
 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 
 

                                                                                   (Tükçe ve İngilizce) 

Ders İçerikleri 

Birinci Yıl 

I. Yarıyıl 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

AIITOL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 

 

 
Amacı 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I dersinin amacı, üniversite gençliğine Türk Devrimi’ni zorunlu kılan 

tarihsel koşulları, Osmanlı Devleti’nin sona ermesi ve Anadolu’nun işgaline karşı Mustafa Kemal 

Atatürk önderliğindeki ulusal bağımsızlık mücadelesini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ilişkin 

temel bir bakış açısı kazandırmaktır. 

Purpose of 
 

Principles and objectives of Revolutionary History II course, the university youth of Turkish Revolution 

mandating historical conditions, a basic overview of the struggle for national independence and the 

establishment of the Republic of Turkey in the Ottoman Empire ended, and Mustafa Kemal Ataturk's 

leadership against the invasion of Anatolia angle. 

 

 
İçeriği 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I dersiyle, Türk Devrimi’nin ortaya çıktığı tarihsel koşullar anlatılarak 

devrimin amacı ve anlamına yer verilmiştir. 

Contents 
 

Ataturk's Principles and History of Revolution-1, the historical conditions of the Turkish Revolution 

were explained and the aim and meaning of the revolution was given. 

 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

TDOL103 Türk Dili I 2 0 2 2 

 

 
Amacı 

Türk dilinin dünya dilleri içerisindeki yerini belirler, dili tarihi gelişimi bağlamında tanır, Türkçeyi ses 

özellikleri ve yapısal olarak değerlendirebilme yetisine sahip olur, Türkçenin yazımında uyulan 

kuralları ve noktalama işaretlerini öğrenerek daha iyi kullanabilme yetisini kazanır.  

Purpose of 

It learns the place of Turkish language in the world languages, recognizes it in the context of the 

historical development of the language, has the ability of evaluating the Turkish voice characteristics 

and structure, acquires the ability to use the rules and punctuation marks better in Turkic writing. 

 

 
İçeriği 

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin bu 

diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk\\'ün dil  devrimi, anlayışı,  çalışmaları.  Türkçede 

sesler. Türk dilinin ses özellikleri ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve 

uygulaması. Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı. 

Contents 
 

Definition of language, its features, language-nation-language-thought and language-culture relation. 

Language on earth. The place and historical development of Turkish language among these languages. 

Atatürk's language revolution, understanding, studies. Sounds in Turkish. Sound features of the Turkish 

language sound events. Writing rules and application. Punctuation marks and its application. Word 

information. Turkic speaking presence. 

 

  



 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YDOL105 Yabancı Dil I 2 0 2 2 

 

 
Amacı 

 
Öğrencilere, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için gerekli olan İngilizce dil 

bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin bu dile karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı 

olmak. 

Purpose of 

To provide the students with the English language knowledge and skills necessary for future general 

communication purposes and academic studies, and to help students develop positive attitudes towards 

this language. 

 

 
İçeriği 

 

Alfabe, iyelik adılları, sıra bildiren sayılar, noktalama, şimdiki zaman, neden-niçin soru kalıpları, 

sıklık belirteçleri, bağlaçlar, geniş zaman, zaman ve tarih, kelime çalışmaları. 

Contents 
 

Alphabet, possessive pronouns, order numbers, punctuation, present time, reason-why question 

patterns, frequency indications, conjunctions, vast time, time and date, vocabulary exercises 

 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16101 Yerel Yönetimler I 3 0 3 4 

 

 
Amacı 

 

Ders, yerel yönetimlerin mali boyutunu anlama, yönetimler arası ilişkilerin mali boyutunu kavrama ve 

yerel yönetimlerin gelir, gider ve bütçeleme sürecini öğretmeyi amaçlamaktadır. 

Purpose of 

The course aims to understand the financial dimension of local governments, to grasp the financial 

aspect of interindustry relations and to teach the processes of income, expenditure and budgeting of local 

governments. 

 

 

 
İçeriği 

Yerel yönetim maliyesiyle ilgili temel kavramlar ve mali tevzin, Türkiye’de yerel yönetimlerin gelirleri, 

giderleri, bütçe ve kesin hesapları, yerel yönetim maliyesinin gelişimi, yerel yönetimlerin mali   

yapısının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde farklı mali sistemlerin olumlu ve olumsuz yönleri dersin 

ana konularını oluşturmaktadır. 

Contents 

 

The basic concept of the local government finance and financial dispensed, revenues of local 

governments in Turkey, expenses, budget and final accounts, the development of local government 

finances, strengthening the financial structure of local governments, are the main subjects of the course 

the pros and cons of different financial systems in local governments 

 

 

  



 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16 103 Temel Hukuk 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 

Bu derste, öğrencilere hukukun temel ilke ve kavramlarının öğretilmesi, muhakeme yeteneğinin 

kazandırılması ve hukuk nosyonunun verilmesi amaçlanmaktadır. 

Purpose of 
This derste aims to teach the basic principles and concepts of law to the students, to gain the ability 

of reasoning and to give the notion of law 

 

 

 
İçeriği 

 

Hukuk, hak kavramları, hukuk sistemleri, hukukun kaynakları, hukukun alt dallarının incelenmesi, 

hakların kazanılması ve kaybedilmesi. 

Contents 

 
Law, concepts of rights, legal systems, sources of law, examination of sub-branches of law, acquisition 

and loss of rights 

 

 

KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16105 Kamu Yönetimi 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 

 
Ders, yönetim olgusunu çözümleme amacıyla geliştirilen temel kavramları öğrenme amacını taşır. 

Purpose of The course aims to learn the basic concepts developed for analyzing the management phenomenon.  

 

 
İçeriği 

Yönetimin doğası, kavramları, yapısı ve işleyiş süreçlerini inceleyen ve açıklayan yönetim kuramları 

bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Devlet örgütlenmesi biçiminde somutlaşan yönetim olgusu, 19. 

yüzyılın sonlarından beri kamu yönetimi disiplini adıyla anılan bir çalışma alanı tarafından 

araştırılmaktadır. Derste kamu yönetimi disiplininin yönetim kuramlarından yararlanarak devlete 

özgü örgütlenme özelliklerini nasıl açıkladığı tartışılacaktır. 

Contents 

 

Theories of management that explains and explains the nature, concepts, structure and processes of 

management constitute the subject of this course. The phenomenon of management embodied in the 

form of state organization has been investigated by a work field called public management discipline 

since the late 19th century. Derste public administration discipline will discuss how to explain the 

characteristics of state-specific organization by taking advantage of the management theories. 

 



 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16107 Siyaset Bilimi 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 

 
Bu dersin amacı; öğrencilere siyaset biliminin temel konuları ve kavramları hakkında bilgi vermektir. 

Purpose of 
The aim of this course is; to inform students about the basic subjects and concepts of political science.  

 

 

 
İçeriği 

 

Bu derste, siyaset kavramı, siyaset biliminin tarihçesi, demokrasi, iktidar,egemenlik, devlet ve 

anayasa kavramları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. 

Contents 

 

This derste, political concept, the history of political science, democracy, power, sovereignty, state 

and constitution are examined in detail 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16109 Ekonomi 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

Çağın iktisadi, sosyal ve teknolojik yönden gelişmesinde katkısı inkâr edilemeyecek kadar açık olan 

ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düşüncenin mantığını anlatmak. Ekonomik 

olayların incelenmesi ve yorumlanması için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve 

fiyatların teşekkülünün incelenmesi. Üretim, maliyetler ve üretim faktörleri ile birlikte teşebbüsün ve 

çeşitlerinin incelenmesi. 

Purpose of 

To explain the basic principles of economic science and the pragmatism of economic thought, 

whose contribution to economic, social and technological development of the age is so dense that it 

can not be denied. Explanation of basic rules for examining and interpreting economic events, 

examining the price mechanism and the formation of prices. Examination of enterprise and types 

with production, costs and production factors. 

 

 

 
İçeriği 

 
Bu derste, Iktisat bilimi ve ekonomi; iktisadi anal iz araçlari; talep, arz ve piyasa; fiyat ve gelirin talep  

ve arz miktarlari üzerindeki etkileri;  karma ekonomide devlet; tüketici teorisi;  üretim ve maliyetler;  

tam rekabet ve tekel; piyasa yapilari ve eksik rekabet incelenmektedir. 

Contents 

 

This derste, economics and economics; economic anal track tools; demand, supply and market; the 

effects of price and income on demand and supply quantities; state in mixed economy; consumer 

theory; production and costs; full competition and monopoly; market structure and lack of competition 

are examined. 

 

 

  



 
Birinci Yıl 

II. Yarıyıl 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

AIITOL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2 

 

 
Amacı 

 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II dersi, üniversite gençliğine Atatürk dönemi ve sonrası çağdaş 

Türkiye tarihini siyasi, kültürel, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla değerlendirerek, Cumhuriyet 

ideolojisini ve tarih bilincini kazandırmayı amaçlar. 

Purpose of 

Ataturk's Principles and Revolutionary History II course, university students and post-modern 

Turkey Ataturk era history of political, cultural, social and economic dimensions of evaluating, 

Republic aims to give the ideology and historical consciousness. 

 

 

 
İçeriği 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II dersi içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze 

değin, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmelere yer verilmiştir. Yakın  

tarihimizin önemli dönüm noktaları esas alınarak Türkiye’nin geçirdiği değişimlere değinilmiştir. 

Atatürkçü düşüncenin ilkeleri ve çağdaş bir düşünce olarak Atatürkçülük, dersin amacına uygun bir 

şekilde ders içeriğinde yer almıştır. 

Contents 

 

Ataturk's Principles and Revolutionary History II course content, until today from the Republic of 

Turkey's institutions, political, economic, cultural, social and economic development are given. 

important milestones in our recent history is addressed to Turkey on the basis of the changes it has 

undergone. 

Atatürkism as the principles of Kemalist thinking and a contemporary thought, has been included in the 

course content appropriately for the purpose of the course. 

 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

TDOL104 Türk Dili II 2 0 2 2 

 

 
Amacı 

Türkçeyi daha iyi kullanmayı gerektirecek özellikler ve kurallar hakkında bilgi sahibi olur, dildeki 

yanlışları ve yanlış kullanımları görerek dili doğru kullanma yetisine sahip olur, yazılı ve sözlü 

anlatım türlerini görerek bunları doğru kullanma ve uygulama başarısı kazanır, etkili ve doğru 

konuşma ile ilgili temel bilgileri kavrar ve bunları uygulayabilme yetisi kazanır.  

Purpose of 

Have knowledge about the rules and rules which should use Turkish better, gain the ability to use the 

language correctly by seeing mistakes and misuse on the board, gain the success of using them 

correctly by using written and spoken expression types, the ability to apply them. 

 

 

 
İçeriği 

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, 

deyimler, ikilemeler, terimler. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar). Anlatım 

bozuklukları. Yazılı anlatım türleri [ Olay yazıları (öykü, roman örnekleri), Düşünce yazıları (makale, 

deneme, fıkra örnekleri), Duygu yazıları (şiir örnekleri).] Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri. 

Contents 

 

Words and meanings, words in terms of meanings, real, semi and metaphoric meanings of words, 

idioms, doublets, terms. Language mistakes (mistakes in the structure and meaning of the word). 

Expression disorders. Written expression types [Event writings (stories, novel examples), Thought 

writings (articles, essays, joke examples), Emotional writings (poem examples).] Communiqué, 

minutes, report examples. 

 

 

  



 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YDOL106 Yabancı Dil II 2 0 2 2 

 

 
Amacı 

 

 
Farklı kültürden insanlarla, kurumlarla sözlü yazılı iletişim kurabilme. 

Purpose of Communicating verbally with institutions of different cultures. 

 

 
İçeriği 

 

Günümüz olaylarını, sorunlarını, farklı kültürleri anlatan okuma parçaları ile sözcük bilgisini dersin  

hocası tarafından hazırlanan materyallerle gramer bilgisini geliştirme. 

Contents 

 

To develop grammatical knowledge of the present events, problems, reading comprehension with 

different cultures and vocabulary knowledge with materials prepared by the instructor. 

 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16102 Yerel Yönetimler II 3 0 3 4 

 

 
Amacı 

 

Ders, yerel yönetimlerin mali boyutunu anlama, yönetimler arası ilişkilerin mali boyutunu kavrama ve 

yerel yönetimlerin gelir, gider ve bütçeleme sürecini öğretmeyi amaçlamaktadır. 

Purpose of 

The course aims to understand the financial dimension of local governments, to grasp the financial 

aspect of interindustry relations and to teach the processes of income, expenditure and budgeting of local 

governments. 

 

 
İçeriği 

Yerel yönetim maliyesiyle ilgili temel kavramlar ve mali tevzin, Türkiye’de yerel yönetimlerin gelirleri, 

giderleri, bütçe ve kesin hesapları, yerel yönetim maliyesinin gelişimi, yerel yönetimlerin mali   

yapısının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde farklı mali sistemlerin olumlu ve olumsuz yönleri dersin 

ana konularını oluşturmaktadır. 

Contents 

 

Basic concepts of local government finance and financial timing of the revenues of local governments 

in Turkey, expenses, budget and final accounts, the development of local government finances, 

strengthening the financial structure of local governments, the pros and cons of different financial 

systems in local governments are the main subjects of the course. 

 



 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16104 İdare Hukuku 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 

Kamu sektöründe istihdam edilecek ya da yönetsel yargıç olmak isteyen öğrenciler için teorik ve 

uygulamalı olarak konuların anlatılması. 

Purpose of 
To explain the theoretical and practical issues for the students who are to be employed in the public 

sector or who want to be administrative judges 

 

 

 
İçeriği 

 

 
Yönetimin örgütlenmesi ve işleyişi ile ilgili konular. 

Contents 

 
Topics related to the organization and functioning of management. 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16106 Genel Muhasebe 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 

Bu dersin amacı; öğrencilere bir ticaret  işletmesinin  muhasebe sürecinde gerçekleştirilen  işlemler  ve 

bu işlemlerin kayıtlarının öğretilmesidir. 

Purpose of 

The aim of this course is; to teach the students the transactions carried out in the accounting process of a 

business operation and the records of these transactions. 

 

 

 
İçeriği 

 

 
Dönen ve duran varlık, borç ve sermaye hesapları, temel mali tablolar. 

Contents 

 

Current and fixed assets, debt and capital accounts, main financial statements. 

 

 

  



 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16108 Kamu Maliyesi 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 
Devletin ekonomideki varlık nedenleri ve devlet- ekonomi ilişkisini açıklamaya dönük kuramsal 

yaklaşımlar etrafında kamu maliyesi araçlarının tanıtımı, kullanım biçimi,  ekonomik  ve toplumsal 

yapı üzerindeki etki ve sonuçlarının kavramsal ve kuramsal olarak değerlendirilmesi temel amaçtır. 

Purpose of 

The main purpose is to conceptually and theoretically evaluate the effects of public financial 

instruments, their use on economic and social structure, and the results around theoretical approaches 

to explain the state of the economy and the relation between the state and the economy. 

 

 

 
İçeriği 

 
Kamu Maliyesi ile ilgili temel kavramlara, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergileme,  borçlanmaya 

ve kamu bütçesine değinilerek devletin sosyal, ekonomik ve mali yönleriyle genel ekonomik yapıdaki 

ağırlığı ve etkileri anlatılacaktır. 

Contents 

 

The basic concepts of Public Finance, public expenditures, public incomes, taxation, borrowing and 

public budget will be mentioned and the weight and effects of the state in social economy, economical 

and financial aspects will be explained. 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16110 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 
Siyaset sosyolojisi konusunda farkındalık yaratılarak ideolojilere eleştirel yaklaşma yeteneği 

kazandırılacaktır.Siyasal ideolojilerin kökenleri üzerinde durularak ideoloji sonrası toplumun 

oluşumun dinamikleri tartışılacaktır. 

Purpose of 

By creating awareness about political sociology, it will be given the ability to approach the 

ideology critically. The dynamics of the formation of post-ideology society will be 

discussed by focusing on the origins of the ideologies. 

 

 

 
İçeriği 

İdeoloji kavramı tartışılarak 19.  yüzyılla ortaya çıkan büyük  ideolojilerin kökenleri kavratılacaktır. 

Daha sonra 20. yüzyılda yeni oluşan feminizm, anarşizm, faşizm gibi ideolojiler tartışılarak ideolojinin 

dönüşümü analiz edilecektir. Günümüz postmodern dünyasında  ideolojilerin  seyreltilmesi  sorunu 

analiz edilecektir. 

Contents 

 

The concept of ideology will be discussed and the origins of the great ideologies emerging in the 19th 

century will be grasped. Later on in the 20th century, ideology such as feminism, anarchism and fascism 

will be discussed and the transformation of ideology will be analyzed. In today's postmodern world, the 

dilution of ideologies will be analyzed. 

 
  



 

İkinci Yıl 

III. Yarıyıl 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16201 Anayasa Hukuku 3 0 3 4 

 

 
Amacı 

 

Anayasa hukuku dersi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, dünyada ve Türkiye’de 

anayasaların ortaya çıkışı ve gelişim süreci ele alınacaktır. 

Purpose of Constitutional law course consists of two parts. In the first section, and output in the world and the 

emergence of constitutional development process in Turkey will be discussed. 

 

 
İçeriği 

Bu çerçevede, ilk olarak Avrupa’da parlamentoların ortaya çıkışı ve mutlak iktidarı sınırlama süreci, 

siyasal, toplumsal ve iktisadi gelişmeler içinde ele alınacaktır. Daha sonra, Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki anayasacılık hareketleri ele alınıp Cumhuriyetin kuruluşundan 1961  

Anayasası’nın kabulüne kadar olan dönem anayasacılık hareketi açısından incelenecektir. 

Contents 

 

In this framework, the emergence of parlaments and the absolute power in Europe will be first 

addressed in the process of limitation, political, social and economic development. Later on, the 

constitutional movements in the Ottoman Empire will be examined and examined in terms of the 

constitutional movement from the establishment of the Republic until the adoption of the 1961 

Constitution. 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16203 Sosyal Politika 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 

Sosyal ve kültürel değişme olgusunu sosyal ve kültürel süreçler bağlamında bilimsel bir perspektif 

içinde analiz ederek yaşanan sürecin sosyolojik açıdan değerlendirilmesini sağlamak temel amaçtır. 

Purpose of Sosyal ve kültürel değişme olgusunu sosyal ve kültürel süreçler bağlamında bilimsel bir perspektif 

içinde analiz ederek yaşanan sürecin sosyolojik açıdan değerlendirilmesini sağlamak temel amaçtır. 

 

 
İçeriği 

Değişme ile ilgili kavram ve tanımlar. Sosyal yapı, Kültürel yapı, Sosyo kültürel yapı, tanım kapsam 

ve unsurları. Sosyo kültürel yapının özellikleri ve işleyişi. Sosyal değişme, Kültürel değişme ve 

Sosyo kültürel değişme. Sosyal Değişme teorileri. Sosyal ve Kültürel Değişme Çeşitleri; Serbest 

sosyal değişme, Mecburi sosyal değişme, Planlı sosyal değişme, Sosyal gelişme, Sosyal hareketlilik 

ve Sosyal hareketler. 

Contents 

 

Concepts and definitions related to change. Social structure, Cultural structure, Socio cultural 

structure, definition scope and elements. Characteristics and function of socio-cultural structure. 

Social change, Cultural change and Socio cultural change. Social Change Theories. Types of Social 

and Cultural Change; Free social change, Compulsory social change, Planned social change, Social 

development, Social mobility and social movements. 

 



 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16205 Kamu Personel Yönetimi 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 

Dönem boyunca incelenen konular hakkında meslek yaşamında kullanabileceği temel bilgileri 

edinmiş ve güncel olaylara bu bilgileri uygulayabilecek düzeye erişmiş olmak.  

Purpose of To have acquired basic information about the topics studied during the semester and to be able to 

apply this information to current events. 

 

 
İçeriği 

 

 
Kamu kesiminde istihdam, haklar, yükümlülükler, disiplin, emeklilik. 

Contents 

 
Employment, rights, obligations, discipline, pensions in the public sector 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16207 Siyasal Tarih 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 
Modern devletin ve devletler sisteminin ortaya çıktığı 17. yüzyıl başlarından günümüze kadar gelen 

tarihsel süreçte başta Avrupa olmak üzere dünyadaki belli başlı siyasal gelişmeleri ana çizgileriyle 

ele almak ve öğrencilerin bugünkü dünya sistemini tarihsel bir perspektifle kavramalarını sağlamak.  

Purpose of 

To deal with major political developments in the world, especially in Europe, from the beginning of 

the 17th century until the present day system of modern state and state emerged, and to provide 

students with a historical perspective of the present world system. 

 

 

 
İçeriği 

Feodal dönemden modern ulus-devletlere geçiş süreci ve bu süreçte yaşanan başlıca  siyasal 

gelişmeler. İngiliz, Fransız ve Amerikan devrimleri. Alman ve İtalyan Birliklerinin kuruluşu, 20 

yüzyıldaki başlıca gelişmeler. Sovyet Devrimi, Amerikan Hegemonyasının kuruluşu. I. ve II. Dünya 

Savaşları. Refah Devleti. Sovyetler Birliği\\'nin Çözülüşü ve Yeni Dünya Düzeni 

Contents 

 

The process of transition from feudal period to modern nation-states and major political 

developments in this process. British, French and American revolutions. The founding of the German 

and Italian Unions, major developments in the 20th century. The Soviet Revolution, the founding of 

American Hegemony. I. and II. World Wars. Welfare state. The dissolution of the Soviet Union and 

the New World Order 

 

 

  



 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16209 Yerel Yönetimler Maliyesi 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

Bu derste öğrencilerin, yerel yönetim organlarının mali yapıları ve işleyişini öğrenmesi ve yerel 

yönetimlerde mali denetim usulü ve bu konudaki yeni düzenlemeleri teori ve uygulamalarıyla görmesi 

amaçlanmaktadır.Bu ders kapsam bakımından, Kamu Yönetiminin Denetimi, Kamusal İlişkiler, 

Merkezi-Yerel Yönetim İlişkileri dersleri ile de ilişkilidir. 

Purpose of 

It is aimed that these students learn the financial structure and functioning of the local government 

organs and the theory and practice of the financial regulation method in the local administrations and 

the new regulations in this subject. This course is also related with the courses of Public 

Administration Audit, Public Relations, Central-Local Governance . 

 

 
İçeriği 

Yerel yönetim maliyesiyle ilgili temel kavramlar ve mali tevzin, Türkiye’de yerel yönetimlerin gelirleri, 

giderleri, bütçe ve kesin hesapları, yerel yönetim maliyesinin gelişimi, yerel yönetimlerin mali   

yapısının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde farklı mali sistemlerin olumlu ve olumsuz yönleri dersin 

ana konularını oluşturmaktadır. 

Contents 

 

Basic concepts of local government finance and financial timing of the revenues of local governments 

in Turkey, expenses, budget and final accounts, the development of local government finances, 

strengthening the financial structure of local governments, the pros and cons of different financial 

systems in local governments are the main subjects of the course. 

 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16211 Kentleşme ve Konut Politikası 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 
Ders, kentleşme olgusunu, kentleşmenin ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutlarını, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde kentleşme sürecinin niteliklerini, Türkiye’de kentleşme politikasının 

zamansal boyutunu ve imar mevzuatını öğretmeyi amaçlamaktadır. 

Purpose of 

Course, the urbanization, urbanization, economic, social and political dimensions, and enhanced the 

quality of the urbanization process in developing countries, the temporal dimension of urbanization 

policies in Turkey and aims to teach the zoning regulations. 

 

 
İçeriği 

 
Kentleşmenin nedenleri, kentleşme ve kalkınma ilişkisi, farklı siyasal ekonomik sistemlerde 

kentleşme politikaları, imar planlarında yetki ve sorumluluklar, imar mevzuatı, imar davaları ve 

kent planlaması dersin ana konularını oluşturmaktadır. 

Contents 

 

The causes of urbanization, the relation between urbanization and development, urbanization 

policies in different political economic systems, authority and responsibilities in zoning plans, 

zoning legislation, zoning cases and urban planning are the main topics of the course.  

 

 

  



 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16213 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 

 
Türkiye'nin ekonomik yapısının ve bu yapının gelişim sürecinin incelenmesi amacını taşır.  

Purpose of 
It carries Turkey's economic structure and the purpose of examining the structure of the development 

process. 

 

 

 

İçeriği 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar uygulanan ekonomi politikaları ekseninde 

ülkenin ekonomik yapısının tartışılması, Cumhuriyetin kuruluşu, İzmir İktisat Kongresiyle belirlenen 

ekonomi politikası: Envanter Dönemi, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye üzerine etkileri, 2.  

Dünya Savaşı ve Türkiye.1946 siyasal dönüşümü,1950 seçimiyle başlayan dönemin ekonomi 

politikaları, 1960’da başlayan planlı kalkınma dönemi. 

Contents 

 

Countries to discuss the economic structure of the economic policies axis applied until today 

the establishment of the Republic of Turkey, the establishment of the Republic, Izmir 

Economics economic policy determined by Congress: Inventory Period, 1929 impact on 

Turkey of the Economic Crisis, 2. 

Türkiye.1946 World War and political transformation, economic policies beginning with the 

1950 election, planned development period starting in 1960 

 

 

 
İkinci Yıl 

IV. Yarıyıl 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16202 Türk Siyasal Hayatı 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 

Bu dersin amacı, öğrencinin Türkiye’nin toplumsal ve siyasi yapısı hakkında bilgi sahibi olması, 

bugünün sorunlarına tarihsel bir perspektiften bakabilme yetisi kazanmasıdır. 

Purpose of 

The purpose of this course, students have knowledge about Turkey's social and political structure, is 

gaining the ability to look at from a historical perspective to today's problems.  

 

 

 
İçeriği 

 

Bu derste, kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan siyasal gelişmeler, ekonomik, 

sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte ele alınacaktır. 

Contents 

 

In this course, since the establishment of the political developments in the Republic of Turkey, 

economic, social and cultural aspects will be dealt with. 



 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16204 Girişimcilik 2 2 3 4 

 

 
Amacı 

 
Günümüzde girişimcilik konusu sadece özel işletmelerde değil, kamu yönetiminde de önem kazanan 

konuların başında gelmektedir. Bu dersin amacı proje yönetim sürecini uygulamalı olarak anlama, 

girişimcilik, iş fikri geliştirme ve iş planı hazırlama konularında yetkinlik kazandırmadır.  

Purpose of 

Today, entrepreneurship is not only a matter of private enterprises, but also one of the most important 

issues in public administration. This course acquires the ability to understand the project management 

process effectively, entrepreneurship, business idea development and business plan preparation.  

 

 

 
İçeriği 

 

Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, proje yönetim süreci, girişimcilik türleri ve süreci, iş fikri 

geliştirme, iş planı hazırlama ve uygulama. 

Contents 

 

Basic concepts related to entrepreneurship, project management process, entrepreneurship types and 

process, business idea development, business plan preparation and implementation 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16206 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 
Öğrencilere, Türk vergi sisteminde yer alan esaslı vergi türleri ile ilgili mevzuat bakımından temel 

hukuki bilgileri vermek; her bir vergi türüne ait olarak uygulama örnekleri ile vergilemede ortaya 

çıkan sorunları çözme ve vergi mevzuatının anlaşılabilirliğini sağlamak.  

Purpose of 

To give basic legal information to the students in terms of the legislation related to the tax types in 

the Turkish tax system; to solve problems arising in taxation with practice examples pertaining to 

each tax law and to ensure understanding of tax legislation. 

 

 

 
İçeriği 

Gelir Vergisi ile İlgili Bilgiler ve Mükellefiyet; Ticari Kazanç; Zirai Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı; 

Gayrimenkul  Sermaye İradı  ve Menkul Sermaye İradı;  Ücret,  Diğer Kazanç  ve İratlar;  Beyan Esası 

ve Beyanname Türleri; Verginin Tarhı,  Tahakkuk ve Tahsili;  Kurumlar Vergisinin Konusu, 

Mükellefleri, İstisna ve Muafiyetler; Kurumlar Vergisinde Matrahın Tespiti 

Contents 

 

Information on Income Tax and Taxpayers; Business Gain; Agricultural Gain and Self-employment 

Profit; Return of Real Estate Capital and Return of Securities Capital; Wages, Other Earnings and Bills; 

Types of Declaration and Declaration; Tarhı, Accrual and Accumulation of Taxes; Subject of Taxation 

of Corporations, Taxpayers, Exceptions and Exemptions; Determining the Maturity in Institutions Tax 

 

  



 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16208 İletişim Bilimine Giriş 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 

Bu ders, öğrenciyi iletişim biliminin içeriği, kapsamı ve temel kavramları ile tanıştırmayı 

amaçlamaktadır. 

Purpose of 

This course intends to introduce the content, scope and basic concepts of student communication 

science. 

 

 

 
İçeriği 

İletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin tarihsel gelişimi, kitle iletişim araçları ve kitle iletişiminin 

toplumsal işlevleri, yeni iletişim medyaları, sosyal medya ve kültürel etkileri işlenmektedir. Dersin 

amacı, öğrencinin iletişim bilimi alanında temel yaklaşımları öğrenerek gelecek yıllarda alacağı 

derslere bir altyapı oluşturmasını sağlamaktır. 

Contents 

 

Basic concepts of communication, historical development of communication, mass media and social 

functions of mass media, new communication media, social media and cultural effects. The aim of 

the course is to provide learners with an understanding of the basic approaches in the field of 

communication and to provide an infrastructure for future classes. 

 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16210 Çevre Sorunları ve Hukuku 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

Ders, her sorumlu yurttaşın bilmesi gereken yanında kamu yönetiminde çalışacak görevlilerin de 

bilmesi gereken çevre sorunlarını, sorun alanları, sorunun ulusal ve uluslararası boyutu 

çerçevesinde kavratmayı ve çevre sorunlarının çözümü çerçevesinde görevli kuruluşları öğretmeyi 

ve çevre mevzuatının kavranmasını amaçlamaktadır. 

Purpose of 

The course aims to make students understand the environmental problems that need to be 

understood by every responsible citizen as well as the public administrators within the framework 

of the problem areas, the national and international dimension of the problem, and teach the 

institutions involved in the solution of environmental problems and understand the environmental 

legislation. 

 

 

 
İçeriği 

 

Çevreyle ilgili temel kavramlar, çevre felsefesi, çevre hakkı, çevreyle ilgili değerler ve sorun alanları, 

çevre korumanın araçları, çevreyle ilgili kurumlar ve hukuki mevzuattan oluşmaktadır. 

Contents 

 

Basic concepts related to environment, environmental philosophy, environmental right, environment related values 

and problem areas, tools of environmental protection, environment related institutions and legal regulations 

 

 

  



 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16212 Toplum Bilimi 3 0 3 3 

 

 
Amacı 

 
Ders, her sorumlu yurttaşın yanında kamu yönetiminde çalışacak görevlilerin bilmesi gereken temel 

sosyoloji konularını, toplumbilimin gelişimini, başlıca düşünürlerini, toplumsal kurumları ve işlevlerini 

öğretmeyi amaçlamaktadır. 

Purpose of 

The course aims to teach the basic sociological issues, development of socialism, major thinkers, 

social institutions and their functions, which should be known to every responsible citizen as well 

as public administration officials. 

 

 

 
İçeriği 

 
Temel sosyoloji kavramları, sosyolojinin ortaya çıkışı ve gelişimi, sosyolojinin kurucuları ve 

sosyolojiye katkıda bulunan başlıca düşünürler ve modern sosyolojideki eğilimler ve başlıca 

toplumsal kurumlar dersin ana içeriğini oluşturmaktadır. 

Contents 

 

The main concepts of basic sociology, the emergence and development of sociology, the main 

thinkers contributing to sociology and sociology, and trends in modern sociology and major social 

institutions constitute the main content of the course. 

 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16214 Proje Yönetimi 2 2 3 3 

 

 
Amacı 

Günümüzde proje yönetimi konusu sadece özel işletmelerde değil, kamu yönetiminde de önem 

kazanan konuların başında gelmektedir. Bu dersin amacı proje yönetim sürecini uygulamalı olarak 

anlama, girişimcilik, iş fikri geliştirme ve iş planı hazırlama konularında yetkinlik kazandırmadır.  

Purpose of 

Today, project management is one of the most important issues not only in private companies but 

also in public administration. This course acquires the ability to understand the project management 

process effectively, entrepreneurship, business idea development and business plan preparation 

 

 

 
İçeriği 

 

Proje yönetimi ilgili temel kavramlar, proje yönetim süreci, girişimcilik türleri ve süreci, iş fikri 

geliştirme, iş planı hazırlama ve uygulama. 

Contents 

 

Basic concepts related to project management, project management process, entrepreneurship types and 

process, business idea development, business plan preparation and application. 

 

 

  



 

Mesleki Seçmeli Dersler 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16301 Seçimler ve Seçmen Davranışları 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

Bu seçmeli ders, siyasal partiler ve seçimler konularını inceleme amacındadır.  Partiler  kısmında, 

siyasal partilerin doğuşu ve gelişimi, işlevleri, örgüt yapıları, parti sistemleri ve finansman sorunu 

işlenecek konulardır. Türkiye’de siyasal partiler konusu Türk Siyasi Hayatı I ve II bağlamında kısaca 

değerlendirilecektir. Seçimler kısmında ise seçimlerin demokrasi için önemi, seçim sistemleri ve 

Türkiye'de seçimler konuları incelenecektir. 

Purpose of 

This elective course aims to examine political parties and elections. In the part of the parties, the birth 

and development of political parties, their functions, organizational structures, party systems and 

financing issues will be discussed. political parties in Turkey subject will be considered briefly in the 

context of Turkish Political Life I and II. The importance of the elections for the democracy of 

elections, the electoral system and election issues in Turkey will be discussed. 

 

 
İçeriği 

Dersin ana hedefi son sınıf öğrencilerine siyasal partiler ve seçimler konularını ayrıntılı olarak 

tartıştırmak ve seçim- demokrasi ilişkisi ve parti içi demokrasinin önemini vurgulamaktır. Bu süreç 

esnasında dünyadan ve ülkemizden örneklerle konuları mümkün mertebe somutlaştırma da hedefler 

arasındadır. 

Contents 

 

The main objective of the course is to discuss in detail the issues of political parties and elections to 

senior students and to emphasize the importance of electoral democracy relations and intra-party 

democracy. During this process, it is also aimed at embodying the possible positions of the issues with 

examples from the world and our country. 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16303 Davranış Bilimleri 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

 

Davranış Bilimleri dersinin amacı insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönleri, küçük gruplarda 

bireylerarası etkileşimler ve bu özelliklerin iş yaşamına etkileri gibi konuları incelenmektir 

Purpose of 

Psychological and sociological aspects of behavioral science in the course of behavioral science, 

interactions between individuals in small groups and their effects on business life 

 

 

 
İçeriği 

Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. 

Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri. 

Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. 

Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. 

İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür. 

Contents 

 

Basic concepts about Behavioral Sciences. Science branches covered by Behavioral Sciences. 

Behavioral sciences that contribute to the investigation of organizations. Behavioral science's place in 

practice. Behavioral Approaches. Individual Basic Behavioral Model. They need the basic reason of 

behavior. Behavioral level. Status and role behaviors. Place and importance of social institutions in 

human behavior. Interpersonal communication. Groups. Culture. 

 

 

  



 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16302 Kamu Yönetiminde Reform 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

Kamu yönetiminin yapı ve işleyişini, tarihsel hareketi ile birlikte değerlendirme yeteneğini 

kazandırmak. Reformlarla sürekli dönüşen ve başkalaşan yönetim olgusunu anlama, açıklama ve 

değişimin yönünü kestirebilme doğrultusunda bir bakış oluşturmak. Güncel kamu yönetimini, çeşitli 

ülkeler ve farklı tarihsel kesitlerdeki yönetsel modellerle karşılaştırabilmek. 

Purpose of 

To gain the ability to evaluate the structure and functioning of public administration together with 

historical movement. To create a perspective on the direction of understanding, explaining and 

changing the evolution of the constantly changing and changing management with reforms. Be able to 

compare current public administration with administrative models in various countries and different 

historical sections 

 

 

 
İçeriği 

Çeşitli ülkelerin kamu yönetiminde yaşanan reformları çözümleyerek, Türkiye’de gerçekleştirilen 

reformlarla benzer ve farklı yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla öğrenciler sorumluluk üstlenirler. 

Öğrenciler dönem başında bir ülke seçer ve dönem boyunca seçtiği ülkeden reform örnekleriyle 

derslere katkıda bulunur. Dönem sonunda incelenen ülke örneğine ilişkin bir araştırma raporu 

hazırlanıp, sunulur. 

Contents 

 

By analyzing public administration reforms taking place in various countries in order to uncover 

students with similar and different aspects of the reforms carried out in Turkey take on responsibility. 

Students choose a country at the beginning of the term and contribute to the lessons with examples of 

reform from the country chosen throughout the semester. At the end of the semester, a research report 

on the examined country sample is prepared and presented. 

 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16304 Türk Toplum Yapısı 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

Türkiye’nin toplumsal yapısının tarihsel süreklilik çizgisi içinde genel olarak soyso kültürel, özel 

olarak kurumsal çerçevede değerlendirilmesi ve kurumsal gelişmelerin gerek kendi içinde gerek 

kurumsal sistem ve sosyo kültürel sistem düzeyinde sosyo kültürel değişme, gelişme, bütünleşme, 

çözülme süreçleri çerçevesinde analiz edilmesi temel amaçtır. 

Purpose of 

Overall in the historical continuity of the line of Turkey's social structure soyso cultural, specifically 

to evaluate the institutional framework and the requirements of institutional development should own 

within the corporate system and socio-cultural system-level socio-cultural changes, development, 

integration, analyzing the framework of resolution procedures is the main objective.  

 

 

 
İçeriği 

 
Sosyo kültürel yapıya yaklaşım sorunu, sosyo kültürel yapının unsurları, sosyo kültürel yapının 

analiz yöntemi, Türkiye toplumsal yapısının tarihsel değişme ve dönüşüm evreleri, nüfus ve nüfus 

konuları, aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset, sağlık, göç. 

Contents 

 

Socio-cultural approach to the problem, socio-cultural structure of the elements, socio-cultural 

structure analysis method, historical change and transformation stage of Turkey's social structure, 

population and population issues, family, education, religion, economics, politics, health, 

immigration 

 

 

  



 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16401 İstatistik 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

Öğrencinin; veri türlerine göre verileri düzenlemesini ve yönetmesini, verileri özetleyen ölçüleri 

hesaplamasını ve yorumlamasını sağlamak. Rassal değişken türlerine göre beklenen değer ve 

varyans hesaplamalarını yapmalarını, basit ve koşullu olasılık hesaplamaları yapmalarını sağlamak, 

aralık tahmini, hipotez testi gibi çıkarsamalı istatistik konularında hakkında bilgi sahibi olmalarını, 

regresyon analizi yapmalarını sağlamak. 

Purpose of 

Your student; to compute and interpret data summarizing measures and management of data 

according to data types. To make calculation of expected value and variance according to random 

variable types, to make simple and conditional probability calculations, to have information about 

inference statistics such as interval estimation, hypothesis test, to make regression analysis.  

 

 

 
İçeriği 

 
Veri kavramı, veri türleri, ölçekler, konum ve değişim ölçüleri, olasılık hesaplama, rassal değişken 

kavramı, kesikli ve sürekli rassal değişkenlerde beklenen değer ve varyans hesaplama, binom 

dağılımı, normal dağılım, standart normal dağılım, çıkarsamalı istatistik, regresyon analizi,  

Contents 

 

The concept of data, data types, scales, position and change measures, probability calculation, 

concept of random variable, expected value and variance calculation in intermittent and 

continuous random variables, binomial distribution, normal distribution, standard normal 

distribution, inference statistics, 

 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16 403 Zabıta Hizmetleri 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

 
Bu seçmeli derste, Belediye zabıta teşkilâtının kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları  nelerdir, 

zabıta memurlarının nitelikleri, mesleki eğitimleri, kıyafetleri, görevde yükselme ile çalışma usul ve 

esasları ile ilgili uygulamalar anlamaktır. 

Purpose of 

This elective derste understands the establishment, duties, powers and responsibilities of municipal 

municipal police, the qualifications of municipal police officers, their professional training, their 

attire, the practices related to promotion and working procedures and principles. 

 

 

 
İçeriği 

Belediye zabıtasının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları, idari para cezalarının uygulanması ve para 

cezalarının tespiti, belediyelerin ceza yetkileri dışında kalan konular ve yargı kararları, belediye 

zabıtasıyla ilgili tutanak örnekleri, belediye zabıtasını ilgilendiren yargı kararları, belediye zabıtasıyla 

ilgili tüm mevzuat. 

Contents 

 

The duties, powers and responsibilities of the municipal council, the enforcement of administrative 

fines and the determination of fines, the issues and judicial decisions of the municipalities other than 

the criminal authorities, examples of records related to the municipal administration, judicial 

decisions concerning municipal administration, 



 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16402 Buro Yönetimi ve Yazışma Teknikleri 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

 

Bu seçmeli derste, Yazışmalarda kullanılan terimler ve yazışma yöntemleri, anlatım, sunum, vaka 

analizi öğretilmektedir 

Purpose of This elective derste is taught the terms used in correspondence and correspondence methods, 

narration, presentation, case analysis 

 

 
İçeriği 

Yönetim. Yönetici. Büro tanımı, türleri, özellikleri. Büro yönetimi. Büro hizmetleri. İşletmede büro 

hizmetlerinin önemi. Büro işleri ve faaliyetleri. Büro işlerinin planlanması, iş programları. Büronun 

örgütlenmesi (büro işleri ve faaliyetlerinin, personelin ve büro çevresinin örgütlenmesi, örgüt 

fonksiyon ve pozisyon şemaları). 

Contents 

 

Governance. Manager. Office definition, types, properties. Office management. Office services. The 

key to office services in business. Office work and activities. Planning office work, work schedules. 

Organization of office (organization of office work and activities, staff and office environment, 

organizational function and position diagrams). 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16404 Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

 

 
Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütleri İlişkisi örnek sivil toplum örgütleriyle incelenmektedir. 

Purpose of Local Governments and Civil Society Organizations are examined by example civil society organizations.  

 

 
İçeriği 

 
Sivil toplum kavramı ve tarihsel gelişimi, Sivil toplum örgütü kavramı, sivil toplum 

örgütlerinin işlevleri, Türkiye’de Sivil toplum olgusu ve sivil toplum örgütlerinin konumu, 

Sivil Toplum Örgütlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler, 

Contents 

 

Civil society concept and its historical development, the concept of civil society organizations, 

the functions of civil society organizations, the location of the phenomenon of civil society 

and nongovernmental organizations in Turkey, Legal Regulations on Non-Governmental 

Organizations, 

 

 

  



 
Seçmeli Dersler 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16501 Yönetim ve Organizasyon 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere, yönetim ve organizasyonla ilgili temel  konuları kavrarlar  

ve üst düzey kavramları tanımlayabilmek için altyapı bilgisi; planlama, organizasyon gibi yönetim 

fonksiyonları, klasik, neo-klasik ve modern teori ve yaklaşımlar, liderlik ve motivasyon gibi yönetsel 

süreç bilgisi kazandırmak amaçlanır. 

Purpose of 

Students who have successfully completed this course will acquire the basic concepts of management 

and organization and will be able to identify the top level concepts, planning, organizational 

management functions, classical, neo-classical and modern theories and approaches, leadership and 

motivation. 

 

 

 
İçeriği 

Yönetim süreci, yapısı, yöneticilik, çevresel faktörler ve işletmelerde yönetimin rolü ve yönetsel 

faaliyetleri etkileyen faktörlerin anlaşılması.Yöneticilik ve planlama. Planlama evreleri, Plan türleri, 

Yönetici açısından önemi.rganizasyon. organizasyon yapılarını belirleyen unsurlar, yapılardaki 

gelişmeler. Ünvanlar.Klasik teori. Bilimsel yönetim yaklaşımı, organizasyon ilkeleri, yönetim süreci, 

bürokrasi yaklaşımı. 

Contents 

 

Management process, structure, management, environmental factors and the role of management in 

enterprises and the factors affecting managerial activities. Management and planning. Planning Stages, 

Types of Plan, Precaution for Manager. the elements that determine organization structures, developments 

in the structures. Titles. Classic theory. Scientific management approach, organizational principles, 

management process, bureaucracy approach. 

 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16503 Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

 

Halkla ilişkiler alanındaki temel kavram ve yaklaşımları inceleyerek, yerel yönetim kurumlarında 

halkla ilişkiler uygulamalarını anlamaktır. 

Purpose of 
By studying the basic concepts and approaches in the field of public relations, it is necessary to 

understand the practices of public relations in local government institutions. 

 

 

 
İçeriği 

Halkla ilişkilerin doğuşu ve öneminin artması, halkla ilişkiler ve benzeri kavramlar arasındaki ilişkiler, 

halkla ilişkiler ve iletişim araçları, halkla ilişkiler uygulamasında araçların seçimi, halkla ilişkilerin   

kamu kesiminde kullanılması, halkla ilişkiler uygulamasındaki eksikliklerin sonuçları,  kuruluş  içi 

halkla ilişkiler, kriz döneminde halkla ilişkiler. 

Contents 

 

The relationship between public relations and similar concepts, the relations between the people and 

the public, the choice of the means of public relations, the use of public relations in the public sector, 

the consequences of the lack of application of public relations, the relations with the public in the crisis 

period. 

 

 

  



 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16502 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

 

Bilgisayarı temel düzeyde kullanabilme (belge hazırlama, tablo hazırlama, sunu hazırlama, internet 

kullanımı) 

Purpose of 

Use computer at basic level (preparing documents, preparing tables, preparing presentations, using 

internet) 

 

 
İçeriği 

 

Temel bilgisayar bilgileri, Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, 

İnternet kullanımı. 

Contents 

 

Basic computer knowledge, Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, 

Internet usage 

 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16504 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

 
İşçi ile işveren arasında bağımlı hukuki ilişkiyi, bu ilişki içerisinde Devletin rolünü incelemek, 

sendikalar, toplu iş sözleşmesi ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları ile sosyal güvenlik sistemi 

hakkında bilgi vermektir. 

Purpose of 

To investigate the dependent legal relationship between the employee and the employer, to examine the 

role of the State in this relationship, to inform about the unions, the collective labor agreement and the 

solutions of the collective labor disputes and the social security system. 

 

 

 
İçeriği 

 

İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları, tarihçesi, yassal boyutu, temel uygulamalar, meslek 

hastalıkları ve iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği için koruyucular, risk değerlendirme.  

Contents 

 
Basic concepts of occupational health and safety, history, flat size, basic practices, occupational 

diseases and occupational accidents, safeguards for occupational health and safety, risk assessment. 



 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16601 Küreselleşme ve Yerel Yönetimler 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

 

Küreselleşme sürecini siyasal, ekonomik, kültürel ve yönetsel boyutlarıyla anlayıp yerel yönetimler 

üzerindeki etkilerini incelemektir. 

Purpose of Understand the globalization process in terms of political, economic, cultural and administrative 

dimensions and examine the effects on local governments 

 

 
İçeriği 

 
Küreselleşmenin tanımlanması, küreselleşme kuramları, küreselleşme ve ulus devlet, kamu 

politikası transferi, ülkeler arası benzeşme, Avrupalılaşma, avrupa idari alanı, desantralizasyon, 

küresel yönetişim, iyi yönetişim ve yoksulluk. 

Contents 

 

Definition of globalization, globalization theories, globalization and nation state, transfer of public 

policy, inter-country similarity, Europeanization, european administrative space, decentralization, 

global governance, good governance and poverty. 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16603 Yerel Siyaset ve Katılım 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

 

Demokrasi ve yönetişimin yerel yönetimler düzeyinde uygulanmasıyla ilgili teorik ve pratik bilgiye 

sahip olma. 

Purpose of To have theoretical and practical knowledge about the application of democracy and governance at the 

level of local administrations. 

 

 
İçeriği 

 
Yerel demokrasi kavramı, yerel katılım türleri ve uygulamaları, yerel yönetişim kavramı, yerel 

yönetimlerde yönetişim uygulamaları, Yerel Gündem 21 süreci, Türkiye´de yerel demokrasi ve 

yönetişim sorunları 

Contents 

 

The concept of local democracy, local participation and types of applications, the concept of local 

governance, governance practices in local government, Local Agenda 21 process, local democracy and 

governance issues in Turkey 

 

  



 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16602 İmar Plan ve Uygulamaları 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

 

Bu dersin amacı imar uygulamaları ile ilgili temel bilgileri öğrenmek, temel kavramları tanıtmak ve 

imar uygulamalarının usulü hakkında bir giriş sunmaktır. 

Purpose of 
This course is to acquaint the students with the basic information about the aimed development 

practices, to introduce the basic concepts and to provide an introduction about the procedure of zoning 

applications 

 

 
İçeriği 

 
İmar hukukunun temel kavramları, Kent Planlamasında modeller, Kent planının içeriği, Türkiye´de 

kent planlaması, Kent Planlaması sürecinin evreleri, kent planlarının uygulanması, İmar Affı, halkın 

katılımı. 

Contents 

 

Basic concepts of zoning law, models in Urban Planning content of urban planning, urban planning in 

Turkey, Urban Planning stages of the process, the implementation of urban plans, Development 

Amnesties, public participation. 

 

 

 
KODU DERSİN ADI T U K Akts 

YY16604 E-Devlet ve Yerel Yönetimler 2 0 2 4 

 

 
Amacı 

 

Bilgi toplumuyla ilgili kuramsal gelişmeleri anlayarak genel olarak yerel yönetimlerde bilgi teknolojileri 

kullanımını, özelde ise e-devlet uygulamalarını öğrenmek. 

Purpose of 

To understand the theoretical developments related to information society and to learn the use of 

information technologies in local administrations in general and e-government applications in particular. 

 

 
İçeriği 

 
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, bilgi toplumu ve yeni toplumsal kuramlar, e-devlet, e- 

devletin yasal çerçevesi, yerel yönetimlerde bilgi yönetimi, dünyada ve Türkiye´de yerel yönetimlerin 

bilgi yönetimi uygulamaları. 

Contents 

 

Transition from industrial society to an information society, information society and new social theories, 

e-government, e-government's legal framework, information management in local governments in the 

world and knowledge management practices of local governments in Turkey. 

 


