeki kullanımı ve sorunları içermektedir. 

 

 YRL-103-GENEL MUHASEBE I(2+0) 

Muhasebenin tanımı, amaçları, ilgili olduğu bilim dalları, muhasebe ilkeleri, bilanço gelir ve 

tablosu, tek düzen  

hesap planına göre hesapların işleyişi, Dönen  varlık hesapları, duran varlık hesapları, kısa 

vadeli yabancı  

kaynaklar hesapları, uzun vadeli yabancı kaynaklar hesapları, öz kaynaklar hesapları, gelir 

hesapları. 

 

YRL-105-HUKUĞA GİRİŞ(3+0) 

Hukuk kavramı, başlıca hukuk sistemleri, hukukta müeyyide, hukukun belli başlı alanları, 

pozitif hukukun kaynakları, hukukun uygulanması, hak kavramı, hukukta sorumluluk ve 

sorumluluğun işletilmesi anlatılır. 

 

YRL-107-GENEL İŞLETME  (3+0) 

a- İşletmecilik temel kavramları, tarihsel gelişimi 

b- İş gören,girişimci,yönetici,tüketici 

c- İşletmelerin amaçları,çevreyle ilişki ve sorumlulukları, türleri, yapısal ve fonksiyonel 

analizi,ilkeleri,kuruluş  yeri çalışmaları,seçimi, fizibilite raporu, konumluk yeri 

d- Organize sanayi bölgeleri,işletmeler arası anlaşma  ve birleşme türleri,kapasite türleri ve 

optimal büyüklük ve  ölçüleri  gibi bilgiler. 

 

 



 

YRL-109-TOPLUM BİLİMİ(3+0) 

Toplum Bilimin Unsurları Hakkında Bilgilendirme,  Toplum Kavramı  ve Kültür,  Modernite  

ve Postmodernite, Küreselleşme Kavramları, Toplumsal Tabakalaşma, Toplumsal Sınıflar, 

Evlilik ve Kişisel Yaşam,  Irk ve Etnisite, Toplusal Birim Olarak Aile, Birey Kavramı  ve 

Algılanmasındaki Değişiklikler,  Eğitim  ve Toplum, İş  ve Ekonomik Yaşam,  Kitle  İletişim 

Araçları  ve Popüler Kültür, Sağlık ve Toplum, Din ve Toplum. 

 

YRL-111-SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ  (3+0) 

a- Siyaset, Siyaset Bilimi 

b- İktidar, Siyasal İktidar, Meşruiyet, Egemenlik ve elit tanımları ve Kavramları ile Bu 

Konulardaki Teoriler Özetle Anlatılmaktadır. 

c-  Devlet, Anayasa ve Demokrasi Kavramları 

d- Siyasal Güçler Başlığı Altında Siyasal Partiler, Baskı Grupları ve Kamuoyu. 

e- Seçim Sistemleri ve Ülkemizde Yapılan Seçimler 

f- Birey-Toplum ve Devlet İlişkisinde Devletin Temel Görevleri,  

g- Devlet Gücünün Sınırlandırılması, Kamu Özgürlükleri ve İnsan Hakları. 

h- Siyasal Sistem ve Siyasal Kültür ile Siyasal Katılma Davranışları. 

 

II. YARIYIL 

TRD-102-TÜRK DİLİ-II (2+0) 

a- Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri. 

b- Noktalama ve Yazım Kuralları. 

c- Anlatım Bozuklukları. 

 

YBD-102-YABANCI DİL-II (3+0) 

a- Konuşma. 

b- Dinleme-Anlama. 

c- Yazma. 

d- Okuma-Anlatma. 

 

AİKT-102-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II (2+0) 

      a- Atatürk Dönemi İnkılapları. 

      b- Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti. 

a- Atatürk İlkeleri 

 

YRL-102-TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ  (  3+0  ) 
a- Bilgisayarda yazılım ve donanım (hardware ve software) kavramlarını genel anlamda 

anlatabilmek için DOS işletim sistemi ve kelime işlem yazılım programı anlatılmaktadır 

b- Bilgisayarı tanımak, kullanmak ve işletmek için pratik bilgiler uygulamalı olarak 

laboratuvarda görülmektedir. 

 

YRL-104-ANAYASA HUKUKU(3+0 

Temel Kavramlar (Maddi ve Şekli Anlamda  Anayasa, Anayasaların üstünlüğü, Bağlayıcılığı, 

Sert ve Yumuşak Anayasa, Anayasaların Yapılması, Değiştirilmesi, Asli ve Türev Kurucu 

İktidar, Yazılı ve Geleneksel Anayasa ve Anayasa Geleneği) Devlet ve Egemenliğin Yapısı, 

Kaynağı ve Siyasal İktidar, Devletin Tanımı ve Unsurları, Egemenlik ve Siyasal İktidar 

Ayırımı,  Kullanılışına Göre Devlet Türleri, Demokrasi Kavramı, Demokratik Siyasal 

Sistemler, Türk Anayasa Hukuku, Osmanlı Anayasa Düzeni, 1876 ve 1909 Anayasaları / 1921 

/ 1924 / 1961 / 1982 Anayasaları,Güncel Anayasa Değişiklikleri.   

                

YRL-106-KAMU YÖNETİMİ  (3+0) 

a- Yönetim Kavramı 

b- Kamu Yönetiminin Tanımı ve Elemanları 

c- Kamu Yönetimi 

d- Özel Yönetim 

e- Kamu Yönetiminin örgütlenmesi 
f- Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim İlkeleri 

g- Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yapısı. 

h- Merkezi Yönetimin Başkent Örgütü ve Taşra Örgütü 



 

 

YRL-108-SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ(3+0) 
Bu dersin amacı; Antik Yunan kent devleti, Antik Yunan toplumunun siyasal düzeni ve siyasal 

düşünüşünü ve günümüze gelene kadar tarihsel süreçte tarihi yönlendiren medeniyetler, düşünürler-

siyaset bilimcileri bilinir kılmak. 

 

YRL-110-İKTİSADA GİRİŞ(3+0) 

İktisadın tanımı, tarihsel gelişimi, temel kavramlar, kıtlık, ekonomik tercih ve kıtlık 

sorununun çözümü, arz ve talebin esasları, piyasa dengesi, talep-fayda ve tüketici davranışı, 

esneklik, üretici tercihlerinin temelleri, üretim ve maliyetleri, tam rekabet piyasası, tekel 

piyasası, faktörler piyasası, faktör gelirleri, tekelci rekabet ve oligopol piyasası.  

 

YRL-112-GENEL MUHASEBE II( 2+0) 

Mizanlar, başlıca mizan türleri, bilanço çeşitleri, kapanış ve açılış kayıtları, kar zarar 

hesaplarının işleyişi, kar  

dağıtımı, dönem sonu kapanış işlemleri, 7/A ve 7/B seçeneğine göre yansıtma hesaplarına 

yönelik mizan, bilanço ve dönem kar ve zarar hesaplarına ilişkin uygulamalar.   

 

 

III-YARIYIL 

 

YRL-201-MATEMATİK (3+0) 

Sayılar, Üslü ve köklü ifadeler, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Paraboller, 

2.ve3.Dereceden fonksiyonların grafikleri, Trigonometri, Kompleks Sayılar, Logaritma, 

Lineer Denklem Sistemleri, Matrisler, Limit ve Süreklilik, Türev, İntegral, Diferansiyel 

Denklemler, İstatistik, Yanılgı, Standart sapma hesabı, Hesap makinesi kullanımı. 

 

YRL-203-YEREL YÖNETİMLER   I (3+0) 

Mahalli idarelerin ortaya çıkışı ve kavramsal çerçeve, İdareyi etkileyen anayasal ilkeler, 

Mahalli idarelerin gelişimi ve temel ilkeler, Mahalli idarelerde görev, gelir bölüşümü, bütçe, 

İl özel idareleri, belediye idaresi, büyükşehir belediyesi, köy idaresi. 

 

YRL-205-İMAR MEVZUATI ve UYGULAMALARI( 3+0) 

Planlama ve Yerel (İmar) Planlama Hakkında Genel Bilgiler, İmar Planlarının Türleri, imar 

Planlama Süreci İmar Planlarının Hazırlanması, imar Planlarının Yapılmasında Usul ve Şekil 

Kuralları, yerel Planların Uygulanması İmar Programı. 

 

YRL-207-İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU( 3+0) 

b- İş hukukunun tarihsel gelişimi, kavramları, kaynakları ve uygulama alanı, bireysel iş 

hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve Türk sosyal güvenlik sistemi ele 

alınır. 

c- İşçi ve işveren arasındaki bireysel iş sözleşmesinin hazırlanması ve yürütülmesine 

ilişkin hukuki esaslar; özellikle iş sözleşmesinin sona erme sürecinde ortaya çıkan 

uyuşmazlıklar ile bu süreçteki karşılıklı hak ve yükümlülükler. 

d- Toplu iş sözleşmesi kavramı ile sendikalar, sendika özgürlüğü ve hakkı; grev ve lokavt 

kavramlarının uygulanmasına ilişkin esaslar. Sosyal güvenlik kurumları ve sosyal 

güvenlik haklarının kazanılmasına ve kullanılmasına ilişkin esaslar. 

 

YRL-209-İDARE HUKUKU( 3+0) 

 İdare organı, idare organının yasama organından ayrılması, idare organının yargı organından 

ayrılması, idare organının yürütme organından ayrılması, idari fonksiyon, maddi kriter, maddi 

kriterin eleştirisi, şekli veya organik kriter, idari fonksiyonun yasama fonksiyonundan 

ayrılması, idari fonksiyonun yargı fonksiyonundan ayrılması, idari fonksiyonun hükümet 

fonksiyonundan ayrılması ve idari fonksiyonun özellikleri ele alınır. 

 

 

 

 



 

YRL-2011-KARŞILAŞTIRMALI  YEREL YÖNETİMLER( 3+0) 

Dünya’da uygulanan yerel yönetim modelleri incelenerek, kendi aralarında ve Türkiye’de 

uygulanan modelin mukayesesi yapılır. Yapılan karşılaştırmalar sonucun en etkin 

uygulamalar ele alınarak ideal bir yerel yönetim modelinin temel unsurları belirlenmeye 

çalışılır. 

 

YRL-213- TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI( 3+0 

Türkiye’nin idari yapısı, kamu yönetimine özgü konu, sorunlar konusunda bilgilendirmektir. 

Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Türkiye’deki idari yapıyı anlayacak, kamu 

örgütlenmesindeki değişimleri ve yeni örgütleri kavrayacak, kurumlar arasındaki ilişkileri 

çözümleyebilecektir. 

 

YRL-215-TÜRKİYE EKONIMİSİ 

a- Türkiye Ekonomisinde Kullanılan Temel Kavramlar ve Tanımlamalar 

b- Türkiye Ekonomisinde belli başlı dönemler. 

c- Liberal Dönem-Devletçi Dönem-II Dünya Savası Dönemi-Demokrat Parti Dönemi- 

Planlı Dönem-  

d- Milli Gelir ve Belli ve Bazı Sektörlerin (Tarım, Sanayi,Hizmetler) Dönemlere göre 

Seyri  

e- KİT’lerin durum. Planlama ve Planlar, İthal İkamesi ve İhracata Yönelik Büyüme 

           24 Ocak 05 Nisan İstikrar Programları ile Enflasyon sorunu ve Dış Ekonomik ilişkiler 

 

IV-YARIYIL 

 

YRL-202-TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI(3+0) 

Türk toplumsal yapısının temelleri, Türkiye’de değişmenin araçları olarak yapısal 

değişkenlerden ekonomi ve siyaset, Türk toplumsal yapısındaki değişmenin görünümlerinden 

olan nüfus, kentleşme ve aile olguları anlatılır. 

 

YRL-204-YEREL YÖNETİMLER II ( 3+0) 

Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmeti ilişkisi, Günümüzde Yerel Yönetiminde hizmet yaklaşımı 

ve gelişmeler, İl Özel İdareleri mevzuat ve analiz, Osmanlı döneminde yerel hizmetler ve 

belediyeler, Vakıflar, Günümüzde Belediyeler Örgütsel Yapı, Belediye ve Kentsel Hizmetler, 

Mahalle Örgütlenmesi ve Hizmetler, Belediyelerin Mali Yapısı, Büyükkent Belediyeleri, 

Yönetsel Yapı Dinamikleri,Büyük Kent Belediyesi Hizmetleri, Mali Yapılanma, Yerel 

Hizmetlere Gönüllü Katılım, Belediye Şirketleri Köy Yönetimleri, İller Bankası ve Kamu 

Harcamaları, Kalkınma Ajansları ve yerelde yönetişim, Yerelde Kurumsal-Toplumsal 

Sorumluluk projelerinde İşbirliği. 

 

YRL-206-KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI( 3+0) 

Toplumsal yapı ve değişme; nüfus yapısı, göç teorileri, kent ve kent teorileri, kent ve kentsel 

gruplar ve gecekondulaşma konuları işlenmektedir. 

 

YRL-208-TÜRK VERGİ SİSTEMİ  ve MEVZUATI ( 3+0) 

Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve cezaları, 

Türk vergi sistemi, gelir vergisi ve uygulaması, kurumlar vergisi ve uygulaması, emlak 

vergisi ve uygulaması, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergisi, katma 

değer vergisi, damga vergisi ve harçlar. 

 

YRL-210-HALKLA İLİŞKİLER( 3+0) 

a- Temel Kavramlar 

b- Amaçlar ve Temel Özellikleri 

c- Kamuoyu 

d- Halkla İlişkiler Çalışması. 

e- Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar 

 

 

 



 

YRL-212-KAMU MALİYESİ( 3+0) 

Kamu Maliyesinin tanımı, özelikleri, tarihçesi ve ilgili kavramların anlatımı. 

 

YRL-214-YEREL DEMOKRASİ VE KENTLİ  HAKLARI(3+0) 

Bu derste demokrasi ve demokrasinin gelişim süreci, anlatıldıktan sonra yerel demokrasi ve 

yerel demokrasinin kent yaşayanlarına yansımasına ve yerel yönetim mevzuatlarında 

kentlilerin demokratik haklarına yer verilmektedir. 

 

YRL-216-KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM(3+0) 

Kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel boyutlarını, bürokrasi kuramlarını, yönetim kavramı ve 

unsurlarını anlamak, kontrol ve denetim kavramları, kamu yönetiminde denetim olgusunu ve 

denetim türlerini anlamak 

 

SEÇMELİ DERSLER 
YRD-113-PROTOKOL  BİLGİSİ( 3+0) 

Bu derste öğrencilere, sosyal hayatta ve iş ortamında protokolün yeri ve önemini kavratmak; 

iş dünyasında ve sosyal hayatlarında kullanacakları protokol bilgilerini kazandırmak; bu 

bilgileri uygun yer ve zamanda iletişim içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla çalışırken 

davranış olarak sergileme ve uygulama becerisini geliştirmek; bu kuralları uygulayan bir 

sağlık personeline çalıştığı kurumu temsil etme ve diğer çalışanlara örnek olma konusunda 

yetenek kazandırmak amaçlanmaktadır. 

YRL-115-AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ( 3+0) 

a- AB tarihçesi, AB-Türkiye ilişkileri, AB’nin politikaları 

b- Türkiye’nin mevcut ekonomik yapısının analizi, AB-Türkiye ilişkilerindeki son 

gelişmeler 

c- Gümrük Birliği ve Türk sanayisinin rekabet gücü. 

 

YRL-117-YEREL YÖNETİM LER MALİYESİ( 3+0) 

a- Mahalli idarelerin var oluş nedenleri. Mahalli idareler teorisi 

b- Yerel nitelikteki kamusal mallar ve iktisadi refah 

c- Merkezi idare ile mahalli idare arasındaki ilişkiler. İdareler arası hizmet bölüşümü. 

İdareler arası gelir paylaşımı (Mali Tevzin) 

d- Büyük kentlerin sorunlarının çözümünde mahalli idarelerin rolü. Dünyada ve 

Türkiye'de mahalli idareler. İller Bankası ile mahalli idareler arasındaki ilişkiler. 

Mahalli idarelerin sorunları ve çözüm önerileri. 

 

YRL-119-MEDENİ HUKUK(3+0) 

Medeni Kanunun başlangıç hükümlerinin; hak kavramının, medeni hukukun kaynaklarının, 

yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasının, sübjektif ve objektif iyi niyet kurallarının 

derinlemesine analizinden başka, derste ayrıca kişiler hukukunun konusu olan kişi kavramı, 

kişilik terimi ve ehliyetleri, kişiliğin korunması, isim, ikametgah ve hısımlık, şahsi hal, gerçek 

ve tüzel kişiler de ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bunun dışında nişanlanma, evlenme, 

boşanma, velayet ve vesayet konularının analizinin yapıldığı bir derstir. 

 

YRL-121-BORÇLAR HUKUKU( 3+0) 

Hukuki işlemler ve çeşitleri, akitlerin sınıflandırılması, icap ve kabul, sözleşmelerin kapsamı, 

kabulün hükümleri. Sözleşmeden hata, hile ve ikrah nedeniyle dönme, muvazaa, 

sözleşmelerde hükümsüzlük halleri, temsil. Sözleşmelerin ifası, borç türleri, şartları, 

sorumluluk ve haklara katılım, sözleşmelerden, haksız fiillerden ve sebepsiz zenginleşmeden 

doğan borçlar ve kusurlu ve kusursuz sorumluluk halleri. 

 

YRL-123-CEZA HUKUKU (3+0) 

Ceza hukukunun kaynakları, suçta ve cezada kanunilik ilkesi, ceza kanunun yer ve zaman 

bakımından uygulanması, suçluların iadesi, suçun unsurları: suçun maddi unsuru (hareket, 

netice, nedensellik bağı), hukuka uygunluk nedenleri (meşru müdafaa, zaruret hali, rıza, emrin 

yerine getirilmesi), kusurluluk, kast ve taksir; suçların içtimai, suça teşebbüs, suça iştirak, 

ceza ilişkisini sona erdiren nedenler (af, zamanaşımı, ön ödeme). 



 

 

YRL-125- İLETİŞİM( 3+0) 

Sözlü  İletişim  Kurmak,  Yazılı  İletişim  Kurmak,  Sözsüz  İletişim  Kurmak,  Biçimsel  

(Formal)  

İletişim Kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim Kurmak, Örgüt Dışı İletişim Kurmak 

 

YRL-127-SİYASET PSİKOLOJİSİ(3+0) 

Siyaset psikolojisi tanımı, temel terimler, siyasal sosyalleşme, cinsiyetin, zekanın, yaşın, 

eğitimin ve benzeri unsurların siyasi tercihler ve düşünceler üzerindeki etkisi. 

 

YRL-129-TÜRK SİYASAL HAYATI( 3+0) 

Bu dersin içeriği Klasik Dönem Osnmanlı siyasi-idari sistemi, Klasik sistemin 

çözülmesi,Tanzimat reformları, Islahat, Meşrutiyet dönemleri ile Osmanlı Modernleşmesi'nin 

karakteristik özellikleri ile siyasal, hukuki, iktisadi ve düşünsel boyutları konularından 

oluşmaktadır. Bu dersin içeriği, Türk Siyaseti'nin, İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet 

Dönemi'ndeki gelişmelerinden oluşmaktadır. 

 

YRL-131-TİCARET HUKUKU( 3+0) 

Tacir, ticari işletme, kıymetli evrak ve ticari ortaklıklar; özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu 

çerçevesindeki ticari uygulamalar. Tacir, ticari işletme, kıymetli evrak ve ticari ortaklıklar; 

özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ticari uygulamalar. 

 

YRL-133-GİRİŞİMCİLİK I( 3+0) 

Girişimin Önemi, Gelişimi ve Kavramı 

Girişimciliğin Tanımı ve Önemi 

Girişimcilikteki Gelişmeler 

Yönetici, Girişimci, İş veren, Patron ve Sermayedar kavramları Çerçevesinde Girişimcilik 

Olgusu . Girişimcilikte Liderlik ve Yöneticilik Niteliklerinin Önemi. 

Girişimcilik Nitelikleri ve Etkileyen Faktörler. Girişimcilik Konuşundaki Gelişmeler. 

 

YRL-135-GİRİŞİMCİLİK II(3+0) 

Türkiye’de Girişimcilik Olgusunun Genel Değerlendirilmesi.  

Cumhuriyet Döneminde Girişimcilik. Kadın Girişimcilik 

Türk Girişimciliğinin Yapısal Özellikleri. Girişimciliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri. 

Türkiye’de Girişimciliğin Dünyadaki Gelişme Trendleri içerisinde Değerlendirilmesi. 

Türkiye’de Yeni Girişimci Adaylarına Öneriler. 

 

YRL-137-KAMU PERSONEL REJİMİ( 3+0) 

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi; Kadro, Liyakat, Kariyer ve Sınıflandırma; Kamu 

Görevlileri ve İstihdam Biçimleri; Kamu Görevlileri ile İlgili Temel Mevzuat; Kamu 

Hizmetlerine Giriş; Memurlar; Memurların Temel Hakları, Ödev ve Yükümlülükleri, 

Memurlara Konan Yasaklar; Özlük ve Disiplin İşleri; Memurların Eğitimi ve Motivasyonu. 

 

YRL-139-KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE YENİ 

YAKLAŞIMLAR(3+0) 

Klasik kamu yönetimi kuramları, modern kuramlara geçiş, kamu yönetiminde kaos ve 

karmaşıklık bilimleri, yeni kamu yönetimi hareketi, yeni kamu işletmeciliği, yönetişim, 

sektörler arası işbirliği ve ortaklıklar, yeni sağ ve minimal devlet teorisi, kamu tercihi teorisi, 

kamu yönetiminde post-modernizm ve post-bürokrasi, kamu sektöründe stratejik planlama ve 

performans yönetimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


