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I. YARIYIL 

YER1101 KAMU YÖNETİMİ 3 (3+0) 

Kamu yönetiminin tanımı, elemanları, kamu yönetimi düşüncesinin gelişimi, özel yönetim ile 

olan farklılıkları ve benzerlikleri, devletin görevleri ve büyümesi. Kamu yönetiminin 

örgütlenmesi; merkezi yönetim, yerinden yönetim, kamu yönetimin yapısı; merkezi yönetim 

ve yerel yönetimler ile bu iki yönetimin ilişkileri ve tarihi gelişimleri Hizmet yerinden 

yönetim kuruluşları; kamu iktisadi teşebbüsleri, mesleki kamu kurumları. Bürokrasinin 

tanımı, özellikleri, olumsuzlukları, siyasi kurumlarla ilişkileri, gelişimi ve Türkiye’de 

bürokrasinin sorunları. Kamu personel yönetimi. Kamu yönetiminin siyasi, idari, yargı, 

kamuoyu ve ombudsman denetimleri.  
    

YER1103 GENEL EKONOMİ 3 (3+0) 

Bu ders mikro iktisada giriş niteliğinde olup, iktisatla ilgili temel kavramları tanıtmayı, 

tüketici ve üretici davranışlarını ve temel mikro piyasa türlerini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Bu derste tüketici faydasını ve üretici karını maksimize edecek tercihlerin tüketici ve 

üreticiler tarafından nasıl yapılması gerektiği öğretilmektedir. Ayrıca, bu derste tam rekabet, 

monopol, monopollü rekabet ve oligopol piyasaları ayrı ayrı incelenerek bu piyasalarda denge 

üretim miktarı ve fiyatlarının nasıl oluştuğu anlatılmaktadır. 
 

YER1105 GENEL İŞLETME 3 (3+0) 

İşletmelerde temel kavramlar, ilkeler ve faaliyetler; işletmelerin yapısı ve türleri; işletmeler 

içinde ve arasında temel işlemler; İşletmelerde üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, 

araştırma ve geliştirme fonksiyonları. İşletme yönetimi ile ilgili örnek olay çalışmaları. iş 

geliştirme üzerinde tartışmalar. 
 

YER1109 TOPLUM BİLİM 3 (3+0) 

Sosyolojiye Giriş ve Yöntem; Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar; Toplum 

ve Toplumsal Yapı; Kültür; Toplumsallaşma; Toplumsal Gruplar; Aile Kurumu; Toplumsal 

Tabakalaşma ve Değişme; Psikoloji Bilimine Giriş; Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi; Güdüler 

ve Duygular; Duyum ve Algı; Öğrenme; Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları; Davranış 

Üzerine Sosyal Etkiler; Tutumlar. 

  

YER1112 TEMEL HUKUK 3 (3+0) 

Bu derse hukukun tanımı ile ilgili giriş yapıldıktan sonra hukukun toplum hayatındaki yeri ve 

işlevi, hukuk kuralları ile sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallar arasındaki ilişkiler ve 

farklılıklar, toplumsal davranış kuralları ile hukuk kuralları arasındaki benzerlikler ve ayrılma 

noktaları ele alınmaktadır. Hukukun temel kavramları, hukukun kaynakları, hukuk 

kurallarının konulma süreci ve hukuk kurallarının yorumu konuları ayrı başlıklar halinde 

incelenmektedir. Ayrıca, yorumda mantık kuralları ve yorum yöntemleri, hukukun kolları ve 

hukuk kurallarının yaptırımı, yargıcın takdir yetkisi, hukukta boşluk sorunu, hukukun 

bölümleri ve dalları konuları anlatılmaktadır. 
 

ENF1101 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2,5 (2+1) 

Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar teknolojisindeki yenilikler, Bilgisayarın Yapısı ve 

İşleyişi, Bilgisayar işletim sistemi, Çalışan sisteme yükleme, komutlar, Windows Sistemini 

yeniden yüklemeyi ve aksayan yönlerini yenileyebilme ve Bilgisayarın diğer donanım 

birimlerini Ofis Programları ve İnternet Explorer, İnternet kullanımı ile ilgili temel işlemleri 

açıklar. 
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AIT1101 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ-I 2 (2+0) 

Türk İnkılâbının özellikleri ve kavramları, kavramların karşılaştırması, Atatürkçü düşünce 

sisteminin ortaya çıkışı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin  yapacağı inkılâplara etkisi. Türk 

İstiklal Savaşı, Atatürk’ün inkılâpları.  

 

TDI1101 TÜRK DİLİ-I 2 (2+0)  

Fert ve millet hayatındaki dilin önemi, dil bilgisinin tanımı, sözcük ve cümlelerin neler 

olduğu, iletişim açısından önemi. Kelimelerin oluşumları, çeşitleri nerelerde ve nasıl 

kullanılması gerektiği. Yazılı anlamda başarılı olmanın yolları. Sözlü anlatım türleri ve 

ilkeleri. 

 

YDI1101 YABANCI DİL-I (İNG.) 2 (2+0) 

İngilizce’yi temel seviyede öğretme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, 

kelime dağarcığını geliştirme. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uyarak yazabilme.  

 

STJ1101  STAJ 

  

II. YARIYIL 
 

YER1202 YEREL YÖNETİMLER 4 (4+0) 

Yerel yönetimler kavramı, yerel yönetimlerin niteliği, önemi, demokrasi ile ilişkileri. Siyasi 

ve idari yerinden yönetim kavramları, yerel yönetimler ve özerklik, yetki genişliği, hizmette 

yerellik (subsidiarity). Yerel yönetimlerin varoluş nedenleri, merkezi yönetim ile ilişkileri, 

görev ve gelir bölüşümleri, optimum hizmet alanları. Yerel yönetimlerin Türkiye’deki tarihi 

gelişimi son yıllarda yapılan reform çalışmaları, geçmişten günümüze yerel yönetimler 

mevzuatındaki değişimler. Yerel yönetim birimleri olan il özel idareleri, belediyeler ve 

köyler. 

 

YER1206 SİYASET BİLİMİ 3 (3+0) 

Politikanın anlamı ve nitelikleri, politika bilimi, politika bilimi açısından devlet, siyasal 

iktidar, siyasal iktidarın meşruluk temeli, sosyal tabakalaşma ve siyasal iktidar, politikanın 

yönetenler ve yönetilenler ayrımına dayandırılması, siyasal katılmanın boyutları, siyasal 

katılmada farklı davranışlar, depolitizasyon kavramı, siyasal rejimler ve siyasal katılma, 

kamuoyu, siyasal partiler (siyasal partilerin fonksiyonları, tipolojisi, siyasal parti sistemleri) 

ve baskı grupları (baskı grupları ve siyasal partiler, baskı gruplarının değişik tipleri, etkileme 

ve baskı yöntemleri, baskı gruplarının siyasal rolü) 
 

YER1208 ANAYASA HUKUKU        3 (3+0) 

Anayasa, demokrasi ve devlet kavramları, devletin unsurları, fonksiyonları, çoğulcu 

demokrasi ve uygulandığı rejimler, diğer siyasal rejimler (Marksizm, Faşizm), demokrasinin 

temel ilkeleri, egemenliğin kullanılması, güçler ayrılığı (Yasama, Yürütme ve Yargı), siyasal 

partiler, seçimler, kamu özgürlükleri 1982 Anayasasına göre devlet sistemi, temel hak ve 

özgürlükler ve insan haklarının uluslararası düzeyde korunması. Osmanlı döneminde Anayasa 

hareketleri ve uygulamaları, Cumhuriyet döneminde anayasaların ortaya çıkışı, 1921 ve 1924 

anayasaları ve uygulamaları. 
 

YER1213 ÇEVRE KORUMA 2,5 (2+1)  

Ekolojinin kuralları, geçmişten bu güne ekoloji, ekolojik bilmeceler; Çevre nedir, çevrebilim 

nedir?; Ekolojinin problemlere yaklaşımı; Çevresel değerler ve kirlilik sorunları; Çevre 

Sorunlarına Ekonomik Yaklaşımlar; Çevre Sorunlarının Uluslararası Boyutunun Tarihsel 

Çerçevede Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı; Dünyada ve Türkiye'de 

Çevre Politikasının Gelişimi; Türkiye'de çevre korumanın yasal ve kurumsal gelişimi; Yerel 

Yönetimler ve Çevre; Son yasal düzenlemelerin beraberinde getirdiği düzenlemelerin 

irdelenmesi ve tartışılması.  



 3 

 

 

YER1214 GENEL MUHASEBE  2,5 (2+1) 

Envanter işlemleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. Bir işletme için envanterin 

önemini kavrayabilme Muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter çalışmalarının farkını 

kavrayarak muhasebe içi bilgiler arasındaki uyumsuzluğu giderici kayıtları yapabilme.Bir 

işletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili olarak düzenlemesi gereken malî tabloların 

düzenlenmesini kavrayarak bunları yorumlayabilme. 

 

YER1216 TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ 3 (3+0) 

Türk siyasi hayatının tarihi perspektiften incelenmesi. Osmanlı mirası. Türk siyasetinde 

Cumhuriyet dönemi. Sivil-asker ilişkileri. Partiler ve seçimler. Türk siyasetinde değişen 

kalıplar. Türk iç politikasında güncel konular. 

 

AIT1201 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ-II 2 (2+0) 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu gerçekleştiren Atatürk dönemi inkılâpları, 

Atatürk’ ün  izlediği dış siyaset. Atatürk ilkelerinin doğuş sebepleri 

 
TDI1201 TÜRK DİLİ-II 2 (2+0) 

Yazı dili ve yazılı anlatımı. Yazma çalışmalarında işaretlerin doğru ve yerinde kullanımı. 

Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki yeri. 

 
YDI1201 YABANCI DİL-II (İNG.) 2 (2+0) 

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda gelen mesajı 

anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde 

okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme. 

  

STJ1201 STAJ 


