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YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ) 

14YRY119 Siyaset Bilimine Giriş (T: 3 U:0 AKTS: 5) 

Siyaset biliminin bilimselliği, devlet ve hükümet, siyaset biliminin metodolojisi, ideolojisi, siyasal 

sosyalleşme ve siyasi partiler, seçim sistemlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi, demokrasi ve 

eleştirileri, aydınlar ve seçkinler, kamuoyu, baskı grupları, kitle toplumu, siyasi kültür, yabancılaşma, 

laiklik, milliyetçilik ve ulus-devlet, kadın ve siyaset, modernlik-postmodernite kavramları, 

14YRY115 İktisada Giriş (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Ekonominin konusu, temel kavramlar, ekonomik sistemler, piyasa ve piyasa çeşitleri, talep ve arz, 

fiyat teşekkülü, tüketim teorisi, üretim fonksiyonu, üretim maliyetleri, tekel piyasaları ve oligopol 

piyasaları, tekelci rekabet piyasaları, teşebbüslerde bütünleşme eğilimi ve çeşitleri, rant, ücret, faiz ve 

kar, enflasyon, deflasyon, staflasyon, devalüasyon, para teorisi, para politikası, milli gelir, milli gelir 

hesaplama yöntemleri, milli gelir ve istihdam teorisi, işsizlik, istihdam ve milli geliri belirleyen 

faktörler. 

14YRY107 Genel İşletme (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Temel kavramlar, işletmenin amaçları ve türleri, işletmenin kuruluşu, işletme fonksiyonları, kârlılık 

analizleri ve verimlilik kavramları, işletmelerin sosyal sorumlulukları ve kalite anlayışı. 

14YRY113 Toplum Bilimine Giriş (T: 2 U:0 AKTS: 5) 

Toplum biliminin temel kavramları, toplum biliminin tarihçesi, sosyal müessese olarak aile, eğitim,  

kültür, sosyal değişme, sosyal yapı 

14YRY105 Temel Hukuk (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Hukukun tanımı, özel hukuk, kamu hukuku, hukukun yardımcı kaynakları, hakların kazanılması ve 

kullanılmasında iyi niyet, hakların devlet eli ile korunması, hakların şahıs eli ile korunması, hukuk 

kuralları, hukukun temel kavramları, hukukun amacı, hakimin takdir hakkı, hakimin hukuk yaratma 

yetkisi. 

14YRY121 Genel Muhasebe (T: 3 U:0 AKTS: 2) 

Muhasebenin tanımı, temel kavramlar, bilanço ve sermayenin hesaplanması, tek düzen hesap planı ve 

özellikleri, muhasebede kullanılan belgeler, dönen ve duran varlıkların hesapları ve işleyişleri, 

monografi, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak hesapları, öz kaynak hesapları, Uzun vadeli yabancı 

kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu hesapları, maliyet hesapları (7/a), maliyet hesapları (7/b), 

envanter işlemleri, bilanço ve gelir tablosu. 

16YRY111 Yerel Yönetimler I (T: 3 U:0 AKTS: 5) 

Yerel yönetimler kavramı, yasalarımızda yerel yönetimler, yönetimler arası ilişkilerde ekonomik 

sistem ve geleneksel yapı, yönetimler arası hizmet bölüşümü, köy yönetimleri, görev ve fonksiyonları, 

köy yönetimlerinin sorunları, il özel idaresi, görev ve fonksiyonları, il özel idaresinin sorunları. 
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14YRY117 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I (T: 1 U:1 AKTS: 2) 

Bilgisayarlı büro yönetimini teknolojileri, ofis yazılımları ve büro yönetiminde ofis uygulamaları, 

word ile kelime işlem, excel ile sayısal işlem, powerpoint ile sunu hazırlama, access veri tabanı ve ofis 

uygulamaları, internet, e-mail, elektronik ofis, uzaktan çalışma, elektronik ticareti e-devlet, e-kamu 

uygulamaları. 

14ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (T: 2 U:0 AKTS: 1) 

İnkılap, ihtilal, reform, kavramları, 19. yy. sonunda Osmanlı Devleti’nin durumu, 1. Dünya Savaşı ve 

Mondros Mütarekesi, işgaller ve tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı kongreler ve 

teşkilatlanma, Misak-ı milli ve Türkiye büyük millet meclisi’nin açılışı, Türkiye büyük millet meclisi’ 

ne karşı ayaklanmalar, milli cepheler, Mudanya ve Lozan Antlaşmaları. 

14TDI101 Türk Dili I (T: 2 U:0 AKTS: 1) 

Temel dilbilgisi kuralları, kelime çeşitleri, zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu, dünya dil  

grupları, Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri, sözlü ve yazılı anlatım şekilleri, imla, 

noktalama, ve yazım kuralları,doğru cümle kurma,cümle çözümlemesi. 

14YDI101 Yabancı Dil I  (İngilizce) (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Öğrenciye İngilizce’deki temel dil yapılarını öğretme, öğrencinin dil yetisini geliştirme, dil yapılarını 

metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme amaçlanır. Aynı zamanda gramer ek bilgileri 

verilerek, dilbilgisi kurallarına uygun düzeydeki okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama 

becerilerini geliştirmeleri sağlanır.  

16BED101 Beden Eğitimi (T: 2 U:0 AKTS: 1) 

Beden Eğitiminin Genel ve Özel Amaçları, Beden Eğitimi ve Sporun Önemi, Sağlıklı Yaşam 

Alışkanlıkları, Spor ve Beslenme, Egzersiz ve Kalp Sağlığı, Temel Branşlar. 

 

 

 

 

İKİNCİ YARIYIL (BAHAR) 

14YRY102 Yönetim ve Organizasyon (T: 2 U:0 AKTS: 3) 

Yönetimin tanımı ve amacı, diğer bilimlerle ilişkisi, yönetimde planlamanın önemi, özellikleri ve 

ilkeleri, yönetimde örgütlenme ve yararları, örgüt türleri ve şemaları, yönetme ve unsurları, yönetici - 

memur ilişkileri, örgüt ve yöntem, modern yönetim teknikleri. 
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14YRY104 Kamu Yönetimi (T: 3 U:0 AKTS: 4) 

Kamu yönetiminde kavram ve ilkeler, kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki farklar ve 

benzerlikler, kamu yönetiminde görevlerin yerine getiriliş biçimleri, kamu yönetiminde büyüme, 

örgütlenme, gizlilik ve açıklık, kamu yönetiminin yapısı, merkezi yönetim ve çevre örgütü, taşra – 

merkez dışı örgütler, işlevsel bakımdan uzmanlaşmış kurumlar, Türk kamu yönetiminde bürokrasi, 

kamu yönetiminde görevliler ve denetleme. 

16YRY118 Anayasa Hukuku (T: 2 U:0 AKTS: 3) 

Anayasa; Anayasa Hukuku; Anayasa Kavramı; Anayasa Türleri; Anayasacılık Hareketleri, Osmanlı 

Anayasal Gelişmeler, Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler, Temel İlkeler, Temel Hak ve 

Hürriyetler, Siyasi Partiler, TBMM Üyelerinin Seçimi, TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü, 

TBMM’NİN İç Yapısı ve Çalışma Düzeni, Yasama Fonksiyonu, Yasama Yetkisi ve Yasama İşlemleri, 

TBMM’NİN Görev ve Yetkileri, Yürütme, Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Yargı Organı, 

Anayasa Yargısı, Anayasanın Değiştirilmesi. 

14YRY108 Yerel Yönetimler II (T: 3 U:0 AKTS: 5) 

Belediyelerin tarihi gelişimi, görevleri ve organları, belediyelerde vesayetin sonuçları, belediye 

personeli ve statüsü, belediye yönetimlerinde istihdam politikası, belediyelerin mali yapıları, gelirleri 

ve bütçeleri, büyükşehir belediyeleri, büyük kentlerin oluşmasını gerektiren nedenler, büyükşehir 

yönetiminin organları, büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında görev ve yetki bölüşümü, 

Mahalli İdare Birlikleri. 

14YRY112 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (T: 3 U:0 AKTS: 4) 

Toplumsal yapı kavramının sosyolojik odak terimlerinden biri oluşu ve sosyolojinin gelişim süreci 

içinde kavramın farklı kullanım  manalarının açıklanması, toplumsal bünye ve kültür kavramlarının 

toplumsal yapı kavramıyla ilişkilerini açıklaması, toplumsal yapının sınırlarının çizilmesi, çizilen 

sınırlar çerçevesinde Türkiye'nin toplumsal yapısının çözümlenmesinde kullanılan ikili yaklaşımlar ve 

bunların   eleştirisi, Osmanlı dönemi toplumsal yapısı çözümlenmesinde kullanılan ikili yaklaşımlar ve 

bunların eleştirisi, Osmanlı dönemi toplumsal yapısı, cumhuriyet dönemi toplumsal yapısının bütüncü 

yaklaşımla çözümlenmesi, 

14YRY114 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri (T: 2 U:1 AKTS: 5) 

Dosyalama ve arşivleme ile ilgili temel kavramlar, iyi bir dosyalama sisteminde bulunması gereken 

özellikler, dosyalama sistemleri ile ilgili ilkeler, dosyalama ve arşivleme süreçlerinin aşamaları, 

dosyalanması gereken belge türlerini ve belgelerin dosyalara girinceye kadar geçtiği aşamalar, 

dosyalama ve arşivlemede kullanılan donanımları ve yardımcı araçları tanıma, 

14YRY116 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II (T: 1 U:1 AKTS: 2) 

Bilgisayarlı büro yönetimini teknolojileri, ofis yazılımları ve büro yönetiminde ofis uygulamaları, 

word ile kelime işlem excel ile sayısal işlem, powerpoint ile sunu hazırlama, access veri tabanı ve ofis 

uygulamaları, internet, e-mail, elektronik ofis, uzaktan çalışma, elektronik ticareti e-devlet, e-kamu 

uygulamaları. 
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14ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (T: 2 U:0 AKTS: 1) 

Siyasal toplumsal hukuk ekonomi ve eğitim alanlarında yapılan inkılaplar, Türkiye Cumhuriyeti’ne 

karşı ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin iç ve dış siyaseti, Atatürk’ün ölümü, Türkiye ve dünyadaki 

yankıları Atatürk ilkeleri, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye, çok partili sisteme geçiş, 1960 ve 1982 

anayasaları  

14TDI102 Türk Dili II (T: 2 U:0 AKTS: 1) 

Özel ve resimli ilanlar, iş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. bir genelgenin, 

bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. bir işyerinin 

tanıtılması. bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. bilgi derlemek. bu bilgilerle konuşma yapmak. 

14YDI102 Yabancı Dil II  (İngilizce) (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Öğrenciye İngilizce’deki temel dil yapılarını öğretme, öğrencinin dil yetisini geliştirme, dil yapılarını 

metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme amaçlanır. Aynı zamanda gramer ek bilgileri 

verilerek, dilbilgisi kurallarına uygun düzeydeki okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama 

becerilerini geliştirmeleri sağlanır.  

 

 

 

III. YARIYIL ( GÜZ) 

14YRY213 İdare Hukuku I (T: 2 U:0 AKTS: 4) 

İdare kavramı ve idare hukuku, hukuk devletinin gelişimi ve gerekleri, Türkiye’ de hukuk devleti 

anlayışı, idare hukukunun kaynakları, idari teşkilat,  idari teşkilata hakim olan temel ilkeler, idari 

işlemler, bireysel işlemler, idari işlemlerin unsurları, düzenleyici işlemler, idari sözleşmeler. 

14YRY211 Kentleşme ve Konut Politikası (T: 3 U:0 AKTS: 3) 

Kentleşme ve kentleşme süreci, çağdaş kentleşmenin özellikleri, kentleşmenin nedenleri, kentleşme, 

kalkınma ve az gelişmiş ülkeler olgusu, kentleşme politikaları, kent planlaması, konut politikası ve 

konut sorunları, kentleşme ve konut ilişkilerinde kaynak kullanım politikası, çevre sorunları ve 

sonuçları, Türkiye’ de çevreye yaklaşım. 

14YRY201 Sivil Toplum Kuruluşları (T: 3 U:0 AKTS: 3) 

Sivil toplum kuruluşlarının tanımı, önemi, türleri. Örgütlenme ve kuruluş bakımında sivil toplum 

kurumları arasındaki farklılıklar. Sivil toplum kurumlarının uluslar arası ya da devletler ötesi bir 

oluşuma doğru yol almasında hukuksal yapıları, STK ları teşvik edici ve engelleyici boyutlar. 

14YRY203 Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Avrupa birliğinin tarihçesi ve organları, Ankara Antlaşması’ndan başlayarak günümüze kadar gelen 

süreç içerisinde Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği çerçevesinde 1990'lardan itibaren 
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ortaya çıkan gelişmeler (para birliği, Avrupa anayasası) ve 11 eylül ve ırak savaşı ile ortaya çıkan yeni 

jeopolitik ve stratejik gelişmeler çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin AB 

üyeliği, AB’nin yerel yönetimler üzerine etkileri, AB ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiler 

14YRY207 Kriz ve Afet Yönetimi (T: 3 U:0 AKTS: 3) 

Afet ve kriz yönetimi konusunda temel yaklaşımlar, krizin ve krizin analizi, kriz sistemleri ve krizin 

kaynakları, kriz sürecinin aşamaları ve sonuçları, krizin nedenleri ve çözümleri, krizlerin unsurları, 

kriz yönetiminin safhaları, Afet yönetimi, kriz yönetim yaklaşımlarının afet durumunda uygulanması, 

kriz yönetiminde iletişim, kriz yönetiminde liderlik, kriz durumlarında koordinasyon ve müdahale 

esasları, devlet içinde itfaiyenin yeri, itfaiye teşkilatlarının kuruluş ve yasal dayanakları, itfaiye 

personelinin görevleri, destek hizmet birimleri, itfaiyecinin görev ve yetkileri, itfaiyecilikte spor, 

denetimler, tesisler, araç, gereç ve malzemeler,  

14YRY205 İş Hukuku (T: 2 U:0 AKTS: 3)  

İş Hukukuna Giriş, Kaynaklar,  Temel Kavramlar, İş Kanununun Kapsamı ve İş Sözleşmesi, İş 

Sözleşmesinde Tarafların Borçları, Çalışma ve Dinlenme Süreleri, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, İş 

Güvencesi, Kıdem Tazminatı, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Kavramı, Gelişimi ve Kapsamı, 

İşyerinin ve Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi, Primler, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası, 

Hastalık ve Analık Sigortası, Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları, İşsizlik ve Genel Sağlık 

Sigortaları 

14YRY209 Türk Siyasi Hayatı (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Osmanlı Devleti’nde modernleşme arayışları, Tanzimat hareketi, Türk siyasal hayatında merkez-çevre 

ilişkisi, Türkiye’de çağdaşlaşma olgusu ve Türk dış politikası, Türkiye’de modern devletin ortaya 

çıkışı, Türkiye’de çok partili sisteme geçiş süreci, Türkiye’de politik kültürün oluşumu ve Türk dış 

politikası, Türkiye’de başlıca siyasal partiler, 1980 sonrası Türkiye’de politik kültür ve Türk dış 

politikası, 1980 sonrası Türkiye’de çıkar grupları, Türkiye’de demokrasi ve sivil toplum, Türkiye’de 

ordu ve demokrasi, Türkiye’de devlet, din ve çoğulculuk, Türkiye ve uluslararası sistem. 

14YRY217 Kamu Maliyesi (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Maliye biliminin esasları, mali olayların kullanılmasında metodlar, milli ekonoyöne kamu kesimi, 

kamu harcamaları, kamu harcamaları ile özel harcamalar arasındaki farklar, kamu harcamalarının artış 

nedenleri, kamu harcamalarının sınıflandırılması, kamu gelirleri, vergi teorisi, vergileme ilkeleri, 

vergilerin sınıflandırılması, vergi ile ilgili kavramlar, vergide yansıma olayı, verginin etkileri. 

14YRY219 İnsan Hakları (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

İnsan haklarının tanımı ve sınıflandırılması. İnsan haklarının tarihsel gelişimi. Demokrasi, 

demokrasinin dayandığı temel ilkeler. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü. Türkiye’de insan 

haklarına ilişkin anayasal düzenlemelerin tarihsel gelişimi. Anayasada düzenlenen temel hak ve 

özgürlükler. Türkiye’de insan hakları konusunda son gelişmeler. İnsan haklarının uluslar arası 

boyutları, uluslar arası kurumlar ve belgeler.  

14YRY221 Örgütsel Davranış (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Örgütsel davranışın bilimsel temelleri; örgütsel davranışın tarihsel gelişimi; araştırma teknikleri; örgüt 

içinde birey ve kişilik; tutumlar ve iş tatmini; bireysel farklılıkların temelleri biyografik 
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karakteristikler yetenekler ve öğrenme; örgüt kültürü, örgütlerde grup ve süreçleri; örgütlerde grupla 

çalışma teknikleri ve katılımlı yönetim; örgütlerde güdüleme süreci ve kuramları; örgütlerde liderlik 

ve kuramları; örgütlerde çatışma; örgütlerde stres ve yönetimi; örgütsel çevre ve teknoloji; örgütsel 

değişme, geliştirme, takım çalışmaları; örgütlerde güç ve politika; örgütlerde etik davranışlar, yönetimi 

ve kontrolü. 

14YRY215 Staj (T: 0 U:0 AKTS: 8) 

Öğrencilerin kazandığı teorik bilgi ve deneyimleri geliştirmesi, iş yerindeki sorumluluklarını, iş yeri 

ortamını, iş ilişkilerini, iş organizasyonunu, mal ve hizmet üretim sürecine bağlı olarak yeni becerileri 

tanımalarını sağlamak amacıyla 30 iş günü olarak yapılmaktadır. 

14YRY223 Türkiye Ekonomisi (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Türkiye’nin coğrafik özellikleri, nüfusu, dünya ekonomisindeki yeri, Türkiye ekonomisinin genel 

özellikleri, Türkiye’ de uygulanan ekonomik politikaların tarihsel gelişimi, milli gelir, gelir dağılımı, 

kamu harcamalarında gelişmeler, KİT’ler ve Türk ekonomisindeki yeri, KİT’lerin özelleştirilmesi, 

Türkiye’de başlıca sektörler, dış ticaret politikası ve genel değerlendirme, istikrar programları, Türkiye 

–AB ilişkileri, Gümrük Birliği’nin Türk ekonomisine etkileri, Türkiye’nin AB dışındaki ülke grupları 

ile ekonomik ilişkileri, Serbest Bölgeler. 

 

 

IV. YARIYIL (BAHAR) 

14YRY202 İnsan Kaynakları  Yönetimi (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve işlevleri, konusu, amacı, kamu ve özel personel yönetiminin 

karşılaştırılması, personel sistemleri, kamu personel rejiminin ilkeleri, özellikleri, kamu görevlileri, 

memur kavramı ve sınıflandırılması, kamu hizmetlerine giriş ve anayasal ilkeler, memurluk hizmetine 

girişte aranan özellik ve şartlar, memurların statüsü, ödevleri, yükümlülükleri, temel hakları, yasakları, 

sicil ve disiplin cezaları, memurların eğitimi ve memurluğun sona ermesi. 

14YRY204 Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler (T: 2 U:0 AKTS: 3) 

Genel tanım ve kavramlar, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, temel öğeler, haberleşme ve kitle 

haberleşmesi, reklamcılık ve propaganda, kamuoyu, tanıma ve tanıtma, kuruluş içi halkla ilişkiler, 

hizmet ve araçlar, halkla ilişkiler organizasyonu ve planlama.  

14YRY206 İmar Mevzuatı (T: 2 U:0 AKTS: 3) 

Genel hükümler, amaç ve kapsam, imar planları ile ilgili esaslar, planların hazırlanması ve yürürlüğe 

konulması, imar planlamasında bakanlığın yetkisi, ifraz ve tevhid işleri, arazi ve arsa düzenlemesi, 

parselasyon planları, yapı ile ilgili esaslar, kamuya ait tesisler ile ilgili sanayi ruhsatı, ruhsata tabi 

olmayan yapılar, yapı kullanma izni, umumi hizmetlere ayrılan yerlerde geçici yapılar, kamu çıkarı ve 

yapı güvencesi, çeşitli hükümler, yürütme. 

 



 8 

14YRY208 Yerel Yönetimler Maliyesi (T: 2 U:1 AKTS: 4) 

Yerel yönetimlerin varoluş nedenleri. Yerel yönetimlerin teorisi. Yerel nitelikteki kamusal mallar ve 

iktisadi refah. Merkezi idare ile yerel yönetimlerin arasındaki mali ilişkiler. İdareler arası hizmet 

bölüşümü. İdareler arası gelir paylaşımı (mali tevzin). Büyük kentlerin sorunlarının çözümünde yerel 

yönetimlerin rolü. Dünyada ve Türkiye'de yerel yönetimlerin. İller bankası ile yerel yönetimlerin 

arasındaki ilişkiler. Yerel yönetimlerin sorunları ve çözüm önerileri. 

14YRY210 Yerel Kamu Hizmetleri (T: 2 U:1 AKTS: 4) 

Kamu hizmetinin tanımı ve niteliği, yerel kamu hizmetlerinin yapısı, yönetimler arası hizmet 

bölüşümü, mevzuatımızda belediye hizmetleri, 5393 ve 5216 sayılı yasalara göre belediye hizmetleri, 

büyük kent ve ilçe belediyeleri arasında hizmet bölüşümü, belediye hizmetlerini etkileyen faktörler, 

alternatif yöntemler, il özel idare hizmetleri ve kapsamı, il özel idare hizmetlerinin diğer kurumlar 

tarafından yerine getirilmesi, köy tüzel kişiliğinin hizmetleri, kapsamı, yerine getirdiği hizmetler, 

merkezi ve yerel yönetimlerin birlikte gerçekleştirdiği hizmetler, mahalli idare birlikleri eliyle görülen 

hizmetler. 

14YRY212 Bitirme Projesi (T: 2 U:1 AKTS: 4) 

Her öğrenci tarafından “yerel yönetimler” konusunda seçilen bir araştırma ile bitirme projesinin 

tamamlanması.  

14YRY214 Yerel Demokrasi ve Kentli Hakları (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Demokrasi kavramı ve demokrasinin gelişimi, Yerel yönetimler ve yerel katılım, Yerel katılım 

kanalları ve yerel siyaset, Kentli hakları kavramının tanımı ve içeriği, Globalleşme ve yerel özerlik 

kavramlarının analizi, Subsidiarty ilkesinin değerlendirilmesi, Globalleşme, demokrasi ve devletin 

yeni işlevi, Üniter devlette kent kavramı, Federal devletlerde yerel yönetimler ve kentli hakları, 

Türkiye’de kent yönetimi ve baskı grupları, Kimlik ve küreselleşme kent kapitalizmi ve uygarlık 

ilişkileri, Türkiye’de kentli haklarının analizi. 

14YRY216 İdare Hukuku II (T: 2 U:0 AKTS: 4) 

Kamu hizmeti, Kolluk, Kamu görevlileri, Kamu malları, İdarenin sorumluluğu, İdarenin denetlenmesi. 

14YRY218 Türkiye’nin Çevre Sorunları (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Ekosistem bileşenleri, Deniz ortamı, tatlı su, su kirleticileri, Kıyılarımızda kirlilik. Hava kirliliği, 

Toprak kirliliği, Radyoaktif kirlilik, Çevre kirliliğinin önlenmesi, Türkiye’deki çevre durum raporları 

ve çözüm yolları.  

14YRY220 Atık Yönetimi (T: 2 U:0 AKTS: 2) 

Atıkların bileşimi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri; ulusal ve uluslararası yasal durum; katı 

atıkların toplanması: toplama sistemlerinin analizi, toplama rotalarının optimizasyonu; entegre katı 

atık yönetimi esasları; mühendislik prensipleri: minimizasyon, yeniden kullanım, geri dönüşüm, 

kompostlama, ısıl dönüşüm teknolojileri, düzenli depolama. 

 


