
AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

DERS İÇERİKLERİ 
 

1. BİRİNCİ YARIYIL 
1.1.ZORUNLU DERSLER (6) 

 
- Mikro İktisat : Bu derste, uygulanan ekonomik politikaları ve piyasaları analiz 

edecek yeteneğin kazandırılması, bunun için de öncelikle teorik altyapının sağlanması 
hedeflenmektedir. Bu derste ekonomi modellerine, esnekliklere, tüketici ve üretici 
dengesine, milli gelir, milli gelir hesaplama yöntemleri, çarpan mekanizması, para 
çeşitleri ve özellikleri gibi konulara değinilecektir. 
 

- Siyasi Tarih 1 : Bu derste Ortaçağ’dan günümüze kadar gelen süreçte Avrupa tarihi 
ele alınacaktır. Ulus devletin doğuşu ve yükselişi, Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi 
gibi Avrupa’da ortaya çıkmakla birlikte tüm dünyayı etkileyen olaylar, kronolojik 
olarak ve günümüzdeki sisteme etkisi açısından incelenmektedir. Bu dersle birlikte, 
dünyanın sosyal, siyasal ve ekonomik yapısının hangi süreçlerden geçerek güncel 
haline kavuştuğu anlaşılır hale gelecektir.  
 

- Uluslarası İlişkilere Giriş : Uluslararası İlişkilerin temel kavramlarını anlatan bu 
derste; devletler, etnik gruplar, ulusüstü örgütler ve ulusötesi güçler gibi uluslararası 
ilişkilerin aktörlerini incelenir.  

 
- Hukukun Temel Kavramları : Hukukun temel kavramlarının öğretilmesi amacını 

taşıyan bu derste; hukukun anlamı, önemi ve sosyal düzen kuralları içerisindeki yeri, 
hukukun kaynakları, hukuk kurallarının temel özellikleri, hukuk kurallarının 
yorumlanması, hukuk dallarının sınıflandırılması gibi konu başlıklarına yer verilerek; 
öğrencinin temel hukuk bilgisi edinmesi hedeflenmektedir.  
 

- Türk Dili 1 : Bu dersin amacı, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve 
güzel kullanabilme yeteneği kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle bir 
dil olarak Türkçe’nin ortaya çıkışı ve gelişimi, daha sonra ise Türkçe’nin gramer 
yapısı çerçevesinde bilgiler verilecektir. 
 

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 : Bu dersle, tüm öğrencilerin Cumhuriyet 
tarihini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci; 
süreçte ortaya çıkan olaylar, fikirler ve ilkeler ile anlatılacaktır.  
 

1.2.SEÇMELİ DERSLER (2) 
 

- İngilizce 1 : Başlangıç düzeyindeki konuların öğretilmesi ve elementary düzeydeki 
öğrencilerin pre-intermediate seviyesine geçiş yapmasını sağlamak, dersin temel 
amacıdır. 

 
- Akademik İngilizce 1 : Bu derste, öğrencilerin yabancı dilde, düşüncelerini 

oluşturabilmeleri ve inceleme becerilerini geliştirmeleri için kritik okuma ve yazma 
teknikleri kullanılır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, etken bir şekilde 
akademik okuma ve yazma becerilerini kazanmış olacaklardır. 

 



 
 

 
2. İKİNCİ YARIYIL 

2.1. ZORUNLU DERSLER (6) 
 

- Mikro İktisat : Dersin Amacı Makro İktisadın temel konularını öğrenciye aktararak, 
öncelikle teorinin öğrenilmesini sağlamaktır. Daha sonra bu teorik bilgilerin günlük 
yaşam ile bağlantısını kurarak ülke ve dünya genelinde gelişen ekonomik olayları 
doğru yorumlayabilecek, iktisat yazınını bilinçli bir şekilde izleyip anlayabilecek 
öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.  
 

- Siyasi Tarih 2 : Birinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar olan dönemde dünya 
tarihine damgasını vuran gelişmeler hakkında öğrencileri bilgilendirerek, bu olaylar 
arasında neden-sonuç ilişkilerini kurmalarını sağlamak, dersin hedefini 
oluşturmaktadır. Soğuk Savaş dönemine odaklanan bu derste özellikle 20. yüzyıl 
gelişmelerine ağırlık verilecek ve Soğuk Savaş döneminin önemli olayları 
incelenecektir. Soğuk Savaşın sona erme süreci ve yeni bir dünya düzenin ortaya çıkışı 
da günümüz dünyasının oluşumunu anlamak açısından önemlidir.  
 

- Siyaset Bilimine Giriş : Siyaset Bilimi literatürü çok geniş olmakla birlikte, bu dersle 
öğrenci Siyaset Bilimi’nin temel kavramlarını öğrenecektir. Siyasetin ne olduğu 
tartışmasıyla başlayan derste, Siyasal İdeolojiler, Siyasal Rejimler, Siyasal Partiler, 
Seçim Sistemleri, Anayasa gibi siyasete dair pek çok konu ve kavram ele alınacaktır. 

 
- Araştırma Yöntemleri: Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda temel 

bilgilere sahip olmasını sağlamak, bilimsel bir çalışmayı (makale, bildiri, rapor, kitap) 
tasarlamak, yürütmek ve raporlandırmak, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin temel 
mantığını kazanmak ve sorgulayıcı, araştırıcı bir düşünme biçimi kazandırmak; bu 
dersin hedefleri arasındadır.  
 

- Türk Dili 2 : Bu dersle birlikte; okunan veya dinlenen bir metnin anlaşılabilmesi için 
gerekli öğretileri sağlamak, edebî ve bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma 
becerisini kazandırmak, çeşitli klasik ve güncel metinlerle sözvarlığının gelişmesine 
katkıda bulunmak, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, topluluk önünde sunum 
yapabilme becerisini kazandırmak, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirtip, 
dilimizin ilk eserlerini tanıtmak, Türkçenin ses ve şekil yapısını kavratıp, imlâ-
noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak, sözlü ve yazılı edebî türleri 
tanıtmak amaçlanmaktadır.  
 

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 : Bu derste Türk Devrimi ve Atatürk ilkeleri 
üzerine yoğunlaşılarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve temel ilkeleri 
anlatılacaktır.  
 
 

2.2.SEÇMELİ DERSLER (2) 
 

- İngilizce 2 : Bu dersin temel amacı orta düzeyde dil becerileri olan öğrencilerin 
gramer ve kelime bilgilerinin şekillendirmektir. 
 



-  Akademik İngilizce 2 : Bu ders Akademik İngilizce I dersinin devamı niteliğinde 
olup, öğrencilerin yabancı dilde, düşüncelerini oluşturabilmeleri ve inceleme 
becerilerini geliştirmeleri için kritik okuma ve yazma teknikleri kullanılır. Dersi 
başarıyla tamamlayan öğrenciler, etken bir şekilde akademik okuma ve yazma 
becerilerini kazanmış olacaklardır. 
 

 
 

 
3. ÜÇÜNCÜ YARIYIL 

3.1.ZORUNLU DERSLER (4)  
 

- Girişimcilik : Girişimcilik kavramı, Girişimci ve çevresi ile olan ilişkileri, 
Girişimcinin özellikleri Küçük işletmelerin kuruluş ilkeleri, Büyüyen bir işletmeyi 
yönetme ilkeleri, Girişimciliğin küresel yönü, Stratejik yönetim ve girişimci, gelişen 
şirketlere liderlik etme ve yönetim zincirini planlama ile ilgili eğitim verilecektir. 
 

- Uluslarası İlişkiler Teorileri 1 : Bu ders, Uluslararası İlişkiler teorisindeki temel 
paradigmaları konu alır. Uluslararası ilişkiler hakkındaki geçmiş teoriler ve çağdaş 
yaklaşımlar incelenerek; karar verme ve entegrasyon kuramları gibi temalara ağırlık 
verir. 

 
- Türk Siyasal Hayatı : Bu dersin amacı 1980 Sonrası Türk Siyasi Hayatını; konular, 

aktörler, önemli olaylar ve yapısal değişim açısından incelemektir. Ders, Türk siyasi 
hayatının sivil-asker ilişkileri, İslamcılık ve Kürt sorunu gibi önemli konuları etrafında 
işlenecektir. 
 

- Mesleki İngilizce 1 : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç seviyesindeki   dil 
yetenekleri içerisinde gramer ve kelime bilgilerini şekillendirmektir. 

 
 

3.2.SEÇMELİ DERSLER (9) 
 

- Diplomatik Yazışma : Bu dersin hedefi, diplomaside kullanılan dil ve ifade tarzını 
öğrencilere öğretmektir. Bu dersi alan öğrenciler; diplomatik yazışma kurallarına ve 
şekillerine uygun olarak nota, mesaj, davetiye, diplomatik belge, tekzip yazıları, 
diplomatik mektupları nitelikli bir şekilde yazabilir.   
 

- Yerel Yönetimler : Bu derste Türkiye yönetim biçimi ve mahalli yönetim biçiminin 
kavranması hedeflenmektedir. Ayrıca bu birimlerin denetim, çalışma ve işleyiş 
biçimleri de öğretilmektedir.  

 
- Türk İslam Düşünce Tarihi : Türk-İslam kültüründe yetişmiş düşünürleri tanıtmak 

ve bu düşüncenin kültürel etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Farabi, 
Maverdi, Yusuf Has Hacip, Nizamalmülk, Gazali, İbn Teymiye, İbn Haldun, Katip 
Çelebi, Ahmet Cevdet Paşa, Ziya Gökalp, Said Halim Paşa vb. Türk-İslam 
düşünürlerinin devlet ve toplum görüşleri ele alınacaktır. 

 



- Siyaset Sosyolojisi : Toplumdaki iktidar yapısına belli başlı bakış açıları; toplumsal 
yapı ile siyasal sistem arasındaki ilişkinin incelenmesi; siyasal partilerin, baskı 
gruplarının, çıkar gruplarının ve toplumsal sınıfların toplum ve siyaset ile ilişkilerinin 
irdelenmesi dersin içeriğini oluşturur. 

 
- Modern Siyasal İdeolojiler : On sekizinci yüzyıldan itibaren gündemde olan siyasal 

ideolojiler olan liberalizm, muhafazakârlık, komünizm, sosyal demokrasi, 
milliyetçilik, feminizm dersin konularını oluşturur. 

 
- Genel İşletme : Bu derste İşletmenin tanımı, temel kavramlar, ilgili bilim dalları, 

organizasyon teorileri, ekonomik bir birim olarak işletme, işletmenin sınıflandırılması, 
kuruluşu ve kuruluş yeri seçimi, işletmenin fonksiyonları, üretim, personel, finans, 
karar verme teknikleri gibi konular yer almaktadır.  

 
- Temel Bilgi Teknolojileri : Öğrencilerin bilgisayarla tanışmalarını ve iş hayatı için 

gereksinme duyacakları temel bilgisayar eğitimini vermeyi amaçlayan bir derstir. 
Bilgisayar okur-yazarlığı, bilgisayar mimarisi, yazılım kavramı ve türleri, 
programlama dilleri, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve iletişimi ele alınacak 
başlıca teorik konulardır. 
 
 

- Kamu Diplomasisi : Kamu Diplomasisi dersi ile uluslararası ilişkilerde diplomatik 
amaçlar için özellikle devlet dışı aktör ve faktörlerin devreye girerek propagandadan 
farklı olarak algı ve imaj oluşturulmasının günümüzdeki önemini ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. 
 

- Genel Muhasebe : Bu dersin hedefi, bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan 
finansal nitelikli olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile 
ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe akış sürecinin nasıl 
işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde göstermektir. 
 
 

4. DÖRDÜNCÜ YARIYIL 
4.1.ZORUNLU DERSLER (4) 

 
- Anayasa Hukuku : Anayasa hukukunun genel esasları olarak anayasa hukukunun 

temel ilkeleri, devletin organlar, siyasal rejimle,; siyasal partiler, seçimler ve seçim 
sistemleri ele alınacaktır. 

 
- Uluslararası İlişkiler Teorileri 2 : Bu ders ilkinin devamı olarak Uluslararası İlişkiler 

alanındaki teoriler konusunu işlemeye devam etmektedir. Ekonomik Bağımlılık 
Teorisi, Dünya Sistemi Analizi, Postmodern Teori, Eleştirel Teori gibi alandaki görece 
yakın zamanlı teoriler işlenecektir. 

 
- Kamu Yönetimi : Bu ders ile öğrenciye kamu kurum ve düzenlemeleri konusunda 

bilgi kazandırmak hedeflenmektedir. Ders boyunca Max Weber, Chester Barnard ve 
Herbert Simon gibi tarihsel süreç içerisinde kamu teorileri üzerine çeşitli yaklaşımları 
belirleyen isimlerin eserleri tartışılacaktır. Kamu yönetiminin yapısı, kamu siyaset 
yapım sürecinde karar alma modelleri anlatılacaktır. 
 



- Mesleki İngilizce 2 : Bu derste öğrenciler, branşlarıyla ilgili konularda okuma 
parçaları çalışırlar. Özel olarak düzenlenmiş bu okuma parçalarında kendi alanlarıyla 
ilgili yeni kelimeler öğrenirler ve meslekleriyle ilgili yazılmış yayınları takip 
edebilirler. Ders mesleki İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir.  
 
 

4.2.SEÇMELİ DERSLER (8) 
 

- Diplomatik İngilizce : Ders kapsamında öğrencilerin diplomatik İngilizceyi 
öğrenmeleri ve kullanmaları için diplomatik kurum kuruluş ve söylemleri konu alan 
İngilizce çalışmalar yapılacaktır. 
 

- Kamu Maliyesi : Kamu maliyesinin konusu, bölümleri; kamu ekonomisi, amaçları, 
nedenleri, işleyişi; kamu harcamaları, kavramlar, türleri, etkileri; kamu harcamalarına 
ilişkin teoriler; kamu gelirleri, kavramlar, sınıflandırılması, teorik dayanakları; vergi 
teorisi, vergilerin tasnifi, teorik gerekçeleri, vergileme ilkeleri, vergilemenin 
fonksiyonları, vergilerin etkileri bu dersin konularını oluşturmaktadır. 
 

- Çağdaş Siyasal Sistemler : Bu ders, dünyanın farklı kıtalarında yer alan ülkelerin; 
yasama yürütme organları, bunların birbirleriyle ilişkileri, siyasal partiler sistemi ve 
sivil toplum yapıları üzerinde durmaktadır. 

 
- Çağdaş Siyasi Sorunlar : Bu ders, öğrencilerin diğer derslerde edindiği kuramsal 

bilgileri kullanarak güncel siyasal sorunları çözümleme becerisi kazanmalarını 
hedeflemektedir. Bir bakıma öğrencilere, bilgilerini disiplinli bir biçimde 
kullanmalarını öğretecektir. Üniversite öğretiminin son yılına yerleştirilmesinin amacı 
da budur. uluslararası ilişkiler alanında aynı amaca hizmet eden bir ders dördüncü 
sınıfın ikinci döneminde verilmektedir : "Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar." Bu 
derste son zamanlarda yapılmış araştırmalar ve yeni basılan kitaplar kullanılarak, 
güncel sorunların ekonomik, toplumsal, tarihsel, kültürel boyutları tartışılacaktır. 
Böyle bir dersin, öğrencilerin güncel sorunları algılama yeteneğini geliştirme ve 
toplum bilimlerin analitik gereçlerini kullanma becerisini artırması beklenmektedir. 
 

- Siyasi Düşünce Tarihi : Eski Yunan, Ortaçağ ve Erken Modern Çağ siyasi 
düşüncelerinin temel özelliklerinin incelenmesi; Plato, Aristo, Hobbes, Locke, 
Rousseau ve Marx gibi başlıca siyaset düşünürlerinin siyasi felsefeleri, bu derste 
işlenecek konulardır.  

 
- Avrupa Birliği : Bu ders Avrupa Birliği’nin siyasi sisteminin işleyişini ele 

almaktadır. Amacı; kuruluşu, gelişimi ve yapısını anlatarak öğrencilere Avrupa Birliği 
üzerine temel bilgi birikimini kazandırmaktır.  

 
- Enerji Politikaları : Bu dersin amacı, öğrencilerin enerji alanını olduğu kadar 

uluslararası ilişkiler ve siyasal gelişmeleri de etkileyen enerji politikaları konusunda 
dünya ve ülke bazında genel kriteri ve etken faktörleri değerlendirmelerini ve geçmiş 
deneyimler göz önüne alınarak gelecek vizyonu oluşturabilmelerini sağlamaktır. 

 
- İnsan Hakları : Bu ders, çağdaş insan hakları alanındaki meselelere ve kavramsal 

temellere genel bir bakış sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca, insan haklarının felsefi 



kökenlerini, bu konudaki çağdaş tartışmaları, insan haklarının evrimini ve önemli 
insan hakları vesikalarını inceleyecektir. 
 

5. BEŞİNCİ YARIYIL 
5.1.ZORUNLU DERSLER (4) 

 
- Türk Dış Politikası 1 : Bu ders, Türk dış politikasının tarihsel dinamikleri, iç-dış 

politika etkileşimi, II. Dünya savaşına kadar Türk dış politikasının seyri gibi temaları 
ele alır. Türk dış politikasının oluşumu ve uygulanmasında temel aktörlerin 
oynadıkları roller gibi konulara ağırlık verir. 

 
- Uluslararası Hukuk : Uluslararası hukukun doğası, bağlayıcılığı ve işleyişi, devletler 

özel hukukunun ilkeleri dersin konuları arasındadır. Uluslararası Hukuk dersinin ana 
konusunu şunlar oluşturur: Uluslararası hukukun tanımı ve kaynakları, uluslararası 
hukukun kişileri, uluslararası hukuk- iç hukuk ilişkisine ilişkin tartışmalar, uluslararası 
özel hukuk, uluslararası ticaret hukuku, insan hakları, deniz hukuku, hava hukuku, 
uzay hukuku, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler. 

 
- Uluslararası Politika : Uluslararası politika dersi; Uluslararası İlişkilerin politik 

yapısı, Uluslar arası politikanın temel kavramları, diplomasi, güvenlik, uluslararası 
hukuk ve siyasi tarih gibi konular hakkında bilgi verilmek için konulmuş bir derstir. 
Küreselleşen, değişen, gelişen dünyada Uluslararası İlişkilerde devletlerarası ilişkilerin 
anlaşılmasında Uluslararası Politikanın temel kavramlarının bilinmesi çok önemlidir. 
Uluslararası politikada egemenlik, uluslararası örgütler, bölgeselleşme, 
demokratikleşme gibi kavramların bilinmesi önemlidir. 

 
- AB ve Türkiye : Avrupa Birliği’nin Türkiye ile olan ilişkileri adaylık sürecinden 

başlayarak çeşitli boyutları ile tarihsel ve analitik bir yöntemle ele alınarak 
değerlendirilecektir. Sürecin Türkiye ve AB’nin ticari, ekonomik, sosyal ve siyasal 
ilişkilerine yansıması değerlendirilecektir. 
 

5.2.SEÇMELİ DERSLER (12) 
 

- Osmanlı Diplomasi Tarihi : Modernleşme olgusu ideolojiler yüzyılı olarak 
adlandırılan 19. yüzyılın en tipik özelliklerinden biridir. Sonuçları köklü değişimlere 
işaret eden modernleşme çok kavimli imparatorlukların politika araçlarını da yeniden 
biçimlendirmiş ve köklü dönüşümler meydana getirmiştir. Diplomasi 19. yüzyıl 
dünyasında kurumsal ve içerik olarak yeniden tanımlanırken Osmanlı diplomasisi de 
bundan etkilenecektir. Ders kapsamında 19. yüzyıl Osmanlı modernleşme hareketinin 
diplomasi alanındaki yansımaları tarihsel gelişim çizgisi içinde incelenecektir. 
Osmanlı diplomasi geleneğinin modernleşme olgusuyla geçirdiği evrim ve tarihsel 
kırılma noktalarının yanında yeni dönemin inşa ettiği diplomasi anlayışı 
irdelenecektir. 1815 Viyana Kongresi ile başlayan yeni düzende Bâbıali’nin yeri, 1839 
Tanzimat bürokrasisinin yarattığı kurumlar ve diplomasi anlayışı tartışılacak, ayrıca 
imparatorluğun yeni bir kimlik oluştururken diplomasiden yararlanma konusunda 
gösterdiği özen, tasarlanmış kimliğin diplomasideki sunum tarzı işlenecektir. 1856 
Paris ve 1878 Berlin Antlaşmalarının oluşturduğu düzen, Bâbıali’nin izlediği denge 
politikası ayrıntılı biçimde tartışılacaktır. Mali ve toplumsal sorunların doruğa ulaştığı 
bir bunalım dönemine denk düşen II. Abdülhamit dönemi ve ardından gelen süreçte 



İttihad ve Terakki’nin dış politikası anlatılarak, Cumhuriyet dönemine olan etkilerine 
işaret edilecektir. 
 

- Milliyetçilik ve Azınlık Hakları : Bu dersin amacı milliyetçilik akımlarının tarihsel 
altyapısını Renan, Fichte ve Anderson gibi kuramcıların yaklaşımlarıyla incelemektir. 
Ayrıca, Smith ve Hayes odaklı azınlık okumalarıyla küreselleşme çağında azınlık 
hakları ile milliyetçilik arasındaki tartışmalar ele alınacaktır. 
 

- Türk-Yunan İlişkileri : İki komşu ülke olan Türkiye ve Yunanistan arasındaki 
ilişkiler; çözüme varan ve varmayan/tekrarlayan çatışmalar temelinde incelenecektir. 
Bu çatışmaların nedenleri ve süreçleri incelenerek; Kıbrıs Sorunu gibi Türkiye 
tarihinde her dönem önemi koruyan kimi konular aktarılacaktır.  
 

- Jeopolitik : Türkiye’ nin jeopolitik konumu ve incelenmesini üzerine kurulu olan bu 
derste; Türkiye’nin bu konumuyla bağlantılı olan boğazlar, Kıbrıs, Adalar, kıta 
sahanlığı gibi sorunların tartışılmasına yer verilecektir.  

 
- Uluslararası Güvenlik Sorunları : Uluslararası Güvenlik Sorunları dersinde, 

özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında güvenlik algılamaları, süper güç ABD'nin yeni 
güvenlik politikaları, insan hakları ve demokrasinin bu yapılanmadan nasıl etkilendiği, 
yeni dönemde güvenlik yapılanmalarının temel özellikleri, dünyadaki güvenlik 
sorunları açısından önemli konular tartışılacaktır.  
 

- Mesleki İngilizce 3 : Ders, yabancı dillerde ortaya konmuş sosyal bilimler literatürüne 
dayanarak, sosyal bilimlerin temel ve önemli meselelerini öğrenciye sunmayı 
amaçlamaktadır. Öğrencilerin uluslararası  ilişkiler, siyaset bilimi, sosyoloji, felsefe, 
ekonomi ve tarih gibi alanlarda metinler okumaları ve tartışmaları beklenmektedir. 

 
- Ticaret Hukuku : İşletme ile ilgili konular, kavramlar, işletme türleri ve bunların 

hukuki nitelikleri incelenecektir. 
 

- Ortadoğu Medeniyeti : Ortadoğu da kurulmuş medeniyetlerin bugünkü Ortadoğu 
düzenin anlaşılması açısından  incelemesi yapılacaktır., 
 

- Avrupa Tarihi : Avrupa’da yaygın olan yönetim şekilleri, Avrupa’ya hakim olmuş 
düşünceler ve Avrupa tarihi için dönüm noktası olan olaylar incelenecektir. 

 
- Sosyoloji : Sosyoloji alanının temel kavramlarının aktarılacağı bu derste; toplumun 

örgütlenmesi ve yapısının daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılacaktır. Kimlik, 
kültür, aile gibi kavramlar birey-toplum ilişkisi ekseninde ele alınacaktır.   
 
 

- Uluslararası İlişkilerde Temel Metinler : Ders, Uluslararası İlişkiler alanında 
yazılmış olan temel eserleri, birincil kaynak olarak okutmayı amaçlamaktadır.  
 

- Terörizm : Günümüz dünyasının ve ülkemizin karşı karşıya kalmış olduğu en ciddi 
güvenlik tehditlerinden biri olan terörizm konusunda öğrencilerin akademik düzeyde 
bilgi edinmesini ve bilinçlenmesini sağlamak, bu alanda yürütülen uluslararası 
mücadelenin hukuki ve siyasi boyutlarını öğretmek amaçlanmaktadır.  
 



6. ALTINCI YARIYIL 
6.1.ZORUNLU DERSLER (4) 

 
- Türk Dış Politikası 2 : Bu derste, 1960 Darbesi sonrasında genel olarak Türk Dış 

Politikası analiz edilecek; ABD ve NATO’yla, AET’yle, Ortadoğu ve Balkan 
ülkeleriyle kurulan ilişkiler ekseninde fırsatlar, sorunlar ve çözümler ele alınacaktır.   
 

- Uluslararası Örgütler : Uluslararası örgütlere kurumsal açıdan yaklaşmak yerine 
uluslararası platformda normların yapılandırılması, uluslararası aktörlerin birbirleri ile 
olan ilişkileri dersin kapsamını oluşturur.   
 

- Türkiye Ekonomisi : Osmanlı ekonomisinin son yılları, Atatürk, İnönü, Demokrat 
Parti ve planlı dönem, 1980 sonrası dönemlerde Türkiye ekonomisinin tarihsel analizi, 
bu dönemlere ilişkin sektörel gelişmeler ve iktisadi-mali politikaların 
değerlendirilmesi bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca başlıca ekonomik 
parametreler; kalkınma, enflasyon, dış ödemeler dengesi gibi konular da ele 
alınacaktır.  

 
- İdare Hukuku : Ders, Türk idari mekanizmalarının işleyişini; Türk İdare 

Hukuk’unun yapısı ve uygulamalarıyla açıklamaya çalışmaktadır. Dersin içeriği 
sırasıyla, idare kavramının açıklanması, devletin anayasal ve idari yapısı, idari 
teşkilatlanma, İdari Hukuk’un temel kaynakları, idarenin sorumlulukları, idari 
anlaşmalardır. İdari Yargıya temel bir giriş yapılarak; devlet (idare) ile vatandaş 
arasındaki idari uyuşmazlıklar, yargı süreci, bunların soruşturma ve yargılama süreci 
hakkında bilgi verilecektir. 
 

6.2.SEÇMELİ DERSLER (11) 
 

- Kafkasya, Orta Asya ve Türkiye : Kafkasya ve Orta Asya’nın bölgesel ve küresel 
önemi ele alınacaktır. Ayrıca bu coğrafyadaki ülkelerin ve gelişmelerin Türkiye ile 
olan boyutları değerlendirilecektir. 
 

- Medeni Hukuk : Bu derste Medeni kanunun özel şahısların birbirleriyle ilişkilerine 
ilişkin yönleri; başlangıç maddeleri; şahısların hukuku (başlangıç, koruma ve 
şahsiyet); aile hukuku (nişan, evlilik, boşanma); kanunun uygulanma alanları 
incelenir. 

 
- Strateji ve Güvenlik : Dersin temel hedefi uluslararası sistem üzerinde askeri tarihin 

etkilerini anlatmaktır. Bu bağlamda, ders savaş teorilerine tarihsel bir yaklaşımla, 
askeri tarihin biçimlendirici gücünü ilk çağlardan bugüne kadar analiz etmeye 
çalışacaktır. Ders aynı zamanda, yüzyıllar boyunca uluslararası düzeni etkileyen 
uluslararası aktörlerin “büyük stratejileri”ni kapsayacak ve sırasıyla şu başlıklar 
altında toplanacaktır: Savaş teorileri, öncesi ve sonrası; militarizmin tarihi, savaşların 
araçları olarak silahların tarihi, devletlerin silahı olarak savaş, Antik Yunan’da Savaş, 
İmparatorluk için Savaş, İskender ve Roma; din ve savaş, Orta Çağ; devletin bekaası 
için savaş, Otuz yıl savaşları; Monarşilerin savaşı, 18. yüzyıl savaşları; devrim 
savaşları, Amerika’nın bağımsızlığı ve Fransız Devrimi; güç dengesi savaşları, 
Napolyon savaşları; güç için savaş, doğu Akdeniz’de Rus İngiliz çatışması; 
milliyetçilik savaşları, Alman ve İtalyan Birlikleri; modern savaşlara geçiş, Amerikan 
İç Savaşı; sömürge savaşları. 



 
- Uluslararası İktisat : Uluslararası serbest ticaret teorileri, karşılaştırmalı üstünlükler 

teorisi, standart ticaret teorisi, arz ve talep modelleri, faktör donanımı ve Heckscher-
Ohlin teorisi, yeni ticaret teorileri, dış ticaret ve ekonomik büyüme, uluslararası ticaret 
politikaları, gümrük tarifeleri ve tarife dışı ticari kısıtlamalar, küresel ticaret, iktisadi 
birleşmeler ve ticari birliktelikler bu dersin konusunu oluşturmaktadır.  

 
- Avrupa Birliği Hukuku : Avrupa Birliği’nin temel hukuki yapısı ortaya konmaya 

çalışılır. Bu anlamda; Avrupa Birliği’nin oluşum gelişim süreci siyasal ve iktisadi 
boyutları ile incelenir. 
 

- Kültür Tarihi : Kültür kavramı çerçevesinde, tarihsel bir evrim içerisinde ilkçağdan 
günümüze düşüncelerin ve bilimlerin evrimi, siyasal olayların dünyamıza 
yansımasının sonuçları ele alınacaktır. 

 
- Uluslararası Güncel Sorunlar : Ders, küreselleşmenin uluslararası sistemdeki 

etkilerini inceleyerek, uluslararası ilişkilerdeki güncel konuları tartışmayı 
amaçlamaktadır. Uluslararası ilişkilerdeki güncel gelişmeleri takip etmeleri gereken 
öğrencilerden, sınıf içi tartışmalara aktif bir biçimde katılmaları ve modern söylemi 
biçimlendiren konuları analiz etmeleri beklenmektedir. 
 

- Osmanlı Türkçesi : Osmanlıcanın okunması ve yazılması noktasında eğitim verilip, 
Osmanlı arşivlerinden yararlanılması planlanmaktadır. 

 
- Amerika Tarihi : Amerika’nın kuruluşundan süper güç olmasına kadar geçen süreç 

ve sonrasında yaşanan olaylar, yönetimde hakim olan düşünceler incelenecektir. 
 

- Diplomasi Tarihi : Derste dünyadaki sosyal, siyasal, ekonomik gelişmeler 
Uluslararası İlişkiler kapsamında incelenecek; tarihin dönüm noktaları olan olayların 
nedenleri ve sonuçları üzerinde durulacaktır. 

 
- Sosyal Hareketler : İçinde doğduğumuz toplumları biçimlendiren teknoloji ve kültür 

düzeyi, endüstrileşme, kentleşme, kırdan kente doğru göçler, bireyleşme, bürokrasinin 
gelişmesi, medyanın ve internetin hayatımızda gittikçe artan etkisi gibi dinamik 
güçleri içeren bir süreç olarak toplumsal değişmenin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 
Aynı zamanda bu yeni toplumsal yapı içerisinde ortaya çıkan sosyal hareketlerin 
yapıları, çoğulculukarı ve amaçları tartışılacaktır. 
 
 
 
 
 

7. YEDİNCİ YARIYIL 
7.1. ZORUNLU DERSLER (4) 

 
- Rusya ve Çin İncelemeleri : Soğuk savaş döneminin yaşandığı 1947-1991 yılları 

arasında, Rusya Federasyonu (o dönemde Sovyetler Birliği), iki süper güçten biriydi. 
Sovyetler Birliği 1991 yılında yıkılmasına rağmen, Rusya Federasyonu, doğal 
kaynaklarının yanı sıra, diplomatik, askeri ve siyasi imkanlarından ötürü, soğuk savaş 
sonrası dönemde de, stratejik önemini muhafaza etmektedir. Bu durumda, coğrafi 



yakınlığından ve çıkarların kesişmesinden ötürü, Türk siyaset adamları ve 
akademisyenleri, dış politikaya ilişkin hesaplamalarında, Rusya'nın politikalarını ve 
imkânlarını dikkate almak zorundadır. Bu bağlamda, derste, Rusya'nın siyasi yapısı, 
siyasi kültürü ve dış politikası incelenecektir. Öğrenciler, Sovyetler Birliği'nin siyasi 
yapısı ile dış politikasının prensipleri hakkında kısaca bilgilendirildikten sonra, son 
Genel Sekreter Mihail Gorbaçov'un Yeni düşünce, Glasnost ve Perestroika politikaları 
tartışılacaktır. Boris Yeltsin ve Vladimir Putin'in dış politikalarının ana hatları 
irdelenecektir. Rusya'nın siyasi ve idari yapıları tartışıldıktan sonra, Aleksandır Dugin 
ve Soljenitsin gibi Rus düşünürlerinin yaklaşımları izah edilecektir. Ayrıca özellikle 
son zamanlarda Çin ekonomik ve siyasal olarak dünya politikasını etkileyen bir ülke 
durumundadır. Bu bakımdan Çin politikasının ve dış politik tutumlarının incelenmesi 
önem taşımaktadır. 
 

- Dünya Siyasetinde Afrika : Afrika’nın Uluslararası sistemdeki yeri ve önemi, yer altı 
ve yer üstü kaynaklarının dağılımı, kıtadaki güç dağılımı, güvenlik problemleri ele 
alınacaktır. 

 
- ABD ve Dış Politikası : Siyasi kurumların ve federal hükümet süreçlerinin 

dinamikleri, çıkar gruplarının rolleri, siyasi partiler ve kamuoyunun görüşleri ve 
yirminci yüzyılda, Amerika'nın savaş sonrası önde gelen bir dünya gücü olarak ortaya 
çıkışına vurgu yaparak dış politikası ele alınır. 

 
- Küreselleşme : Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutu ile küreselleşme konusu 

ele alınacaktır. 
 

7.2.SEÇMELİ DERSLER (9) 
 

- Global Modernite : Bu ders, küreselleşmeyle birlikte 1989'dan bu yana global 
sarsıntılar yaşanan Dünya’da ortaya çıkan değişimleri, Türkiye ile ilişkili bir noktaya 
ağırlık vererek incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsam çerçevesinde, modernitenin 
sonu,post-modernite, ideolojilerin sonu, medeniyetler çatışması, post-sosyalist gibi 
kavramlarla toplumsal düzeyde yaşanan bazı değişimler ve uluslararası ilişkiler 
düzeyindeki açılımların değerlendirilmesinin yapılacağı bu derste, yeni dünya 
düzeninin, özellikle "post-modernite" çözümlemelerine ve "post-kolonyal" söyleme 
karşıt tutumla nasıl değerlendirilebileceği işlenecektir. Yeni dünya düzeninde GATT, 
Şangay Antlaşması, DTÖ ve BM'nin içinde bulunacağı oluşumların ne tür bir yapıya 
evrimleşebileceği tartışılacaktır. Ders içeriği şöyledir: Soğuk Savaş döneminin siyasi 
ve tarihi analizi, yeni dünya düzeni kavramı, medeniyetler çatışması, ideolojilerin 
sonu, post-sosyalizm ve postmodernizm, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve 
GATT’ın organizasyon yapıları, Şangay Anlaşması. 
 

- Medya ve Dış Politika : Bu derste medyanın dış politikadaki etkinliğinin ve gücünün 
analizi yapılacaktır. 

 
- Türkiye’nin Toplumsal Yapısı : Ders kapsamında Osmanlı Toplumu ve Cumhuriyet, 

Çok Partili Düzen, Siyasal Yapı,  Ekonomik Yapı, Kültürel Yapı, Nüfus, Aile, 
Kentleşme ve Türkiye'de Toplumsal Değişmenin Temel Çizgileri ve Bir Model 
Çerçevesinde Algılanması gibi konular ele alınacaktır. 
 



- Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler : Toplumların iktisadi, siyasal ve askeri yapılarının 
analizinde karşılaştırmalı bakış açısı geliştirmesini sağlamaktadır. Parlamenter 
sistemler ve başkanlık sistemleri, demokrasinin değişik görünümleri, ülke bazında 
devrimler ve toplumsal hareketler dersin konuları arasındadır. 

 
- Public Administiration : Kamu yönetiminde önemli olan faktörler, etkenler 

incelenecek ve kamu yönetiminde bulunan yöneticiler derse davet edilerek teoriyle 
pratik bilginin buluşması sağlanacaktır. 

 
- English For Business : Günlük İngilizce konuşmanın yanında öğrencilerin ihtiyacı 

olan iş yaşantısında kullanacakları İngilizce verilmeye çalışılacaktır. 
 

- Devletler Özel Hukuku : Anlaşmazlık, uyuşmazlık durumlarında hangi ülke  
hukukundan yararlanacağına dair konuları içermektedir. 
 

- Uluslararası Ekonomi Politik : Uluslararası ekonomik sistemin işleyişi ve 
Uluslararası siyasetin işleyişi anlatılarak, Dünya ekonomisinde siyasetin yeri 
incelenecektir. 
   

- Uluslararası Hukukta Göç ve Mülteciler : Kişinin korunması yükümlülüğü, 
vatandaşı olduğu devlet tarafından yerine getirilmediği veya getirilemediği 
durumlarda, uluslararası korunma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Dersin amacı bu 
kapsamda öncelikle göç, sığınmacı ve mülteciler kavramlarına açıklık getirmektir. 
Ardından bu kişilerin korunmasına ilişkin uluslararası yükümlülükler ile sahip 
oldukları haklar hakkında bilgi verilmesidir. 
 

8. SEKİZİNCİ YARIYIL 
8.1.ZORUNLU DERSLER (4) 

 
- Ortadoğu ve Türkiye : Ortadoğu’nun şekillenişi, sorunları, Ortadoğu ülkelerinin 

birbirleriyle ve Türkiye ile ilişkilerinin ele alınacağı bu derste;  Arap-İsrail savaşları, 
Filistin sorunu, Türkiye’nin komşu ülkelerle yaşadığı su sorunları, Ortadoğu’da güç 
dengesi, Ortadoğu’ya büyük güçlerin müdahaleleri gibi konular tartışılacaktır. 
 

- Asya Pasifik : Asya ve Pasifik’in coğrafi, siyasi, ekonomik ve askeri olarak önemi 
anlatılarak, dünyadaki yeri devletler bazında incelenecektir. Bölgedeki uluslararası 
ulusal ve uluslararası kuruluşlar da incelenecektir. 

 
- Balkanlar : Bu derste Balkanlar’da yaşlanan tarihsel ve siyasi meseleler ele 

alınacaktır. Osmanlı öncesi ve sonrasında Balkanlar’ın durumu, Osmanlı mirası, 
Ulusçuluk akımları gibi konuların yanında Balkan ülkelerinin Türkiye ve diğer 
ülkelerle ilişkileri, işlenecek konular arasındadır. 
 

- Bitirme Projesi : Ders kapsamında yapılacak projeyle birlikte bölümde öğrenilen 
bilgilerin uygulanması ve pekiştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerin proje 
yapmayı öğrenmesi ve yapacakları projelerle hangi kurumlarla çalışabilecekleri 
anlatılacaktır. 
 

8.2.SEÇMELİ DERSLER (8) 
 



- Rusya’nın Jeopolitiği : Rusya’nın jeopolitik konumu ve bu konumun Rusya, bölge ve 
küresel ölçekteki önemi ve sonuçlarını içeren konular ele alınacaktır. 
 

- Mesleki İngilizce 4 : Ders, yabancı dillerde ortaya konmuş sosyal bilimler literatürüne 
dayanarak, sosyal bilimlerin temel ve önemli meselelerini öğrenciye sunmayı 
amaçlamaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, sosyoloji, felsefe, 
ekonomi ve tarih gibi alanlarda metinler okumaları ve tartışmaları beklenmektedir. 

 
- Milliyetçilik Teorileri : Dersin amacı, uluslararası sistemde milliyetçilik ve etnisite 

tartışmalarının küreselleşme perspektifinden irdelenmesidir. Milliyetçilik, ulus-
devletin kuruluşu ve etnik milliyetçilik dersin konuları arasındadır. Bu sorunlar çeşitli 
milliyetçilik teorileri ekseninde ele alınacaktır. 

 
- Media and Foreign Policy : Bu derste medyanın dış politikadaki etkinliğinin ve 

gücünün analizi yapılacaktır. 
 

- Reading and Speaking in Foreign Language : Uluslararası İlişkiler bölümünde dil 
bilmenin önemi vurgulanarak bu ölçüde okumalar ve konuşmalar yapılacaktır. 

 
- International Economics : Uluslararası ekonomi genel olarak anlatılıp, öğrenciler ile 

birlikte ülke ekonomileri analizleri yapılacaktır.  
 

- Dış Politika Analizi : Diplomaside kararların alınma ve uygulanma süreçlerinin, bu 
süreçler üzerinde etkisi olan iç ve dış unsurların incelenmesi dersin konusunu 
oluşturur. Dış politikada çeşitli yaklaşımların oluşumu, İç ve dış politika etkileşimi, 
Milli menfaatlerin tanımlanma süreci, Dış politika yapım sürecinde aktörlerin ve 
yapıların analizi, Karşılaştırmalı örnek vakalar gibi başlıklara derste yer verilecektir.  
 

- Din ve Uluslararası İlişkiler : Din-dış politika ilişkisini göz önünde bulundurarak; 
dinin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bununla 
birlikte dinin uluslararası ilişkilerdeki teoriler bağlamında yeri incelenecektir. 

 


