
Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

MAT-173 Kalkülüse Giriş 2 0 1 4 2,5 3 ZORUNLU

YRL-103 Yerel Yönetimler l 3 0 0 5 3 3 Zorunlu

YRL-107 Genel Ekonomi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu

YRL-111 Genel İşletme I 2 0 0 3 2 2 Zorunlu

YRL-113 Hukuka Giriş 3 0 0 3 3 3 Zorunlu

YRL-115 Kamu Yönetimi 3 0 0 4 3 3 Zorunlu

YRL-117 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3 0 0 3 3 3 Zorunlu

ATA-160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2 2 YÖK

ING-101 İngilizce I 2 0 0 2 2 2 YÖK

TUR-170 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 YÖK

GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Hukukun doğuşu-tarihi gelişimi, felsefi ve yazılı kaynakları anlatılmakta, ardından hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikli kavramlar verilmektedir. Sonra hukukun 

nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmakta, daha sonra hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer 

alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir

Kamu yönetiminin tanımı ve elemanları, yönetim düşüncesinin gelişimi ve kamu-özel sektör yönetimlerinin ayrılması, kamu yönetimi düşüncesinin evrimi ve geleneksel kamu 

yönetimi anlayışının oluşumu, Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ve yönetimde yeni paradigma, kamu yönetimini incelemede başlıca yaklaşımlar ve kamu yönetiminin diğer bilim 

dallarıyla ilişkisi, kamu yönetimi ve özel yönetimin benzerlik ve farkları, devletin niteliği, görev ve boyutlarındaki büyümenin kamu örgütlerine ve topluma etkileri, merkezi yönetim, 

yetki genişliği, hizmette yerellik ve adem-i merkeziyet kavramları, merkezi yönetimin başkent örgütü ve yardımcı kuruluşlar, merkezi yönetimin taşra örgütü ve tarihi gelişimi, kamu 

yönetiminin denetlenmesi

Türkiye’nin toplumsal yapısının genel hatları, özellikleri ve gelişimi incelenmektedir. İlk olarak Türkiye’nin Osmanlı dönemindeki toplumsal yapısı ve sonrasında Türk modernleşmesi 

ve toplumsal alanda yapılan Atatürk İnkilapları ve topluma olan etkileri incelenmektedir. Türkiye’de din ve siyaset, sivil toplum, Türkiye’de iktisat politikaları ve ekonomik gelişim 

gibi konulara da ayrıca değinilmekte, ve Türkiye’de popüler kültür ve gençlik meseleleri ayrıca incelenmektedir.

Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yol, Osmanlı’nın son dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin 

karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk’ün Samsun yolculuğu, Milli Mücadelenin ilk adımı, Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM’nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve Batı 

Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer.

 	

 Öğrencilerin kendi alanlarında İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde kullanabilmeleri amacıyla dilin dört becerisine hakim olmaları ve düşünme becersini de 

kazanmalarıdır.

1.Sınıf / Güz Dönemi

Denklemler ve eşitsizlikler, denklem sistemleri, fonksiyonlar ve grafikleri, faiz hesapları, matrisler, determinant.

"Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimleri tanımak, yasal dayanaklarını incelemek ve reform süreçlerinin anlamlandırmak.

Yerel Yönetimlerin tarihsel gelişimini öğrenmek.

Dünya'da uygulanan farklı yönetimleri bilmek.

Yönetimde reform sürecini öğrenmek.

Yerel Yönetimlerin maliyesi öğrenmek  

İktisadın temel kavramlarının,tüketici davranışlarının, devletin ekonomideki rolünün, ekonominin bütününü oluşturan ekonomi mekanizmasının işleyişinin kavratılıp öğretilmesi.

İşletme ve işletmecilik kavramları,işletmenin çevresi,işletmenin amaç ve sorumlulukları,işletme kurma nedenleri,kuruluş yeri ve seçimi,kuruluş yeri etkenleri ve kuruluş 

amaçları,kapasite,işletme yönetim fonksiyonları,temel işletme fonksiyonları,üretim fonksiyonu,pazarlama fonksiyonu,finansman fonksiyonu,insan kaynakları fonksiyonu

Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür bağlantısı. Dil toplum bağlantısı. Yeryüzündeki diller ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri. İmla ve noktalama 

kuralları. Ses bilgisi-yapı bilgisi-kelime-fiiller-keleme grupları-cümle.



Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

HIT-102 Protokol Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu

YRL-102 Kent Analizi 2 0 0 3 2 2 Zorunlu

YRL-106 Siyaset Bilimi 2 0 0 3 2 2 Zorunlu

YRL-108 Çevre Bilimleri 2 0 0 2 2 2 Zorunlu

YRL-110 Mesleki Yazışmalar 2 0 0 3 2 2 Zorunlu

YRL-112 Yerel Yönetimler ll 3 0 0 5 3 3 Zorunlu

YRL-114 Genel İşletme II 2 0 0 3 2 2 Zorunlu

YRL-116 Anayasa Hukuku 3 0 0 3 3 3 Zorunlu

ATA-260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2 2 YÖK

ING-102 İngilizce II 2 0 0 2 2 2 YÖK

TUR-270 Türk Dili II 2 0 0 2 2 2 YÖK

GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Dersin içeriğini, kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, anadüşünce, 

yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri; resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: anlatımbozuklukları, sese 

dayalı yanlışlar); duygu ağırlıklı yazılar (şiir); olay ağırlıklı yazılar (hikâye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı); inceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünceyazıları (makale, fıkra, 

deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma) gibi konular oluşturmaktadır.

Öğrencilerin temel ingilizce bilgilerini geliştirmek ve günlük kullanım alanlarına göre eğitim vermek

 

Dersin amacı öğrencilere dilbilgisi öğretimi, resmi, iş ve özel yazıları yazma konularında temel bilgileri vermek ve bu bilgileri kullanarak örnek yazıları hazırlamalarını sağlayarak 

sekreterliğe hazırlamaktır.

"Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimleri tanımak, yasal dayanaklarını incelemek ve reform süreçlerinin anlamlandırmak.

Yerel Yönetimlerin tarihsel gelişimini öğrenmek.

Dünya'da uygulanan farklı yönetimleri bilmek.

Yönetimde reform sürecini öğrenmek.

Yerel Yönetimlerin maliyesi öğrenmek  

İşletmeciliğe giriş, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, Yönetici ve liderlik, Üretim ve pazarlama, Girişimcilik, İşletmelerde kaos yönetimi, İşletmelerde markalaşma ve İnsan kaynakları

 

Anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri, kurucu iktidar, anayasa yargısı, devlet, hükümet sistemleri, demokrasi, seçim, temel hak ve hürriyetler.

Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki Milli Mücadele, Atatürk’ün hayatı, Türk İnkılâbının stratejisi, Siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılâpları ve bu inkılâpların 

oluş sürecini anlatır. Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları Atatürk’ün dünya barışı için çabaları. Atatürk ilkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği uyarmak ve 

Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek.

1.Sınıf / Bahar Dönemi

Protokol, Protokol listeleri, kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol kuralları, yazılı ve sözlü iletişimde protokol, kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kuralları ve yönetici 

asistanının temsil görevinde uygulayacağı protokol kuralları

Kentleşme ve kent kavramlarının incelenmesi

Politikanın anlamı ve nitelikleri, devlet ve egemenlik kavramları, siyasal iktidarın meşruluk temelleri, siyasal iktidar ve tabakalaşma, elitler, siyasal partiler ve baskı grupları tanımlayıp, 

çözümleme yapılması.

Temel çevrebilim ve çevre sorunları terimleri (ekoloji, çevre koruma, çevre kirliliği, biyolojik çeşitlilik, Gündem 21, ÇED vb.); çevre politikalarının temel ilkeleri, temel çevre 

politikası türleri, çevre sorunlarının ulusal ve uluslararası boyutları, küresel ısınma, ozon tabakası deliği, BM, UNEP, UNDP, UNESCO, AB ve sivil toplum kuruluşlarının çevre 

sorunlarıyla mücadelesindeki rolü çevre ve kalkınma konusundaki BM konferansları, AB’de çevre politikaları ve çevre politikalarının temel ilkeleri, Türk çevre politikası, Türkiye’de 

çevre yönetimi, Türk çevre politikasının temel ilkeleri ve anayasal yasal çerçevesi.



Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

KYO-306 Avrupa Yönetsel Alanı 3 0 0 4 3 3 Zorunlu

UOS-800 MYO Ortak Seçmeli Ders 2 0 0 3 2 2 Zorunlu

YRL-203 Kamu Personel Rejimi 3 0 0 4 3 3 Zorunlu

YRL-209 Kamu Yönetiminde Araştırma Yöntem Teknikleri 3 0 0 4 3 3 Zorunlu

ADL-241 Muhasebe 2 0 0 3 2 2 Seçmeli

ISY-805 Proje Yönetimi 2 0 0 3 2 2 Seçmeli

YRL-201 Türkiye Ekonomisi ve Yerel Yönetimler 3 0 0 3 3 3 Seçmeli

YRL-210 Yerel Siyaset 2 0 0 3 2 2 Seçmeli

YRL-211 Yönetim ve Organizasyon 2 0 0 3 2 2 Seçmeli

YRL-213 Yerel Yönetimlerde Özerklik ve Vesayet Denetimi 2 0 0 3 2 2 Seçmeli

YRL-215 Devlet Muhasebesi 2 0 0 3 2 2 Seçmeli

YRL-217 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler 2 0 0 3 2 2 Seçmeli

YRL-221 Hukuki Yazışma 2 0 0 3 2 2 Seçmeli

YRL-225 Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi 2 0 0 3 2 2 Seçmeli

GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

Derste Halkla İlişkiler mesleğinin tanımı , doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer kavramlar incelenecek ,farklar ortaya konulacak ve Halkla İlişkiler mesleğini icra 

edebilmek için gerekli temel bilgiler verilecektir. Halkla İlişkiler biliminin temeli , doğuşu ve tarihsel gelişimi Halkla ilişkiler departmanlarının yapılanması , meslek elemanlarında 

bulunması gereken özellikler, halkla ilişkilerde kullanılan basılı ve görsel araçlar bu dersin konusudur.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tarihsel ve felsefi arka planı, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kronolojisi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kurumsal ve 

Hukuksal Altyapısı, Ortaklığın Temel Belgeleri – Ankara Anlaşması-Katma Protokol-Uyum Anlaşmaları, Türkiye’nin Tam Üyelik Başvurusu, Gümrük Birliği Anlaşması, Helsinki 

Zirvesi Sonrası Adaylık Süreci, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program ve bu Program çerçevesinde yürütülen çalışmalar.AB Kurumları, Yasal Mevzuatı ve İşleyişini edeninin 

öğrenilmesi

Türkiye-AB İlişkileri süreci, mevzuatı ve kurumsal yapılarını süreç incelemesi

Kamu Personel Yönetimi dersi, biçimsel örgütlerin insan boyutunu, kamu yönetimi alanı bakımından irdelemektedir. Konuya “personel sistemi” açısından yaklaşılmakta, hukuk 

alanının “personel hukuku” ve örgüt biliminin “personel davranışı” bakış açılarından gerekli olduğu ölçüde yararlanılmaktadır

Dersin içeriğini bilim ve bilimsel yaklaşımlar, bilimsel araştırma süreci, blimsel araştımada veri, araştırmalarada ölçme ve ölçekler, araştırma evreni ve örnekleme, nicel analiz 

yöntemleri, nitel analiz teknikleri oluşturmaktadır.

Muhasebe İle İlgili Temel Kavramlar:Muhasebenin tanımı, muhasebe ile ilgili gruplar, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve uygulamaya yön veren temel kavramlar, muhasebe 

kayıt araçları, Muhasebe ile İlgili Hesaplar: Muhasebede hesap kavramı ve gruplandırılması, hesap planı ve hesapların işleyişi, Muhasebe Kayıtları: Dönen varlıklar, duran varlıklar, 

kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ile ilgili muhasebe uygulamaları.

Proje, Proje Yönetimi, Planlama, Fizibilite çalışmaları, Risk Yönetimi, Bilimsel Yönetim, Proje hazırlama, Örnek Projeler, Proje Yönetiminin önemi

Ders, öğrencilerin aşağıdaki konuları tam olarak öğrenebilmesi için tasarlanmıştır;

Ekonominin temel kavramları, sektörel gelişmeler, yıllar itibariyle türkiye ekonomisi, planlama, üretim

Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Yönetim Teorisinin Gelişimi, Yönetim Fonksiyonları, Organizasyonların Kuruluş Şekli ve Yönetim Uygulamalarıyla İlgili Çeşitli Yaklaşım 

Biçimlerinin İncelenmesi

Yönetim Biliminin Gelişimi: Klasik, davranışsal, Modern yönetim yaklaşımları ve karşılaştırma.

Yönetim ve Organizasyon Süreci

Mahalli idareler arasındaki hizmet bölüşümü, bölüşüm kriterleri, mahalli idarelerin sundukları hizmetler ve yetki çatışmaları.

Kamu mali reformu çerçevesinde uygulamaya konulan muhasebe esasları ve hesaplara ilişkin uygulamalar irdelenmektedir.

2.Sınıf / Güz Dönemi

Dersin amacı hukuki terimler ve kavramlar ile adli yazışma usulleri konularında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, yorum yapabilmesini ve bilgisini somut olaylara uygulayabilmesini 

sağlamaktır. 

Bu derste yüksek performansa ulaşmanın yolları ve 'toplam performans sisteminin' en etkin biçimde nasıl yönetileceği,İşletme performansının nasıl ölçüldüğü,çalışan performansının 

yükseltilmesi için 'performans değerlendirme sistemlerinin' nasıl uygulandığı tartışılacaktır.

Siyaset, demokrasi, yerel demokrasi, kent, kentsel siyaset, yerel siyaset, yerel yönetimler, yerel seçimler gibi kavramları ve kuramsal yaklaşımları tartışmak; 

dünyada ve Türkiye'de kentsel siyaset alanındaki politikaları ve uygulamaları incelemek; 

Türkiye’de ve dünyada yerel seçim türlerini, yerel seçim sistemlerini öğrenmek ve incelemek



Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

MYO-500 Kurum Stajı 0 0 0 8 0 0 Zorunlu

YRL-202 Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler 3 0 0 3 3 3 Zorunlu

YRL-220 İdare Hukuku 3 0 0 4 3 3 Zorunlu

ADL-102 Ceza Hukuku 3 0 0 3 3 3 Seçmeli

ADL-242 İdari Yargılama Hukuku 3 0 0 3 3 3 Seçmeli

DIT-210 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 0 3 3 3 Seçmeli

MAT-184 Ticari Matematik 2 0 1 3 2,5 3 Seçmeli

YRL-204 Kentleşme ve Konut Politikası 3 0 0 3 3 3 Seçmeli

YRL-206 E-Devlet 3 0 0 3 3 3 Seçmeli

YRL-208 Devlet Bütçesi 3 0 0 3 3 3 Seçmeli

YRL-212 Yerel Yönetimlerde Kriz Yönetimi 3 0 0 3 3 3 Seçmeli

YRL-216 Adem-i Merkeziyetçilir ve Yerel Merkez İlişkileri 3 0 0 3 3 3 Seçmeli

YRL-218 Müzakere Yönetimi 3 0 0 3 3 3 Seçmeli

 

Müzakerenin ve ilişkili kavramların tanımı, önemi, alanları, müzakere yöntemleri ve konuyla ilgili önemli noktaların kavranması.

Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler 

karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.

Türkiye?deki ve dünyadaki kentleşme ve konut ile ilgili sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları

Etkin - Verimli ve kaliteli kamusal hizmet sunumu, fayda maksimizasyonu, kamu tercihi teorisi, dışsallık, ölçek ekonomisi, toplum tercihleri ve kalabalıklaşma maliyetleri gibi 

konularda bilgi sahibi olabilmek

Kamu kurum ve kuruluşlarının iş görme biçimleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

 Yurttaş odaklı yeni kamu yönetimi anlayışının devlet ve toplum yapısındaki etkilerini analiz edebilmek

 Yurttaş odaklı yeni kamu yönetimi anlayışının devlet ve toplum yapısındaki etkilerini analiz edebilmek

 Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin ve akılcı kullanabilmek

 Kamu yönetiminde etkin ve etik karar alma ve uygulayabilmek

Matematiğin temel kavramları, sayılar, kesirler, oran ve orantı, faiz ve iskonto, yatırım değerlendirme, kâr hesapları, basit faiz, bugünkü değer, basit iskonto, taksitlendirme, bileşik faiz 

hesaplama yöntemi, bileşik faiz miktarının formüle edilmesi, bileşik ıskonto ve bugünkü değerin bulunması, Eşit taksitlerle kapital oluşturulması, devre sonu faiz oranlarının 

hesaplanması ve yıllık faiz oranlarının hesaplanması ve amortismanların hesaplanması.

Devlet bütçesine ilişkin temel teorik kavramları tanımlamak.

Devlet bütçesinin klasik ve modern fonksiyonlarını sınıflandırmak ve açıklamak.

Devlet bütçesine yönelik mevcut düzenlemelerin uygulamalara nasıl yansıdığını örneklerle açıklamak.

Devlet bütçeleme sistemlerini öğrenerek karşılaştırmak ve açıklamak.

Devlet bütçe sürecinin aşamalarında yeralan organların yetki ve sorumluluklarını belirtmek.

Devlet bütçe sürecinin işleyişini neden-sonuç ilişkisi kurarak yorumlamak.

 

Çevredeki belirsizlik ve değişiklik durumu, kurumları sürekli olarak beklenmedik tehlike veya fırsatlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Kurumların varlığını devam ettirebilmeleri, bu 

tehlikelerden korunmalarına veya fırsatları değerlendirebilmelerine bağlı kalmaktadır. Bu ders kapsamında kurumlarda kriz dönemlerinde halkla ilişkilerin nasıl yayarlı olarak 

kullanılabileceğini öğretmektir.

Ademi merkeziyetçilik, yerelleşme, yerindenlik, yerinden yönetim, vesayet denetimi gibi temel kavramaları tartışmak; Merkez-çevre kavramının Osmanlı ve Türkiye örneklerinde 

tartışılması; Küreselleşme ve küyerelleşme dinamiklerinin tartışılması; Ademi merkeziyetçiliğin yönetsel-siyasal-ekonomik ve toplumsal boyutları; Osmanlıda ve Türkiye'de yerel-

bölgesel yönetimler; Federal-üniter devlet yapılarının tartışılması; Merkez-çevre kavramının ve çok düzlemli yönetişim tartışılması; Kuzey Amerika'da, AB'de ve Türkiye'de merkez-

yerel yönetim ilişkileri ve ademi merkezileşme.

 

Kurum stajı genel olarak, sağlık birimlerinin idari, tıbbi, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik 

bilgilerini sağlık kuruluşlarının tıbbi ve idari bölümlerindeki uygulamalarla pekiştirip geliştirmek.

Karşılaştırmalı kamu yönetimi tanımlanmakta, disiplinin gelişmesi ve karşılaştırma yönteminin güçlüğü ve uygulamaları anlatılmakta ve Fransa, İngiltere, Amerika, Almanya, Rusya, 

Polonya, İspanya ve Arjantin kamu yönetim sistemleri hakkında bilgiler verilmektedir.

 

İdare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönler, idare hukuku bakımından sistemler genel olarak irdelenmektedir. Ardından İdare Hukukunun doğuşu, 

özellikleri, kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve ilkeleri 

açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar 

ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.

Ceza hukuku dersinde kanunilik ilkesi, ceza kanunun zaman ve yer bakımından uygulanması, suçluların geri verilmesi; Suçun yapısal

unsurları, Suçun maddi unsuru, hareket, netice, nedensellik bağı, suçun konusu, fail, mağdur; Suçun manevi unsuru olarak kast ve

taksir; Hukuka aykırılık, hukuka uygunluk nedenleri, meşru savunma, kanunun hükmünü icra, hakkın kullanılması, ilgilinin rızası; Kusurluluk, kusurluluğu kaldıran ve azaltan nedenler; 

Suçun özel görünüş şekilleri: suçların içtimai, teşebbüs, iştirak; Ceza hukukunda yaptırımlar, hapis cezaları, adli para cezaları ve güvenlik tedbirleri; Ceza ilişkisini ortadan kaldıran 

nedenler: zamanaşımı, af, ölüm, şikayetin geri alınması konuları işlenmektedir.

 

İdari yargılama tarihçesi, idari yargı organları ile görev ve yetkileri, idari dava türleri, iptal ve tam yargı davaları ile bunlara karşı gidilebilecek kanun yolları.

2.Sınıf / Bahar Dönemi


