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Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
ATA-160 Atatiirk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I ) 0 0 ) ) 7 YOK

Jsmanltntn 96kiig sebeplerine genel bir bakrq, Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kuruluguna giden yol, Osmanh'nln son dcinemindeki fikir
tktmlart, Mondros mtitarekesi sonrastnda iilkenin kargr kargrya kaldrfr durum ve Atatiirk'iin Samsun yolculupu, Milli Miicadelenin ill
rdrmr, Milli grigler ve Misak-r Milli, TBMM'nin kurulmasl, savagrn idaresini ele almasr ve Batr Cephesindeki savaglar, Biiyiik Taamrz
te zafer.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uys. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
ING-IOI Insilizce I , 0 0 ) 2 2 YOK

Elementary (The verb be: I, you, and we; The verb be: he, she, and they; This and these; Noun plurals; a / an vs. the; Possessive 's an(
s'; Possessive adjectives; Yes-No questions with be, Information questions with be; Simple present statements; Simple present: Yes-Nr
luestions and short answers; Frequency adverbs; There's and There are, Quantifiers; Telling the Time)
Kigileri tanrtabilmek, Ulke ve Uluslan telafuz edebilmek, Rakamlan anlayrp telafuz edebilme, Meslekler hakkrnda konugmak ve kigise
rilgileri <ilrenip anlatabilmek. Kiqilerden bilgileri tekrar etmesini istemek, nesneleri tanrmlayabilmek igin srfatlan kullanabilmek, Sahil
rlunan nesnelerden, aile iiyelerinden, zaman ve fiyatlardan bahsedebilmek. Bog zaman aktivitelerinden ve ne zaman yaptldrklanndar
rahsedebilmek. Konser, sergi vb. etkinlikler hakkrnda bulunan ilanlardan onemli bilgiler bulmak. Nesnelerin odada yer yor
taktmrndan iligkilendirilmesi ve giinliik rutinleri tanrmlama. Onemli giinler, haftalar ve aylarda kullanrlan kahplan kullanabilmek
)neri, teklif yapmak ve bunlara kargrhk vermek, yiyecek, igecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak. Tanrnmayan kigiler hakkrndr
toru sorrna ve cevap verebilme, diler insanlann boq zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkrnda yorum yapabilme. Yerlegim yerlerini vt
.anrdrk mekanlart tantmlayabilme, kigilerin yagadrklan yerler hakkmda soru sorabilme. Gegmiqte gergeklegen olaylar hakktndr
<onugabilmek, yrllan telafuz edip anlayabilmek, kigiler hakkrnda haberlere karsrhk verip karsrhkh soru sorup cevap veffne.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
TUR-I70 Tiirk Dili I J 0 0 1 ) ) YOK

)il nedir? Dillerin Do!'uqu. Dil diiqilnce ba[lantrsr, Dil Kiiltiir BaSlantrsr, Dil Toplum Ballantrsr. Diinya Dilleri ve Tiirkge. Tiirk Dilin
Iarihgesi. Ses Bilgisi. Tiirkge Kelimelerin Ses Ozellikleri, Vurgu, Heceler. Yapr Bilgisi. Yaprm Ekleri, Qekim Ekleri. Kelime, A.
{,nlam Derecelerine Gcire Kelimeler B-Anlam iligkilerine Gdre Kelimeler C-Yapr Bakrmrndan Kelime Qeqitleri. Kelim Tiirleri. Kelimr
3ruplar, A- isim tamlamast, B-Stfat tamlamasr C-Krsaltma Gruplan, Q-Unvan Grubu, D-Edat Grubu E-BaSlag Grubu, F-Unlem Grubu
f-Tekrarlar, H-Fiilimsiler I-Sayr GJubu, i-Birlegik fiiller. Ciimle, A-Ciimleni Ogeleri B-Ciimle Qeqitleri. YazrmKurallan

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
ISY-103 Genel Hukuk Bilsisi ) 0 0 7 ) 7 Zorunlu

Tiirk hukuk sistemini diger hukuk sistemleriyle mukayesesi, hukukun kalmaklan ve hukukun srnlflandrnlmasr, kiqilik kavramr ve
stntflandtrtlmasr, kigilifin kazantlmast ve kaybedilmesi, hak ehliyeti, hak ehliyetinin kazanrlmasr ve kaybedilmesi, fiil ehliyeti, kamu
hukuku ve <izel hukuk aynmr, Anayasa hukuku, Anayasa'nrn ilk iig maddesine gcire Tiirkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri, ceza
hukuku, ceza muhakemesi hukuku, devletler genel hukuku, ig ve sosyal gi.ivenlik hukuku, idare hukuku, ticaret hukuku, borqlar
hukuku, medeni hukuk, devletler <izel hukuku, krymetli evrak hukuku hakkrnda genel bilgiler aktanlarak hukukun temel kavramlan
ve temel hukuk alanlanyla ilgili bilei sahibi olunmasr saElanlr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-101 Kamu Yiinetimi 4 0 0 4 4 4 Zorunlu

Kamu ycinetiminin konumu ve iglevi: idarenin siyasal balrmhh[r ve <izerklili; idarenin gdrevleri, cirgi.itsel yaprst; kamu yonetrmi
aygltl ve bu aygrtrn pargalan (merkezden ve yerinden ycinetim, federal - iiniter devlet); devletin ydnetimi, devlet ydnetiminin tagra
orgiitti; yerel y<inetimler; iglevsel bakrmdan uzmanlaqmrq kuruluqlar; KiT'ler; kamu g<irevlilili: memurluk sistemleri ve
uygulamalan; kamu gdrevlili[inin yaprsl; memurluk stati.isii; kamu ycinetiminin denetimi: siyasal, idari ve yargrsal denetim; kamu
ytjnetimi ve hukuk: kamu ycinetiminin hrlbq\a baghh[r (Hukuk Devleti); kamu yrinetimi kararlannrn hukuksal retimi ciEretilir.
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uye. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
YRL-I15 Kamu Yiinetimi 3 0 0 3 3 4 Zorunlu

Kamu ycinetiminin tanrmt ve elemanlarr, yonetim diigiincesinin geligimi ve kamu-rizel sektor ycinetimlerinin aynlmiit, kamu
ycinetimi diigiincesinin evrimi ve geleneksel kamu yonetimi anlayrqrnrn olugumu, Yeni Kamu Yonetimi anlaylqr ve ycinetimde yeni
paradigma, kamu yonetimini incelemede baghca yaklagrmlar ve kamu y<inetiminin difer bilim dallarryla iliqkisi, kamu y<inetimi ve
cizel ycinetimin benzerlik ve farklan, devletin niteligi, gdrev ve bolutlanndaki biiyiimenin kamu drgiitlerine ve topluma etkileri,
merkezi ydnetim, yetki genigligi, hizmette yerellik ve adem-i merkeziyet kavramlan, merkezi yonetimin baqkent orgiitii ve yardlmcr
kuruluglar, merkezi ycinetimin tagra tirgiitti ve tarihi gelisimi, kamu ycinetiminin denetlenmesi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-103 Yerel Yiinetimler l 3 0 0 3 5 Zorunlu

Yerel yonetimlerin tanrmr, doluq nedenleri, yerel yonetimlerin temel ilkeleri, yerel yonetimlerde gorev ve getlr bdlii$umri, yerel
ycinetimlerin tiirleri ve tantttlmasr, yerel yonetimlerin organlan ve olugumu, gcirev ve yetkileri, yerel ycinetimlerin gelir kaynaklal ve
bunlann harcanmasr, yerel ydnetimler ile merkezi idare arasrndaki iliqkiler, mahalli yrinetim birlikleri.
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Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-105 Tiirkive'nin Tonlumsal Yanrsl 3 0 0 3 3 3 Zorunlu

Tiirk toplumsal yaprstnrn temelleri, Tiirkiye'de deligmenin araglan olarak yaprsal de[iqkenlerden ekonomi ve siyaset, Tiirk
toplumsal yaprsrndaki deAismenin goriiniimlerinden olan niifus. kentlesme ve aile olsulan ve iliskilerinden olusur.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-107 Genel Ekonomi ., 0 0 ', 2 ', Zorunlu

Ekonominin konusu ve kapsamr, ekonomi ile ilgili temel kavramlar,fayda teorisi, talep ve arztn genel esaslan, esneklikler, fiyat
teorisi, tiretici teorisi, tiiketici teorisi, milli gelir, istihdam, parapolitikasr, enflasyon, ekonomik kalkrnma ve biiyi.ime tizerinde durulur.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL.I09 Ticari Matematik , 0 0 , 2 ) Zorunlu

Saytlar, reel sayrlann ozellikleri, reel saytlarla iglemler, iisler ve kokler, cebrik iglemler, garpanlara aylrrna, kesirler, denklemler ve
e$itsizlikler, birinci dereceden denklemler ve ikinci dereceden denklemler, denklemler ve egitsizliklerin uygulamalan, fonksiyonlar
ve grafikler, logaritma, do!rusal denklem sistemleri ve matris cebri, determinantlar, tiirev, integral, tiirev ve integralin mesleki
uyqulamalarr, mali ve ticari hesaplar iizerinde durulur.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik uvg. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-111 Genel Isletme I 2 0 0 J 7 3 Zorunlu

Igletmenin temel kavramlan, amaglan ve gevre ile iligkileri, igletmelerin srnrflandrnlmasr, iqletmelerin kurulug gahgmalan,
biiyr.ikliiEii ve kapasitesi, isletme fonksiyonlan dEretilir.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uyg. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
MAT-I73 Kalkiiliise Giris , 0 I 3 t ( 4 Zorunlu

Aritmetifin Temel Konulan, Grafikler, Fonksiyonlar ve Modeller, Ikinci Derece Fonksiyonlar, Egitlikler ve Egitsizlikler, Polinom ve
Rasvonel Fonksivonlar.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-1I3 Hukuka Giris 3 0 0 3 3 3 Zorunlu

Hukukun sebepleri, aynmrn ana cizellikleri ve ayrrmda yer alan baghca hukuk dallanyla ilgi Hukukun dogu$u-tarihi geligimi, felsefi
ve yazit kaynaklarr anlatrlmakta, ardrndan hukuk sistematifine uygun olarak temel ve evrensel nitelikli kavramlar verilmektedir.
Sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakrmrndan uygulanmasr anlatrlmakta, daha sonra hukukun dallara (kamu, rizel ve karma
hukuk) avnlmasrnrn li temel konular islenmektedir

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvg. Saat .llusal Kred AKTS TURU
YRL-I15 Kamu Yiinetimi J 0 0 3 3 4 Zorunlu

Hukukun sebepleri, aynmln ana <izellikleri ve aynmda yer alan baghca hukuk dallanyla ilgi Hukukun dogugu-tarihi geligimi, felsefi
ve yazh kaynaklan anlatrlmakta, ardrndan hukuk sistemati$ine uygun olarak temel ve evrensel nitelikli kavramlar verilmektedir.
Sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakrmrndan uygulanmasr anlatrlmakta, daha sonra hukukun dallara (kamu, cjzel ve karma
hukuk) awrlmasrnrn li temel konular islenmektedir

.  Yarr
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Jlusal Kred AKTS TURU
4TA-260 Atatiirk Ilkeleri ve Inkrlap Tarihi II , 0 0 ) , 7 YOK

ifitim, kiiltiir, sosyal ve ekonomik alanlardaki Milli Miicadele, Atati.irk'iin hayah, Tiirk inkrlAbrnrn stratejisi, Siyasi, sosyal ve kiilti.ire
re hukuk alandaki inktldplan ve bu inkrlAplann olug siirecini anlatrr. Atattirk donemindeki ig ve drg siyasi olaylan Atatiirk'iin diinyi
rangr igin gabalan. Atatiirk ilkelerine ve iilkeye olan ig ve drg tehditlere kargr genElili uyarmak ve Tiirkiye'nin jeopolitik konumr
rakkrnda bilei vermek.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uys. Saat Jlusal Kred AKTS TURU
ING.1O2 Ineilizce II ) 0 0 ) ) t YOK

iegmig olaylardan bahsetme. Gegmig ve gimdiki zaman olaylannda soru-cevap yeterlilifi. Yagadrg yer hakkrnda bahsetme ve kabiliye
:iimleleri. Tanrnan yerler hakkrnda bahsedebilme ve turistik bilgilendirme makalelerinde onemli bilgileri tespit edebilme. Drganda bi
;iin planlama ve basit rilgiide elektronik posta ve mektubu anlayabilme. Bog zaman aktivitelerinden bahsetme zamanlan hakkrndr
lonuqabilme. Konser, sergi vb. etkinlikler hakkrnda bulunan ilanlardan onemli bilgiler bulmak. Nesnelerin odada yer ycin baktmrndar
ligkilendirilmesi ve giinliik rutinleri tanrmlama. Onemli giinler, haftalar ve aylarda kullanrlan kahplan kullanabilmek. Oneri, tekli
zapmak ve bunlara kargrhk vermek, yiyecek, igecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak. Tanrnmayan kiqiler hakktnda soru sorna v(
:evap verebilme, difer insanlann bog zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkrnda yorum yapabilme. Yerlegim yerlerini ve tanrdrl
nekanlan tanrmlayabilme, kigilerin yagadrklan yerler hakkrnda soru sorabilme. Gegmigte gergeklegen olaylar hakkrnda konugabilmek
nllan telafuz edip anlayabilmek, kigiler hakkrnda haberlere karsrhk verip karsrhkh soru sorup cevap verrne.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uys. Saat Jlusal Kred AKTS TURU
TUR-270 Ttirk Dili II ) 0 0 ) 2 ) YOK

iozlii anlabm. Yaz:Jt Anlatrm (Kompozisyon) a)Kompozisyon yazmada uyulmasr gereken hususlar b) Anlatrm ttirleri c) Anlattn
rozukluklan. Mektup, i16n, reklam, ozgegmig. Makale, denemeo elegtiri, fikra. Hatrra, gezi yaztst, biyograh, otobiyografi. Roportaj
rikaye, roman, tiyatro, masal. Rapor, tutanak. Yazr tiirleriyle ilgili uygulamalar. Konugma Sanatr Ve Konugma Tiirleri: a)Baganh bir
.onu$ma igin yaprlmast gerekenler b)Konuqma tiirleri (uygulama). Bilimsel aragtrrma nasrl yaprlrr? (Konuyu segme, srnrrlandtrma
:aynak bulma ve yazma). Metin inceleme ve seeme vaztlar. Metin inceleme ve secme vazlar.

II. Yanvrl DERSLERi
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Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Jlusal Kred AKTS TURU
HIT-102 Protokol Bilsisi ) 0 0 ) 7 I

L Zorunlu
Sosyal hayatta ve ig ortamtnda protokoliin yeri ve cinemi.Kurum ve kuruluglarda uygulanan protokol gegitleri ve cizelfikleri.
Kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kurallan. Sekreterin kendi iginde ve kurumu temsil gorevinde uygulayacalr protokol
kurallan

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
YRL.I02 Kent Analizi 2 0 0 ., 7 3 Zorunlu

Kent ve ekonomi, Kentleqme politikalan, Kavramsal olarak kent ve temel cizellikleri, Sanayi kenti-diinya kenti, Toplanma
ekonomileri ve igletmelerin yer segim kararlan, Kentsel yapr kuramlan, Kentsel biiytime ve optimal kent olgefi, Rant kuramlan ve
kent topraklarl sorunu, geligme srireci ve konut, Kent igi trafik trkanrkhfr sorunu ve kent planlama, Kent ycinetimi ve kent hizmetleri.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-104 Anavasa Hukuku t 0 0 ) ) 3 Zorunlu

Temel Kavramlar (Maddi ve $ekli Anlamda Anayasa, Anayasalann Ustiinltlii, Baglayrcrh$, Sert ve Yumuqak Anayasa,
Anayasalann Yaptlmasr, Degiqtirilmesi, Asli ve Tiirev Kurucu iktidar, Yazrh ve Geleneksel Anayasa ve Anayasa Gelenegi) Devlet
ve Siyasal iktidar (Devletin Tanrmr ve Unsurlan, Egemenlik ve Siyasal iktidar Ayrnmr, Egemenlilin Yaprsr, Kaynalr ve
Kullanthgtna Gcire Devlet Tiirleri, Demokrasi Kavramr, Demokratik Siyasal Sistemler, Ti.irk Anayasa Hukuku, Osmanh Anayasa
Diizeni, 1876, 1921,1924,1961 ve 1982 Anayasalan, Giincel Anayasa DeEisiklikleri

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-IO6 Sivaset Bilimi ) 0 0 7 2 3 Zorunlu

Siyaset, siyaset bilimi, iktidar, siyasi iktidar, egemenlik ve elit kavramlan, devlet, anayasa ve demokrasi kavramlan, siyasal gilgler,
siyasi partiler, baskt ve grkar gruplan, kamuoyu, birey-toplum ve devlet iligkisi, seqim sistemleri, siyasal sistem, siyasal kiiltiir ve
siyasal katrhm, ideoloii ve QaEdas siyasal ideoloiiler. Tiirk Politik sistemi,

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-IO8 Cevre Bilimleri ) 0 0 7 2 2 Zorunlu

Ekoloji ve gewe bilimleri, gevre sistemleri ve toplumsal etkinlikler, temel ilkeler ve biitiinsel yaklagrm, insan ve dolal gevre
iligkileri, gevre sorunlan, ekonomik biiytime ve gevre koruma, gevreci akrmlar, gevre ve uluslararasr iligkiler, gevre politikasr ve
yrinetimi, Tiirkiye'de qevre politikasr

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-I1O Mesleki Yazlsmalar 2 0 0 , ) 3 Zorunlu

Yaztqma Tekniklen, KarErhkh yazr$ma, resmi ve ozel yazr$ma teknikleri, dosyalama ve arsivleme.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-IT2 Yerel Yiinetimler ll 3 0 0 3 3 J Zorunlu

Ti.irk kamu yonetim yaptst, merkezi ydnetim ve yerel yonetimler, yerel ycinetim birimleri (il Ozel idaresi, Biiyi.ikgehir Belediyeleri,
Belediyeler, Koyler), yerel yonetim birlikleri, yerel yonetimlerle ilgili yasal di.izenlemeler, yerel yrinetim kurumlannrn organlan,
yetkili organlann seqim ve karar usulleri.

Ders Kodu Ders Adl Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
YRL.I14 Genel Isletme II ) 0 0 ,, 2 Zorunlu

igletmecili[e giriq, igletme kurulugu ve geqitleri, Ycinetici ve liderlik, Uretim ve pazarlama, Girigimcilik, ittetmete.Oe taos v<ine,timr,
isletmelerde markalasma ve insan kavnaklan

III. Yarryrl DERSLERi
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-203 Kamu Personel Reiimi 3 0 0 3 3 4 Zorunlu

Kamu personel ycinetiminin tarihqesi ve kamu gorevlileri, memurlula girig ve adayhk, memurlann cidev ve yiikiimliiltkleri ile balh
olduklan hak ve yasaklar, memurlartn delerlendirilmesi, memurlann iicretleri ve yiikseltilmeleri, memur hakktnda disiplin ye ceza
kovugturmast, memurlann mali sorumlulufu ve stati.isi.indeki krsrntrlar, memurlulun sona ermesi ve emeklilik; insan kaynaklan
ycinetimi igerisinde gi.incel yaklagtmlann aqrklanmasrdrr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU

YRL-205 Yerel Yiinetimler ve Sivil Toplum
Orsanizasvonlan 3 0 0 3 3 4 Zorunlu

Sivil toplum kavramt ve tarihsel geligimi, Sivil toplum orgiitii kavramr, sivil toplum <irgiitlerinin iglevleri, Tiirkiye'de Sivil toplum
olgusu ve sivil toplum cirgiitlerinin konumu, Sivil Toplum Orgiitlerine iligkin Vasal Diizenlemeler, Yerel Yonetimler ve Sivil
Toplum Orgtit leri i l i$kisi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uye. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-207 Kamu Malivesi 3 0 0 3 3 J Zorunlu

Kamu gelir ve giderlerinin detayh analizi, devlet gelir ve giderleri, biitge ve yrl sonu kapanrg hesaplannrn hazrrlanmasr, mali politika
ile iliskili iq ve drs borQlann aetklanmasr ve Tiirkiye'nin malive oolitikasr acrklanrr.
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Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU

YRL-209 Kamu Yiinetiminde Aragtrrma
Yiintem Teknikleri

3 0 0 3 3 4 Zorunlu

Bu dersin igeriginde, bilim, bilimsel metod, aragtrrma si.irecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuglan yorumlama)
incelemek, belli bagh kamu ycinetiminde aragfirma ycintemlerini (deneysel yrintem, betimleme yonetimi vb.) gozden gegirmek ve
cilrencilerin belirli bir konu hakktnda araqtlrma yapabilmeleri igin gereken ara$trrma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma,
kavramsallagttrma <i19me, veri toplama, ve/. analizi, verileri delerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini ogrenmelerini
saElamak bulunmaktadrr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kred: AKTS TURU
YRL-211 Yiinetim ve Organizasvon 2 0 0 ) ) 3 Secmeli

Yonetim ve Organizasyonun Temel Kavramlan (Yonetim kavramrnrn, tanlmr ve cizelliklerini agrklar; ycinetim biliminin diler bilim
dallanyla olan iliqkilerini gcisterir, Ycinetimin ve yoneticinin gcirevlerini ve qahrslar arasr rollerini agrklar, Ycinetim diizeylerini
gosterir; ydnetim diizeyleri arasrndaki iligkiyi agrklar, Organizasyon kavramrnr tanrmlar, organizasyona duyulan ihtiyacrn temel
nedenlerini agrklar); Ycinetim Kuramlart ve Fonksiyonlan (Ycinetim bilimi uzmanlannrn geliqtirdigi yonetim kuramlannrn neler
oldugunu agrklar, Ycinetim kuramlanntn genel ilkelerini sayar, bunlara yoneltilen elegtirileri agrklar, Ycinetimin geleneksel ve gagdag
kuramlartntn ortak ve farkh yanlannt stralar, galdag yaklaqrmlann ortaya grkrg nedenlerini agrklar, Ycinetim fonksiyonlannl sayar,
ycinetim fonksiyonlanntn geleneksel ve galdag iqlevlerindeki farkhhlr aqrklar); Yonetim Konusunda Qaldaq Yaklagrmlar (Qafdaq
ytinetim yaklagrmlannt (Toplam K-alite Yonetimi, Deligim Mi.ihendisli[i, Reorganizasyon, insan Kaynaklan Ycinetimi, Orgi.itsel
Yallnlaqma, Orgiitsel Yataylagma, Ogrenen Organizasyon vd) agrklar, Qaldaq yonetim yaklagrmlannrn, bir yrinetim teorisi mi yoksa
bir ycinetim tekni[i mi oldupunu agrklar, Qafdag yonetim yaklaqrmlarrnrn cirgiitsel faaliyetlerdeki yerini ve cinemini agrklar, $rgi1t
kuramlanna etki eden ve cirgiitsel defisime

Ders Kodu Ders Adl Teorik Pratik uvg Saat Ulusal Kredi AKTS TURU

YRL-2I3 Yerel Yiinetimlerde Ozerklik ve
Vesavet Denetimi 2 0 0 , ) 3 Segmeli

Yerel Yonetimlerin yaprsrndaki <izerklik durumu ve Merkez iligkileri, yeni kamu yonetimi yaklagrmlann etkisi ve vesayet denetim
iliqkisi agrklanrr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat illusal Kred AKTS TURU
YRL-215 Devlet Muhasebesi 7 0 0 ) ) 3 Secmeli

Devlet muhasebesinin tammr, iqerifi ve tarihsel geligimi, difer rilkelerdeki devlet muhasebesi uygulamasr t atttnau Uitgjl..in
verilmesi, Tiirkiye'de devlet muhasebesi uygulamasr, devlet muhasebesinden sorumlu orgtit, devlet muhasebesinde hesaplann
iqerikleri ile hesaplarrn'igleyiqinden cimekler verilerek iyi bir devlet muhasebesinin devlete yonetenlere yol g<istermedeki onemi
iizerinde durulmaktadrr.

Ders Kodu Ders Adt Teorik Pratik Uys. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-2I7 Kamu Yiinetiminde Halkla Iliskiler ', 0 0 2 ,) 3 Secmeli

Kamuo1rr ,halk la i l iqk i lervehedefk i t lekavramlarrnrngel ig imiveolugumu,ha1kla i l i9k i ler in tan1m1,h 'k@
olarak iletigim, halkla iligkilerin davranrqsal boyutu, mahalli idarelerde halkla iligkilerin rinemi, halkla iliqkiierin temel ilkeleri,
pazarlama ve halkla iliqkiler arasrndaki iligki, halkla iligkiler gahgmalannda temel aqamalar ve sonuglann deferlendirilmesi, halkla
ili$kilerde kullanrlacak araglar ve teknikler, kriz d<inemlerinde halkla iligkiler anlatrlmaktadrr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-221 Hukuki Yazrsma ) 0 0 ) , 7 Secmeli

Hukuksa l ya^$matekn i k l e r i , hukuk te rm ino lo j i s i , davad i l ekge le r i , i da r i vead l i vaka l i nnb@.upo . t i i
acrklanrr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-223 Yerel Demokrasi ) 0 0 2 t 3 Secmeli

Kiireselleqme ve Yerellegme Olgusu, Kiiresellegme
Demokrasi olgusu, Siyasi kiiltiir, Demokratik Katrhm

veDevlet i l i9k is i ,YerelYcinet im|er inYi ikset iq i ,@
mekanizmalan, Tiirkiye'de Yerel demokrasinin evrimi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik uvg. Saat Ulusal Kredl AKTS TURU
YRL-2I9 Mesleki Bilgisavar Programlarl - I 7 0 0 ) 2 3 Secmeli

lJersin lgerinde; Bilgisayara Girig, Windows Igletim Sistemi A$ ve internet konularr yer almaktadrr. Aitgfiayarh bLiro y6netimini
teknolojileri, ofis yaztltmlan ve bLiro ydnetiminde, internet, e-mail, elektronik ofis gahgmalan yer almaktadrr.
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
KYO-306 Avrupa Yiinetsel Alanr 3 0 0 3 3 4 Secmeli

T i i rk iyeveAvrupaBir l i ! iarasrndaki i l i9k i ler in tar ihse1vefe lsef i
Ttirkiye-Avrupa Birligi iligkilerinin Kurumsal ve Hukuksal Altyaprsr, Oitakhgrn Temel Belgeleri - Ankara Anlagmasr-Katma
Protokol-U1um Anlagmalan, Tiirkiye'nin Tam Uyelik Baqvurusu, Giimriik eirligi Rntagrnart, H.lrinki Zirvesi Soniasr Adaylk
Siireci, Katllm OrtakltEr Belgesi ve Ulusal Program ve bu Program gerqevesinde yiiri.itiilen Qahsmalar.
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredil AKTS TURU
YRL-2OI Tiirkiye Ekonomisi ve Yerel Yiinetimler 3 0 0 3 3 3 Secmeli

Ders, olrencilerin agafrdaki konulan tam olarak cisrenebilmesl igln taiart.anmrqtu; ntonominin te-et tav*rnta.1 sektorel
geli$meler, yrllar itibariyle ti.irkiye ekonomisi, planlama, iiretim

,1,$



Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uye. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
YRL-2IO Yerel Sivaset 2 0 0 7 ) 3 Secmeli

Siyaset, demokrasi, yerel demokasi, kent, kentsel siyaset, yerel siyaset, yerel ycinetimler, yerel seqimler gibi kavramlan ve kuramsal
yaklagrmlan tartrgmak; di.inyada ve Tiirkiye'de kentsel siyaset alanmdaki politikalan ve uygulamalan incelemek; Tiirkiye'de ve
diinyada yerel secim tiirlerini. yerel secim sistemlerini oErenmek ve incelemek.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uys. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
YRL-802 Giincel Ekonomik Sorunlar 7 0 0 , ) Secmeli

fiirkiye ekonomisinin temel geligimi Tiirkiye ekonomisinde ahnan ekonomi politikasr kararlan ve pratik sonuglan, Tiirkiyr
:konomisinde sektrirel geligme ve yapl, Tiirkiye ve Diinya Ekonomisi ballamrnda uygulanan ekonomik politikalannrr
le!erlendirilmesi, diinya ekonomisi iginde Tiirkiye'nin yerinin belirlenmesi, drq ticaret ve sermaye hareketlerindeki geligmeler, finansa
rerbestlegtirme siirecinde Tiirkiye ekonomisi, finansal serbestleqtirmenin sonuqlan ile diinyadaki ve Tiirkiye'deki giincel ekonomil,
lonular bu dersin iceriEini olusfurmaktadrr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
BAS-808 Ticari Belseler ) 0 0 2 ) 3 Secmeli

licari belgeler dersinde ticari iglemlerde gok srk kullanrlan belgeler ve evraklar anlatrlmaktadrr. En gok kullanrlan ticari belgeler'atura, 
sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, makbuz ayrrntrh olarak incelenir. Aynca menkul krymetler, hisse senedi, tahvil, bono, gek

roliQe, repo, hazine bonolan, devlet tahvilleri, finansman bonolarr incelenir. Bu belgelerin uygulamalan yaptrnlrr.

Ders Kodu Ders Adl Teorik Pratik Uye. Saat Ulusal Kredr AKTS TURU
IKY-807 E-Ticaret ) 0 0 ', 7 3 Secmeli

l-ticaret igletmelerinin nasrl kuruldulu, hangi yasalarla
;aflanmasr. Ahg veriqlerinde miigteri memnuniyetlerinin
jdemelerin krsa siirede ve kesintisiz geri ahnabilmesi, sibi

faaliyetlerinin diizenlendi[i. Rekabet kogullan, ddemede giivenilirlilinir
olugturulmasr, E- ticaretten ahnan mallann iadesi, deliqtirilmesi, yaprlar
temel bileilerin rifrencilere riEretilmesi.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik UYs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-801 Girigimcil ik ,, 0 0 ) ) 1 Secmeli

Bu derste girigimcilik kavramt, girigimciligin <inemi ve ozellikleri, tiirleri, kiiqtik igletme ycinetimi konulan incelenecektir.

IV. Yanvrl DERSLERI.  Ya
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
YRL-202 Kargrlagtrrmah Yerel Yiinetimler 3 0 0 3 J 3 Zorunlu

Tiirk ycinetim sisteminin temel ilkeleri, Tiirkiye'de merkez ve yerel yrinetim iliqkileri, ingiltere, Fransa, ABD, Japonya yerel
Yonetim Modelleri

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uys. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-204 Kentlesme ve Konut Politikasr 3 0 0 3 3 3 SeQmeli

Kentleqme,tarihsel geligim,galdag kentlegme, kentlegme nedenleri,Tiirkiye'de kentleqme,Kent planlamasr kavaramr,Keni planlamasr
kuramlan,Kent planlama si.ireci,Tiirkiye'de kent planlamasr,Bcilge geliqmesi igin planlama,Konut sorunlan ve politikasr,Gecekondu
sorunu,Toprak sorunu, Tiirkiye'de kentsel topraklar,Sanayi bcilgeleri,Dofal yrkrm olaylan.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-206 E-Devlet 3 0 0 3 3 3 Secmeli

Kriresellegme, ki.iresellegme ve sosyal,ekonomik
diinyada E-devlet Uygulamalan 4gtklanrr.

ve politik sistem,E-devlet, E-belediyecilik, Tiirkiye'de E-devlet uygulamalan,

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uye. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-208 Devlet Biitcesi 3 0 0 3 3 3 Secmeli

Kamu Biitgesi I dersi devlet biitgesinin ve kamu biitgesinin tanrmr, kapsamr, nitelikleri, geleneksel igt.uteii, tattrn.na pta*1ttiil
programlar-biitge iligkisi, geleneksel biitgeleme ilkeleri ve bu ilkelerden sapmalar, Tiirkiye'de Devlet Btitgesi iginde yer alan Genel
Biitge'nin hazrrlanmasr, griri.i$iiliip onaylanmasr, uygulanmasr ve denetimi konulannr

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS rUnU
YRL-210 Idare Hukuku 3 0 0 J 3 3 Zorunlu

Idareveidarehukukukavramlart,idareorgiit i i ,merkezveta$racirgiit i i ,yi
personeli, idari i$lemler, idarenin denetimi, idarenin sorumlulu[u, idari yargr

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
YRL-220 Idare Hukuku J 0 0 3 3 4 Zorunlu

ldare ve idare hukuku kavramlart, idare orgiltii, merkez ve ta$ra drgtitii, yerel yonetimler, hizmet yerinden yoneti* t.*ltugtart, iail
personeli, idari i$lemler, idarenin denetimi, idarqnin sorumlulufiu, idari yargr

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURT
YRL-2I2 Yerel Yiinetimlerde Kriz Ytinetimi 3 0 0 3 3 Secmeli

Yerel yOnetlmlerde beklenilmeyen ve dnceden sezilemeyen mevcut durumu tehdit eden gerilim yaratan Ounrrntarrn ortadan
kaldtrl lmastna yOnelik yapllan galtSmalann d$reti lmesidir, Yerel ycinetimlerde Kriz ydnetimi deEinin amacr kriz ortamrnda nasrl biryontem uyqulanacair ve mevcut krizin qiderilmesi icin nelerin yaprlmasr gerekti$i konularr i jzerinde durulur.
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Mesleki Bilsisavar Prosramlan ll
Dersin igerisinde;intemet ve intemet Taraytctst, Elektronik Posta Yonetimi, office programlannrn aynntrh olarak iglenmest yer
almaktadrr. Ayrtca uzaktan aahsma. elektronik ticareti e-devlet. e-kamu uvzulamalan ver almaktadrr

Adem-i Merkeziyetgilir ve Yerel
Merkez itiskileri

Kamu hizmetinin tanrmr ve nitelipji, yerel kamu hizmetlerinin yaprsr, yonetimler arasr hizmet boli.igiimii, mevzuatrmrzda belediye
hizmetleri, 1580 ve 3030 sayh yasalara gore belediye hizmetleri, biiyiik kent ve ilge belediyeleri arasrnda hizmet briliiqiimi.i, belediye
hizmetlerini etkileyen faktdrler, alternatif ycintemler, il ozel idare hizmetleri ve kapsamr, il cizel idare hizmetlerinin diler kurumlar
tarafindan yerine getirilmesi, ktiy tiizel kigiliginin hizmetleri, kapsamr,, yerine getirdili hizmetler, merkezi ve yerel ycinetimlerin
birlikte gerceklestirdiEi hizmetler,

YRL-218 Miizakere Yiinetimi
Dersin amact dlrencilere bilgi toplama ve yorumlama, grig ve grkar il igkilerini anlama ve ig yagamrnda kargrlagacaklarr problemleri

DIT-210 Giivenlik Hukuku
Hizmet sozlegmesinin tesisi, sclzlegmenin sona erme sonuglarr, gahgma, dinlenme srireleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak

Matemati{in temel kavramlart, sayrlar, kesirler, oran ve orantr, faiz ve iskonto, yaUnm delerlendirme, k5r hesaplarr, basit faiz,
bugtlnki.i de$er, basit iskonto, takitlendirme, bilegik faiz hesaplama yontemi, bilegik faiz miktannrn formrile edilmesi, bile$k rskonto ve
buglinkil de{erin bulunmast, Egit taksitlerle kapital olugturulmasr/ devre sonu faiz oranlannrn hesaplanmasr ve yrlhk faiz oranlannrn

Kar$lla$trrmah Yerel Yiinetimler
Kargrlagtrrmah kamu ydnetimi tanrmlanmakta,disiplinin geligmesi ve kargtlaglrma yonteminin griglUgr.i ve uygulamalan anlatrlmakta ve

ve Ariantin kamu ydnetim sistemleri hakknda

Teonk bilgilerinin sektcjrde uygulanmasrnr gcirmek adrna 30 is giinii kurum stair yaprlmaktadtr.
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