
Kodu Ders Adı

AIB101 Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I

TDB121 Türk Dili I

ULUS101 Mikro İktisat

ULUS103 Siyasi Tarih I

ULUS105 Uluslararası İlişkilere Giriş

1. YARIYIL
Ders İçeriği

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı, inkılâp, ıslahat, Tanzimat, meşrutiyet gibi kavramların anlamları, söz

konusu kavramaların birbirlerine olan benzerlikleri ve farklılıkları, bu kavramların tarihteki örnekleri ve kavramların

içeriğine göre örneklerin analizi. Türk İnkılâbının tarihi temelleri anlamak bağlamında; Osmanlı Devleti’nin yaşadığı

buhran, bu buhrana etki eden iç ve dış dinamikler, söz konusu dinamiklerin analizi ve Türk İnkılâbına etkileri. Osmanlı

Devleti’nin varlığını korumaya yönelik olarak modernleşme çabaları, bu çabalar kapsamında Tanzimat, Islahat ve

Meşrutiyet süreçleri, modernleşme sürecinin fikri alt yapısı ve bu bağlamdan olarak Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve

Batıcılık fikir akımları, söz konusu fikir akımlarının Türk İnkılâbına ve günümüze etkileri. Osmanlı Devleti’nin çözülüş

süreci, bu süreçte etkili olan siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel dinamikler, çözülüş sürecinde Trablusgarp Savaşı,

Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Antlaşması. Cumhuriyete geçişte ve öncesi Osmanlı

döneminde “Şark Meselesi”, bu meselenin ortaya çıkışı, bu mesele dahilindeki devletlerin politikaları, bu politikaların

Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri, Cumhuriyete geçiş aşamasında/ Cumhuriyet’in ilk yıllarında “Şark Meselesi”. Mondros

Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra ortaya çıkan gelişmeler; Anadolu işgalleri, işgallere verilen tepki ve Milli

Mücadelede ilk teşkilatlanmalar, Redd-i İlhak ve bu kavram etrafında şekillenen milli duygular, bu işgallerin Milli

Mücadelenin ortaya çıkışındaki etkileri. Kuva-yı Millîye, Milli Mücadele ruhu, söz konusu süreçte Mustafa Kemal ve

liderliği, İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal’in işgallere karşı siyasi çözüm arayışı ve İstanbul’daki

politik/fikri faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Millî Mücadele için ilk adım, kongreler yoluyla

teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Misak-ı Milli metninin ortaya çıkışı, bu metni oluşturan unsurlar, söz

konusu metnin hukuki durumu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Misak-ı Milli metninin yeri ve bugün için Türkiye

Cumhuriyeti iç ve dış politikasındaki yeri ve önemi. Birinci TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920), TBMM’nin yapısı ve

işleyişi, TBMM’nin açılmasından sonra çıkan ayaklanmalar ve TBMM’nin almış olduğu tedbirler. Sevr Barış Antlaşması,

TBMM’nin Sevr Antlaşması’na karşı tepkisi. Düzenli ordunun kurulması; Doğu Cephesi (Ermeni sorunu, Gümrü Barışı ve

sonuçları), Güney Cephesi (Adana, Antep, Maraş, Urfa savunmaları). Batı Cephesi (I. İnönü Muharebesi ve sonuçları, II.

İnönü Muharebesi, Kütahya ve Eskişehir Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz ve sonuçları). Mudanya

Mütarekesi, Lozan Barış Konferansı için yapılan hazırlıklar, görüşmelerin yapılması ve antlaşmanın imzalanması, Lozan

Barış Antlaşması’nın önemli maddeleri ve Lozan’ın getirdikleri.

Dilin tanımı ve özellikleri, dünya dillerinin ana hatlarıyla tasnifi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi,

Türkçenin ana hatlarıyla yapı bakımından incelenmesi. Türk yazı dilinin tarihi gelişimi, konuşma ve yazı dilinin

tanımlanması, lehçe, şive, ağız özelikleri. Temel dilbilgisi kuralları. Doğru cümle kurma ve güzel konuşma, sözlük

kullanma, sözlükte bulunan kelimelerin gerçek anlamını seçme: Kitap inceleme tekniği, kelimelerin yapısı, yapım ve

çekim ekleri, kelime tahlili.

Bu ders öğrencilere Mikro İktisat alanındaki temel kavramları öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. İktisat’ın konusu,

yöntemi, kanunları ve diğer bilimlerle ilişkisi; ihtiyaçlar, kaynaklar ve tercih problemi; tüketici davranışı, üretim fonksiyonu,

talep ve talep esnekliği, talep ve talep esnekliği işlenen konular arasındadır. Daha sonra ele alınan konular içerisinde

tam rekabet piyasası, tekel ve oligopol piyasalar, faktör piyasalar, gelir dağılımı ve bu dağılımı etkileyen politikalar

bulunmaktadır. Dersin çıktılarına gelindiğinde; serbest piyasa ekonomisindeki çözülecek sorunları tanıma, tüketici

tercihlerinin oluşumunu analiz etme, tüketici tercihleri üzerindeki gelir ve fiyat değişikliklerinin etkisini analiz etme, mallar,

birey talebi ve piyasa talebi arasındaki ilişkiyi öğrenme bu dersin temel kazanımları arasındadır.

Bu dersin nihai amacı öğrencilere 19.yüzyıl dünyasının siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmelerini kavramalarına

yardımcı olmaktır. Tarih disipliniyle ilgili genel bir girişin ardından feodalizm, Rönesans, ulus devletin ortaya çıkışı,

18.yüzyıldaki savaşlar, Fransız İhtilali ve bu ihtilalin Avrupa güç dengesi sistemine etkisi, Avrupa’daki 1830 ve 1848

devrimleri, sanayi devrimi, kolonizasyon dönemi, 19.yüzyılın sonunda oluşmaya başlayan Avrupa güç dengesi sistemi ele

alınacaktır. Birinci Dünya Savaşının öncesindeki ve sonrasındaki gelişmeler ise dersin içeriğinin son parçasını

oluşturmaktadır. Dersin kazanımlarına gelindiğinde; öğrenciler ulus devletin ortaya çıkışını ve 19.yüzyıl dünyasındaki

genel siyasi gelişmeleri öğreneceklerdir.

Bu dersin temel amacı öğrencilere Uluslararası İlişkiler(Uİ) disiplini hakkında temel bilgileri vermektir. Dersin içeriğine

gelindiğinde; Uluslararası İlişkilerin tanımı, kavramsal haritası, aktörleri ve teorileri, uluslararası politikayı belirleyen

faktörler, Dış Politika(DP) kavramı ve karar verme süreçleri ele alınacaktır. Dersin kazanımları arasında Uluslararası

İlişkiler disiplininin temel kavramlarının öğrenilmesi, Uluslararası İlişkilerin aktörlerinin tanınması ve uluslararası siyasetin

nasıl etkilendiği ve oluştuğunun anlaşılması bulunmaktadır.
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ULUS107 Hukukun Temel Kavramları

ING101 İngilizce I *

ULUS109 Akademik İngilizce I **

Kodu Ders Adı

AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

TDB122 Türk Dili II

ULUS102 Makro İktisat

ULUS104 Siyasi Tarih II 

ULUS106 Siyaset Bilimine Giriş 

ULUS108 Araştırma Yöntemleri 

ING102 İngilizce II *

ULUS110 Akademik İngilizce II** 

Bu dersin amacı diğer sosyal bilimler disiplinleri ile bağlantılı bir şekilde siyaset bilimini öğrencilerin kavramasını

sağlamak ve bu disiplinin temel kavramlarını öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Ele alınan konular arasında siyasetin

tanımı, ulus devlet kavramı, siyasi ideolojiler, siyasi partiler, üniter ve federal devlet sistemleri, seçim sistemleri, anayasa,

yürütme, küresel siyasetin dinamikleri, uluslararası ilişkilerin aktörleri, yeni dünya düzeni ve uluslararası örgütler yer

almaktadır.

Ders, yöntembilim, toplumsal araştırma yöntemleri ve teknikleri kapsamında yer alan temel kavramlara ve konulara giriş

niteliğindedir. Dersin kapsamını, toplumsal araştırmanın felsefi temelleri ve amaçlarının yanı sıra araştırma konusunun

seçiminde ve araştırmanın yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar oluşturur.

Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğinde olup öğrencilerin temel İngilizce seviyelerini artırmayı amaçlamaktadır.

İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı

anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazma-konuşma-

dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin pre-intermediate seviyesinden intermediate seviyeye geçiş yapmak

hedeflenmektedir.

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.

* Hazırlık sınıfını tamamlamayan öğrenciler İngilizce I dersini alacaklardır.

** Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler Akademik İngilizce I dersini alacaklardır.

2. YARIYIL

* Hazırlık sınıfını tamamlamayan öğrenciler İngilizce II dersini alacaklardır.

** Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler Akademik İngilizce II dersini alacaklardır.

Ders İçeriği

Siyasi alanda yapılan inkılâplar: Hilafetin kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı. Yeni devletin kurulma/inşa edilme adımlarının

atılması; Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler ve siyasal olaylar. Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet

Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırka. Hükümet ve muhalefet arasındaki ilişkiler. Siyasal ve toplumsal hayatın

demokratikleşmesi ve Türkiye’de çok partili sisteme geçişin sorunları; Hukuk alanında yapılan inkılâplar. Sosyal ve

ekonomik hayatı düzenleyen inkılapların gerçekleştirilmesi; Eğitim alanında yapılan inkılâplar. Modern ve laik eğitim

kurumlarının inşası; Kültür alanında yapılan inkılâplar. Ulus-devletin kuruluşu ve ulusal kültür arasındaki ilişki; Ekonomi

alanında yapılan inkılâplar. Ulus-devletin kuruluşu ekseninden ekonominin yeniden düzenlenmesi. Yeni Türkiye

ekonomisinin stratejileri ve uygulamaları; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I (1923-1930). Lozan Antlaşması (1923)

ardından Türkiye’nin Avrupa devletleriyle olan ilişkileri; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası II (1930-1938). Türkiye’nin

Kıta Avrupası’ndaki totaliter rejimlerle ilişkili olarak Avrupa devletleriyle ilişkileri. Sovyetler Birliği ve ABD ile olan ilişkiler.

Dış siyasetin sosyal ve entelektüel yaşama yansımaları; Atatürk İlkeleri - Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik; Atatürk

İlkeleri - Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık ve Bütünleyici İlkeler; Atatürk sonrası Türk Dış Politikası (1938-1960). İsmet

İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı. II. Dünya Savaşı ve Türkiye: Türk dış politikası, savaşın siyasal hayata ve toplumsal

yaşama etkileri; II. Dünya Savaşı sonrası Türk siyasal hayatındaki değişimin özellikleri: Çok partili sistemin kurulması.

Türkiye'de 1946 Seçimleri. Hükümet ile muhalefet arasındaki ilişki, Demokrat Parti'nin kuruluşu; İktidardaki Demokrat

Parti (1950-1960): İç ve dış politikadaki dönüşüm. Soğuk Savaşın Sonu: Sovyetler Birliği'nin çöküşü, Almanya'nın

birleşmesi, Yugoslavya'nın dağılması ve Türk iç ve dış politikalarına yansımaları.

Kompozisyonda anlatım şekilleri : Sözlü ve yazılı anlatım, Türkçede isim ve fiil çekimleri, anlam ve vazife bakımından

kelimeler ( isimler-sıfatlar-zarflar-zamirler-fiiller-edatlar), cümlenin unsurları, cümle tahlili, edebiyat ve düşünce dünyası

ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi.

Bu ders, öğrencilere makro ekonomi alanındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. Ele alınan konular

arasında devletin ekonomideki rolü, nominal ve reel milli gelir, toplam arz ve toplam talep, Keynes teorisinde toplam arz,

maliye politikaları, bütçe planlaması, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi vardır.

Bu ders Birinci Dünya Savaşının sonundan günümüze kadar gerçekleşen siyasi gelişmeleri konu edinmektedir. Ele

alınan konular arasında 1929 ekonomik krizi, Hitler Almanyasının genişleme politikası, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki

yatıştırma politikaları, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş dönemi siyasi gelişmeleri, 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve Arap

Baharı bulunmaktadır.

Bu dersin amacı öğrencilerin, hukukun tanımı ve nitelikleri üzerinden hukukun kavramsal analizini yapmalarını ve temel

hukuk mantığını kavramalarını sağlayabilmektir. Dersi alan öğrencilerden, toplum düzeni ve toplumsal davranış kuralları,

hukuk kurallarının genel yapısı, fonksiyonları ve amaçları, hukukun kaynakları ve uygulamaları konularında bilgi sahibi

olmaları beklenmektedir.

Bu dersin temel amacı başlangıç düzeyindeki konuların öğretilmesi ve elementary düzeydeki öğrencilerin pre-

intermediate seviyesine geçiş yapmasını sağlamaktır. Dersin içeriğine gelindiğinde cümle yapıları ve zamanlar ele

alınacaktır. Dersin öğrenme çıktıları arasında öğrencilerin günlük hayatta temel İngilizceyi kullanabilmelerini sağlamak,

öğrencilerin sıklıkla kullanılan kelimeleri, durum ifadelerini ve cümleleri anlamalarını sağlamak ve öğrencilerin İngilizce

olarak kendilerini tanıtmalarına, geçmişleri ve sosyal çevrelerini İngilizce ifade edebilmelerini sağlamak vardır.

Bu dersin temel amacı öğrencilerin yabancı dilde, düşüncelerini oluşturabilmeleri ve inceleme becerilerini geliştirmeleri

için kritik okuma ve yazma teknikleri kullanabilmelerini sağlamaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, etken bir

şekilde akademik okuma ve yazma becerilerini kazanmış olacaklardır.
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Kodu Ders Adı

ULUS201 Girişimcilik 

ULUS203 Uluslararası İlişkiler Teorileri I 

ULUS205 Türk Siyasal Hayatı 

ULUS207 Mesleki İngilizce I 

Kodu Ders Adı

ULUS209 Diplomatik Yazışma 

ULUS211 Yerel Yönetimler 

ULUS213 Türk İslam Düşünce Tarihi 

ULUS215 Siyaset Sosyolojisi 

ULUS217 Modern Siyasal İdeolojileri 

ULUS219 Genel İşletme 

ULUS221 Temel Bilgi Teknolojileri 

ULUS223 Kamu Diplomasisi 

ULUS225 Genel Muhasebe 

Kodu Ders Adı

ULUS202 Anayasa Hukuku 

Bu ders, bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan finansal nitelikli olayların nasıl kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve

özetlendiği ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe akış sürecinin nasıl işlediğini Tek Düzen

Muhasebe Sistemi çerçevesinde göstermeyi amaçlamaktadır.

Ders İçeriği

Bu ders karşılaştırmalı bir perspektiften anayasa hukukunun teorilerini, kavramlarını ve temel kurumlarını öğretmeyi

amaçlamaktadır. Devlet kavramı, devlet türleri, anayasal devlet, anayasa hareketleri, hükümet organları, siyasi rejimler,

demokrasi, siyasi partiler, seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve hürriyetler, yasama, yürütme ve yargı gibi konular

dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Bu ders öğrencilere siyaset sosyolojisi alanında temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Ele alınan konular arasında

toplumdaki iktidar yapısına belli başlı bakış açıları, toplumsal yapı ile siyasal sistem arasındaki ilişkiler, siyasal partilerin,

baskı gruplarının, çıkar gruplarının ve toplumsal sınıfların toplum ve siyaset ile ilişkileri bulunmaktadır.

Bu ders modern siyasal ideolojilerin tarihi kökenlerini ve ideolojiler arasındaki ilişkileri analiz etmeyi hedeflemektedir.

Derste ele alınan konular arasında liberalizm, muhafazakarlık, komünizm, sosyal demokrasi ve milliyetçilik gibi ideolojiler

bulunmaktadır.

Bu dersin amacı işletmelerin kuruluşunu, yapısını, işlevlerini ve işleyişinin öğrenciler tarafından kavranmasını

sağlamaktır. 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 derste işlenen konular arasında yer almaktadır.

Öğrencilerin bilgisayarla tanışmalarını ve iş hayatı için gereksinim 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.

Bu ders Soğuk Savaş sonrası dönemde diplomasinin yeni bir aracı olarak ortaya çıkan Kamu Diplomasisi kavramının

öğrenciler tarafından yorumlanabilmesini ve kavranabilmesini amaçlamaktadır. Ele alınan konular arasında kamu

diplomasisi kavramının oluşumu, kamu diplomasisi tarafından kullanılan araçlar, kaynaklar ve yöntemler, kamu

diplomasisi ve klasik diplomasi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, ABD ve Kamu Diplomasisi, Avrupa Birliği ve Kamu

Diplomasisi, Çin ve Kamu Diplomasisi bulunmaktadır.

Bu ders öğrencilere Türkiye’deki yerel yönetimlerin özelliklerini, tarihini ve işleyiş usulünü öğretmeyi hedeflemektedir. Ele

alınan konular arasında Yerel Yönetimlerin Tarihi, Gelişmeleri ve Çeşitleri ile Türkiye'nin Yerel Yönetim Yapısı, Seçim

Sistemi gibi konular bulunmaktadır.

Bu ders tarihsel manada Türk İslam düşünce tarihindeki benzerlikleri, farklılıkları ve değişimleri incelemeyi

amaçlamaktadır. Ele alınan konular arasında İslam’ın ilk dönemlerinde siyasi düşünce ve yapılanmalar, Türklerde devlet

ve siyasete ilişkin uygulama ve fikirler, Farabi, Maverdi, Yusuf Has Hacip, Nizamülmülk, Gazali, İbn Teymiye, İbn Haldun,

Katip Çelebi, Ahmet Cevdet Paşa, Ziya Gökalp, Said Halim Paşa gibi Türk-İslam düşünürlerinin devlet ve toplum

görüşleri, Modernleşme Dönemi Türk Düşüncesinde Siyasi Akımlar, Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Liberalizm,

Kemalizm ve Türk Solu gibi fikir akımları bulunmaktadır.

Bu ders öğrencilerin girişimcilik kavramıyla ilgili teorik meseleler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve örnek olaylar

üzerinden girişimciliğin pratik yönünü de kavramalarına yardımcı olan giriş niteliğinde bir derstir. 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 ele alınan konular arasındadır.

Bu ders Uluslararası İlişkiler Teorilerinin kapsamlı bir biçimde öğrenciler tarafından kavranmasını amaçlamaktadır.

Uluslararası Politika tarihi, Uluslararası Politikanın temelleri, Soğuk Savaş sonrası Uluslararası Politika, Uluslararası

Politikanın araçları, Güç Siyaseti ve Realizm, Liberalizm, Marksist yaklaşımlar, İnşacılık ve Feminizm, Dış Politika

kavramı ele alınan başlıca konular arasındadır.

Bu ders Osmanlı İmparatorluğunun son döneminden günümüze kadarki Türk Siyasal Hayatındaki gelişmelerin öğrenciler

tarafından kavranmasını amaçlamaktadır. Osmanlı-Türk siyasi hadiselerinin tarihi sürecini devlet-toplum ilişkileri

temelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar olan dönemi ve Cumhuriyet dönemi Türk siyasal sistemindeki

gelişmeleri ele alır; siyasal partiler ve parti sisteminin sosyo-kültürel dinamikleri; temel siyasal güçler; çok parti deneyimi

ve demokrasinin problemleri gibi konular dersin ele aldığı başlıklar arasındadır.

Bu ders öğrencilerin Uluslararası İlişkiler ana bilim dalındaki temel İngilizce kavramları öğrenmelerini hedeflemektedir.

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 İçeriği

3. YARIYIL

3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri

4. YARIYIL

Ders İçeriği

Dersin amacı, mezuniyet sonrası Dışişleri Bakanlığında görev almak isteyen öğrencilerin resmî yazışma formatını,

terminolojisini öğrenmeleri ve diplomatik dile hâkimiyetlerini geliştirmektir.
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ULUS204 Uluslararası İlişkiler Teorileri II 

ULUS206 Kamu Yönetimi 

ULUS208 Mesleki İngilizce II 

Kodu Ders Adı

ULUS210 Diplomatik İngilizce 

ULUS212 Kamu Maliyesi 

ULUS214 Çağdaş Siyasal Sistemler 

ULUS216 Çağdaş Siyasi Sorunlar 

ULUS218 Siyasi Düşünce Tarihi 

ULUS220 Avrupa Birliği 

ULUS222 Enerji Politikaları 

ULUS224 İnsan Hakları 

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. Derste ele alınan konular arasında Soğuk Savaş

sonrası güvenlik çalışmaları; Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistem ve enerji; fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji ve

nükleer enerji gibi çeşitli enerji türleri; ABD, AB, Çin, Rusya ve Hindistan gibi uluslararası enerji politikalarında etkili olan

aktörlerin enerji güvenliği stratejileri ve enerji politikalarında güncel sorunlar bulunmaktadır.

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 vesikaları incelenecektir. Derste ele alınan konular arasında Evrensel İnsan Hakları Teorisi, Hak kavramı, İnsan

Hakları ve İslam medeniyeti, İnsan Hakları ve siyasal rejimler, İnsan Hakları kavramının liberalizm, muhafazakarlık ve

sosyalizm gibi modern siyasi ideolojilerle olan ilişkisi bulunmaktadır.

Derste ele alınan konular arasında kamu maliyesinin konusu ve bölümleri; kamu ekonomisi, amaçları, nedenleri ve

işleyişi; kamu harcamaları, kamu harcamalarına ilişkin kavramlar, kamu harcamaları türleri, etkileri, kamu harcamalarına

ilişkin teoriler, kamu gelirleri, kamu gelirlerinin sınıflandırılması, kamu gelirlerinin teorik dayanakları; vergi teorisi,

vergilerin tasnifi, teorik gerekçeleri, vergileme ilkeleri, vergilemenin fonksiyonları ve vergilerin etkileri gibi konular

bulunmaktadır.

Bu ders farklı siyasal sistemler konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi ve bu sistemleri birbirleriyle mukayese etme

yeteneğini öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir. Ele alınan konular arasında sistem teorisi, siyasal sistem ve

çevresi, D.Easton’un teorisi, Çözümleme modeli, başkanlık sistemi, parlamenter sistem, anayasaya dayalı liberal sistem,

liberal demokratik sistem ve kurumları, İslam dünyasında devlet sistemleri, Türkiye’de siyasal sistem ve kurumları

bulunmaktadır.

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.

Bu ders tarih sahnesinde ortaya çıkan siyasi fikirlerin, gelişmelerin ve değişikliklerin oluşumunu incelemeyi

hedeflemektedir. Eski Yunan, Ortaçağ ve Erken Modern çağ siyasi düşüncelerinin temel özelliklerinin incelenmesi,

Platon, Aristo, Hobbes, Locke, Rousseau ve Marx gibi baslıca siyaset düşünürlerinin siyasi felsefelerinin yoğun çalışması

ele alınır.

Bu ders Avrupa Birliği’nin siyasi sisteminin işleyişini ele almaktadır. Amacı, tarihi, hukuki ve sosyopolitik alanlar

aracılığıyla öğrencilere Avrupa Birliği üzerine temel bilgi birikimini vermek ve öğrencilerin Avrupa Birliği tarafından

benimsenen yönelimlerin büyüklüklerini algılamalarını sağlamaktır. Derste işlenen konular arasında Avrupa Birliği’nin

tarihsel gelişimi, AB’nin kurumları, AB’nin entegrasyon süreci, Ortak Pazar kavramı, Avrupa Birliği’nin ekonomi

politikaları, AB’nin tarım ve çevre politikaları ve Türkiye AB ilişkileri bulunmaktadır.

Bu ders Mesleki İngilizce I dersinin devamı niteliğinde olup öğrencilerin Uluslararası İlişkiler ana bilim dalındaki temel

İngilizce kavramları öğrenmelerini hedeflemektedir. 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 İçeriği

Bu ders öğrencilerin diplomatik İngilizceyi öğrenmeleri ve kullanmaları için diplomatik kurum, kuruluş ve söylemleri konu

alan İngilizce çalışmalar yapılmasını amaçlamaktadır.

Bu ders Uluslararası İlişkiler Teorilerinin kapsamlı bir biçimde öğrenciler tarafından kavranmasını amaçlamaktadır.

Derste işlenen konular arasında davranışçı ekol sonrası yeni teoriler: petrol bunalımı sonrası ekonomik bağımlılık teorisi

ve plüralizm, yapısalcı yaklaşım, periyodik iniş - çıkışlar teorisi, eleştirel teori, postmodern uluslararası ilişkiler teorisi,

soğuk savaş sonrası yeni arayışlar. Liberalizm, Realizm, Neo-Liberalizm, Neo-Realizm, Uluslararası Ekonomi Politik

yaklaşımlar, Uluslararası İlişkilerde metodoloji tartışmaları ve Uluslararası İlişkiler teorileri bağlamında disiplinde yeni

yaklaşımları. Globalist teoriler (Modern Dünya Sistemi, Merkez- Çevre teorileri) bulunmaktadır.

Bu ders kamu yönetiminin temel kavramlarını, teorik gelişimini ve bu disiplinin amacını öğretmeyi hedeflemektedir. 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 ve kamu siyaset yapım sürecinde karar

alma modelleri anlatılacaktır.

4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
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Kodu Ders Adı

ULUS301 Türk Dış Politikası I 

ULUS303 Uluslararası Hukuk 

ULUS305 Uluslararası Politika 

ULUS307 AB ve Türkiye

Kodu Ders Adı

ULUS309 Osmanlı Diplomasi Tarihi 

ULUS311 Milliyetçilik Ve Azınlık Hakları 

ULUS313 Türk Yunan İlişkileri 

ULUS317 Jeopolitik 

ULUS319 Uluslararası Güvenlik Sorunları 

ULUS321 Mesleki İngilizce III 

ULUS323 Ticaret Hukuku 

ULUS325 Ortadoğu Medeniyeti 

Ders İçeriği

Bu ders Türk Dış Politikasının tarihsel bir analizini sunmayı amaçlamaktadır. Dersin ele aldığı konular arasında Türk dış

politikasının tarihsel dinamikleri, iç-dış politika etkileşimi, II. Dünya savaşına kadar Türk dış politikasının seyri, II. Dünya

savaşı sonrası Türk dış politika eğilimleri, Türk iç-dış politika etkileşimleri, Türk dış politikasının oluşumu ve

uygulanmasında başlıca aktörlerin oynadıkları roller gibi konular vardır.

Bu ders Uluslararası Hukukun temel prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ele alınan konular arasında Uluslararası

hukukun doğası, bağlayıcılığı ve işleyişi, devletler özel hukukunun ilkeleri, 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 bulunmaktadır.

5. YARIYIL

5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri

Bu ders öğrencilerin Uluslararası Politika alanındaki gelişmeleri ve olayları yorumlama yeteneklerini geliştirmeyi

hedeflemektedir. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki anlaşmalar, İki Savaş Arası dönem, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk

Savaş dönemindeki gelişmeler ve Soğuk küreselleşme kavramıyla birlikte Soğuk Savaş sonrası dönem dersin ele aldığı

başlıca konular arasında yer almaktadır.

Bu ders Türk Dış Politikasının önde gelen meselelerinden biri olan Türkiye AB ilişkilerinin tarihsel gelişme süreci ve

ilişkilerin kalitesi konusunda öğrencilerin temel bilgi düzeyini yükseltmeyi hedeflemektedir. Avrupa Birliği’nin Türkiye ile

olan ilişkileri adaylık sürecinden başlayarak çeşitli boyutları ile tarihsel ve analitik bir yöntemle ele alınarak

değerlendirilecektir. Ayrıca sürecin Türkiye ve AB’nin ticari, ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerine yansıması da

değerlendirilecektir.

Bu ders uluslararası güvenliğin tanımı, tarihsel gelişimi, araçları, boyutları, uluslararası güvenlik teorileri ve uluslararası

güvenlikteki güncel sorunları incelemeyi amaçlamaktadır. Ele alınan konular arasında 11 Eylül saldırıları sonrasında

güvenlik algılamaları, değişen süper güç ABD'nin yeni güvenlik politikaları, insan hakları ve demokrasinin bu

yapılanmadan nasıl etkilendiği, yeni dönemde güvenlik yapılanmalarının temel özellikleri, dünyadaki güvenlik sorunları

ve AGSP ve NATO’nun güvenlik algılamaları bulunmaktadır.

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.

Bu ders işletme ile ilgili konuları, kavramları, işletme türlerini ve bunların hukuki nitelikleri incelemeyi amaçlamaktadır. 

Bu ders Ortadoğu’da kurulmuş medeniyetlerin bugünkü Ortadoğu düzeninin anlaşılması açısından inceleme yapmayı

hedeflemektedir. Derste ele alınan konular arasında Ortadoğu’nun neresi olduğu, Irak devletinin kurulması, Baas Partisi

ve Saddam Hüseyin rejimi, Filistin-İsrail sorunu, Irak’ın işgalinden sonra ki Kürtlerin ve Şiilerin durumu gibi konular

bulunmaktadır.

Ders İçeriği

Ders kapsamında 19. yüzyıl Osmanlı modernleşme hareketinin diplomasi alanındaki yansımaları tarihsel gelişim çizgisi

içinde incelenir. Osmanlı diplomasi geleneğinin modernleşme olgusu ile geçirdiği evrim ve tarihsel kırılma noktalarının

yanında yeni dönemin inşa ettiği diplomasi anlayışı irdelenir. 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, 1856 Paris ve 1878 Berlin Antlaşmalarının

oluşturduğu düzen, Bâbıali’nin izlediği denge politikası, 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 ve

son olarak da Cumhuriyet dönemine olan etkilerine işaret edilir.

Bu dersin amacı milliyetçilik akımlarının tarihsel altyapısını Renan, Fichte ve Anderson gibi kuramcıların yaklaşımları ile

incelemektir. Ayrıca, Smith ve Hayes odaklı azınlık okumalarıyla küreselleşme çağında azınlık hakları ile milliyetçilik

arasındaki tartışmalar ele alınacaktır.

Bu ders tarihsel bir perspektifle Türk Yunan ilişkilerindeki güncel sorunlara odaklanmayı amaçlamaktadır. Derste ele

alınan konular arasında Osmanlı Millet Sistemi içerisindeki Yunan varlığı, Milliyetçilik akımı ve Yunanistan’ın kurulması,

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, Türk Bağımsızlık Savaşı, Lozan Konferanslarında Türk Yunan anlaşmazlıkları,

Nüfus Mübadelesi, İkinci Dünya Savaşında Yunanistan’ın konumu, Azınlıklar ve Patrikhane sorunu, Kıbrıs Sorunu ve Ege

Adalarındaki tartışmalar bulunmaktadır.

Bu ders jeopolitik teriminin anlamının ve kapsamının öğrenciler tarafından anlaşılmasını ve uluslararası siyasetteki farklı

jeopolitik kuramların etkilerini açıklamayı hedeflemektedir. Derste ele alınan konular arasında jeopolitik tanımı, kapsamı

ve temel kavramları; jeopolitik ve siyasi konjonktür arasındaki ilişki, 19.yüzyıldaki çeşitli jeopolitik teoriler, Arazi

Hakimiyeti teorisi, Donanma Teorisi, Habitat Teorisi, Brzezinski ve Büyük Satranç Tahtası, Huntington ve Medeniyetler

Çatışması, Dugin ve Yeni Avrasyacılık ve nihayetinde 21.yüzyılda Jeopolitik bulunmaktadır.
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ULUS327 Avrupa Tarihi 

ULUS329 Sosyoloji

ULUS331 Uluslararası İlişkilerde Temel Metinler

ULUS333 Terörizm 

ULUS315 Borçlar Hukuku 

Kodu Ders Adı

ULUS302 Türk Dış Politikası II 

ULUS304 Uluslararası Örgütler 

ULUS306 Türkiye Ekonomisi 

ULUS308 İdare Hukuku 

Kodu Ders Adı

ULUS312 Kafkasya, Orta Asya Ve Türkiye 

ULUS314 Medeni Hukuk 

Ders İçeriği

Bu ders, Kafkasya ve Orta Asya bölgesindeki devletlerin küresel ve bölgesel siyaset açısından önemini ele almayı

amaçlamaktadır. Ele alınan konular arasında bölgenin tarihsel gelişimi ve jeopolitik önemi, Soğuk Savaş sonrası

dönemde Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın siyasi

gelişmeleri; Rusya, ABD, Çin ve AB’nin Kafkasya ve Orta Asya politikaları bulunmaktadır. Ayrıca bu coğrafyadaki

ülkelerin ve gelişmelerin Türkiye ile olan boyutları değerlendirilecektir.

Bu ders medeni kanunun özel şahısların birbirleriyle ilişkilerine ilişkin yönleri; başlangıç maddeleri; şahısların hukuku

(başlangıç, koruma ve şahsiyet); aile hukuku (nişan, evlilik, boşanma); kanunun uygulanma alanları incelemektedir.

Bu ders Osmanlı İmparatorluğunun son döneminden günümüze kadar olan Türkiye Ekonomisini incelemeyi

hedeflemektedir. Ele alınan konular arasında Osmanlı ekonomisinin son yılları, Atatürk, İnönü, Demokrat Parti ve planlı

dönem Türkiye Ekonomisi ve 1980 sonrası dönemlerde Türkiye ekonomisinin tarihsel analizi, bu dönemlere ilişkin

sektörel gelişmeler ve iktisadi/mali politikaların değerlendirilmesi yer almaktadır. Ayrıca başlıca ekonomik parametreler;

kalkınma, enflasyon, dış ödemeler dengesi gibi kavramlar dersin ele aldığı başlıca unsurlardır.

Ders, Türk idari mekanizmalarının anlaşılması ve idari denetim mekanizmalarını işleyişini Türk İdare Hukukunun yapısı

ve uygulamalarıyla açıklamaya çalışmaktadır. Dersin içeriği sırasıyla; idare kavramının açıklanması, devletin anayasal ve

idari yapısı, idari teşkilatlanma, İdari Hukukun temel kaynakları, idarenin sorumlulukları, idari anlaşmalardır. Daha sonra

İdari Yargıya temel bir giriş yapılarak bu bağlamda, devlet (idare) ile vatandaş arasındaki idari uyuşmazlıklar, yargı

süreci, bunların soruşturma ve yargılama süreci hakkında bilgi verilecektir.

Bu ders kapsamında, sosyolojik bilginin genel bir çerçevesinin verilmesinden sonra, Karl Marx, Emile Durkheim ve Max

Weber gibi yazarlar aracılığıyla sosyolojik düşünceler incelenecektir. Derste öğrenciye toplumla ilgili anahtar

kavramların, bu kavramlara oturtulan bakış açılarının, bu bakış açıları ile şekillenen toplumsal analiz yöntemlerinin

kazandırılması amaçlanır. Dersin kapsamını toplumsal yaşamın örgütlenmesi, korunması ve evrilişi oluşturacaktır. Öte

yandan, ülkeler bazında farklı toplumsal yapıların analizinde karşılaştırmalı bir yaklaşımın geliştirilmesi dersin amaçları

arasındadır.

Uluslararası ilişkiler ile ilgili temel eserlerin ve kilit düşünürlerin öğrencilere derli toplu bir şekilde sunulması bu dersin en

temel hedefidir.

Bu dersin amacı 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 öğretmektir. Ele alınan konular arasında Terörizm kavramı,

Terörizmin nedenleri, Terörizm Türleri, İdeolojik Terörizm, Din Temelli Terör Örgütleri gibi konular bulunmaktadır.

Bu dersin amacı, genel hükümler çerçevesinde hakların ve borçların kurulması, geliştirilmesi ve sona erdirilmesinin ve

toplumsal hayatta borç ilişkilerinin hüküm ve sonuçlarının incelenmesidir. Bu derste genel hükümler çerçevesinde

hakların ve borçların meydana gelişi, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramı, hukukî yükümlülük, külfet ve talep hakkı

kavramları, hukukî işlemler ve borç kaynakları kapsamında sözleşmelerin kurulması, sözleşmeden doğan sorumluluk,

haksız fiillerden doğan sorumluluk, sebepsiz zenginleşme ve taraf ehliyeti, sözleşme serbestîsi ve sınırlandırılması, irade

bozuklukları ve iradenin sakatlanması, kusursuz sorumluluk, borçların hükümleri ve sona ermeleri gibi konular

incelenmektedir. Dersin sonunda öğrenci, hukukî işlemlerin etkilerini analiz edebilme, problem çözme ve hukuki yorum

yapabilme yeteneğini kazanmaktadır.

Ders İçeriği

6. YARIYIL

6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri

Bu derste Avrupa'da yaygın olan yönetim şekilleri, Avrupa'ya hakim olmuş düşünceler ve Avrupa tarihi için dönüm

noktası olan olaylar incelenecektir. Ele alınan konular arasında Fransız İhtilali, Napolyon Savaşları, 1830 ve 1848

Devrimleri, Berlin Konferansı ve Birinci Dünya Savaşı bulunmaktadır.

Türk Dış Politikası I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders Türk Dış Politikasının tarihsel bir analizini sunmayı

hedeflemektedir. Ele alınan konular arasında 1960 Darbesi sonrasında Türk Dış Politikası, ABD ve NATO’yla ilişkiler,

AET’yle ilişkiler, Kıbrıs Sorunu, 1980-1990 dönemi dış politika ABD ve AT’yle ilişkiler, Ortadoğu, Balkanlar, Soğuk Savaş

Sonrası Dış Politikada yeni fırsatlar ve tehditler ve son olarak da Türk Dış Politikasında güncel sorunlar bulunmaktadır.

Bu ders Uluslararası İlişkilerin teorik ve pratik bilgilerini kullanarak Uluslararası Örgütleri öğrenmeyi ve analiz edebilmeyi

hedeflemektedir. Ders hem teorik hem de pratik örnekler sunarak ilerlemektedir. İlk olarak ele alınan konular arasında

uluslararası örgüt, küresel yönetişim ve uluslararası rejimler gibi kavramlar bulunurken daha sonra NATO, OECD, AB,

Afrika Birliği, Arap Ligi, ASEAN gibi çeşitli örgütler ele alınmaktadır.
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ULUS316 Strateji Ve Güvenlik

ULUS318 Uluslararası İktisat 

ULUS320 Avrupa Birliği Hukuku

ULUS324 Kültür Tarihi

ULUS322 Uluslararası Güncel Sorunlar 

ULUS326 Osmanlı Türkçesi

ULUS328 Amerika Tarihi 

ULUS330 Diplomasi Tarihi 

ULUS332 Sosyal Hareketler 

Bu derste Amerikanın kuruluşundan süper güç olmasına kadar geçen süreç ve sonrasında yaşanan olaylar, yönetimde

hakim olan düşünceler incelenecektir. Ele alınacak konular arasında Anayasa, Başkan, Kongre, Lobiler ve diğer aktörler

açısından ABD siyasal sistemi ve kurumları; Birinci ve İkinci Dünya Savaşında ABD’nin dış politikası; NATO’nun

kurulması ve çevreleme politikası ve Vietnam Savaşı bulunmaktadır.

Bu derste dünyadaki sosyal, siyasal, ekonomik gelişmeler uluslararası ilişkiler kapsamında incelenecek, tarihin dönüm

noktaları olan olayların nedenleri ve sonuçları üzerinde durulacaktır. Ele alınacak konular arasında Habsburg

Hanedanlığı ve Avrupa Siyaseti, 30 Yıl Savaşları, Vestfalya Antlaşması, 7 Yıl Savaşları, Amerikan Bağımsızlık Savaşı,

Fransız İhtilali, Napolyon Savaşları, Viyana Kongresi, Avrupa Uyumu ve Birinci Dünya Savaşı bulunmaktadır.

Bu derste içinde 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.

Bu derste kültür kavramı çerçevesinde, tarihsel bir evrim içerisinde ilkçağdan günümüze düşüncelerin ve bilimlerin

evrimi, siyasal olayların dünyamıza yansımasının sonuçları ele alınacaktır. Derste ele alınacak konular arasında kültürün

tanımı, kültürün yayılması, Türk kültürünün oluşumu, Türk sosyo-kültürel yapısının temel kurumları, tarih ve ideoloji ve

Türk Kültür Tarihi bulunmaktadır.

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. Ele alınan konular

arasında Kıbrıs sorunu, Filistin sorunu, Ortadoğu barış süreci, ABD’nin terörle mücadelesi, Nükleer Silahlanma ve

Küresel Güvenlik bulunmaktadır.

Bu derste Osmanlıcanın okunması ve yazılması noktasında eğitim verilip, Osmanlı arşivlerinden yararlanılması

amaçlanmaktadır.

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, Ortaçağ, devletin bekası 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 ve

sömürge savaşları.

Bu ders dış ticaretle ilişkili olan kavramların anlaşılmasını ve teoriler temelinde devletleri karşılıklı ticari ilişkilere

yönlendiren etmenleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Derste ele alınan konular arasında 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 bulunmaktadır.

Bu derste Avrupa Birliği’nin temel hukuki yapısı ortaya konmaya çalışılır. Bu anlamda; Avrupa Birliği’nin oluşum ve

gelişim süreci siyasal ve iktisadi boyutları ile incelenir. Ele alınan konular arasında AB Hukukunun kaynakları; tevdi,

orantılılık ve yetki devri ilkeleri; AB Hukukunun üstünlüğü ve AB Hukukunda temel haklar bulunmaktadır.

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?sdgNo=74724&dno=165182&bno=267&bot=317
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?sdgNo=74724&dno=165183&bno=267&bot=317
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?sdgNo=74724&dno=165184&bno=267&bot=317
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?sdgNo=74724&dno=165185&bno=267&bot=317
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?sdgNo=74724&dno=165186&bno=267&bot=317
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?sdgNo=74724&dno=165187&bno=267&bot=317
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?sdgNo=74724&dno=165188&bno=267&bot=317
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?sdgNo=74724&dno=165189&bno=267&bot=317
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?sdgNo=74724&dno=165190&bno=267&bot=317


Kodu Ders Adı

ULUS401 Rusya Ve Çin İncelemeleri 

ULUS403 Dünya Siyasetinde Afrika 

ULUS405 ABD Ve Dış Politikası 

ULUS407 Küreselleşme 

Kodu Ders Adı

ULUS409 Global Modernite 

ULUS411 Medya Ve Dış Politika 

ULUS413 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

ULUS415 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

ULUS417 Public Administration

ULUS419 English For Business

ULUS421 Devletler Özel Hukuku 

Bu ders kamu yönetiminin temel kavramlarını, teorik gelişimini ve bu disiplinin amacını öğretmeyi hedeflemektedir. 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 ve kamu siyaset yapım sürecinde karar

alma modelleri anlatılacaktır.

Günlük İngilizce konuşmanın yanında öğrencilerin ihtiyacı olan iş yaşantısında kullanacakları İngilizce verilmeye

çalışılacaktır.

Bu dersin konuları anlaşmazlık, uyuşmazlık durumlarında hangi ülke ve hangi oluşumun hukukundan yararlanacağı gibi

konulardan oluşmaktadır.

Bu ders Türk Dış Politikası hakkında öğrencilerin teorik bilgilerini geliştirmeyi ve dış politika karar alma süreçleri ve

medya ve dış politika ilişkileri konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ele alınan konular arasında medyanın tanımı,

uluslararası bir aktör olarak medyanın değerlendirilmesi, dış Politikada karar alma sürecinde medyanın oynadığı roller,

medya ve dış politika arasındaki ilişki ve örnek olayların incelenmesi, bir propaganda aracı olarak medya yer almaktadır.

Bu ders toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yapısı arasındaki neden sonuç ilişkisini açıklamayı

hedeflemektedir. Ele alınacak konular arasında 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 bulunmaktadır.

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.

Bu ders Sahra Altı Afrika siyasetindeki temel problemleri, gerilim konularını ve bölgenin genel siyasetini öğretmeyi

amaçlamaktadır. Afrika Tarihi, Afrikada dini yaşam, Afrika’daki farklı etnik unsurlar, Osmanlı-Afrika ilişkileri gibi temel

konular işlendikten sonra Sudan, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas ve Libya üzerinde durulacaktır.

Bu ders 20.yüzyıldaki Amerikan Dış Politikasının temel parametrelerini anlamayı amaçlamaktadır. Ele alınan konular

arasında siyasi kurumların ve federal hükümet süreçlerinin dinamikleri, çıkar gruplarının rolleri, siyasi partiler ve

kamuoyunun görüşleri ve yirmi birinci yüzyılda Amerika'nın dış politikası vardır.

Bu ders küreselleşme kavramının anlamına ve önemine odaklanır. Küreselleşmenin süreçlerine ve çok uluslu şirketlerin

küreselleşme üzerindeki etkileri de dersin bir diğer kapsamını oluşturur. Ele alınan konular arasında 1990’larda değişen

dünya konjonktürü içerisinde Türkiye’nin yeri, diplomatik ilişkilerinde gözlemlenen değişiklikler ve devamlılıklar,

Türkiye’nin sorunları için oluşturulan çözüm politikalarına değişen konjonktüre paralel olarak sunulan alternatifler ve

ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutu ile küreselleşme konusu bulunmaktadır.

Ders İçeriği

Bu 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 Perestroyka politikaları tartışılacaktır. Boris Yeltsin ve Vladimir Putin'in dış politikalarının ana

hatları irdelenecektir. Rusya'nın siyasi ve idari yapıları tartışıldıktan sonra, Aleksandr 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.

Ders İçeriği

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 "postmodernite" 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. Derste ele alınacak konular arasında 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 yer

almaktadır.
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7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
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ULUS423 Uluslararası Ekonomi Politik

ULUS425 Uluslararası Hukukta Göç ve Mülteciler 

Kodu Ders Adı

ULUS402 Ortadoğu Ve Türkiye 

ULUS404 Asya Pasifik

ULUS406 Balkanlar 

ULUS408 Bitirme Projesi

Kodu Ders Adı

ULUS410 Rusya’nın Jeopolitiği 

ULUS412 Mesleki İngilizce IV 

ULUS414 Milliyetçilik Teorileri 

ULUS416 Media and Foreign Policy 

ULUS418 Reading and Speaking in Foreign Language 

ULUS420 International Economics 

Bu ders uluslararası sistemde milliyetçilik ve etnisite tartışmalarının küreselleşme perspektifinden incelemeyi

amaçlamaktadır. Ele alınacak konular arasında milliyetçilik, ulus-devletin kuruluşu ve etnik milliyetçilik bulunmaktadır. Bu

sorunlar çeşitli milliyetçilik teorileri ekseninde ele alınacaktır.

Bu ders Türk Dış Politikası hakkında öğrencilerin teorik bilgilerini geliştirmeyi ve dış politika karar alma süreçleri ve

medya ve dış politika ilişkileri konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ele alınan konular arasında medyanın tanımı,

uluslararası bir aktör olarak medyanın değerlendirilmesi, dış Politikada karar alma sürecinde medyanın oynadığı roller,

medya ve dış politika arasındaki ilişki ve örnek olayların incelenmesi, bir propaganda aracı olarak medya yer almaktadır.

Uluslararası İlişkiler bölümünde dil bilmenin önemi vurgulanarak bu ölçüde okumalar ve konuşmalar yapılacaktır.

Bu ders dış ticaretle ilişkili olan kavramların anlaşılmasını ve teoriler temelinde devletleri karşılıklı ticari ilişkilere

yönlendiren etmenleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Derste ele alınan konular arasında 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 bulunmaktadır.

Ders İçeriği

Bu derste Rusya’nın jeopolitik konumu ve bu konumun Rusya, bölge ve küresel ölçekteki önemi ve sonuçlarını içeren

konular ele alınacaktır. Ele alınacak diğer konular arasında Jeopolitik teorileri, Rusya’nın tarihi ve coğrafi özellikleri, Rus

jeopolitiğinin etmenleri, enerji kaynakları ve boru hattı projeleri, Rusya Federasyonunda din ve köktencilik, Rusya

jeopolitiğinde Çin, İran, AB ve Türkiye’nin konumu bulunmaktadır.

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.

Ders İçeriği

Bu ders Türkiye’nin Ortadoğu politikalarının oluşumunu incelemeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ele alınan konular

arasında Ortadoğu’nun şekillenmesi, Ortadoğu’nun sorunları, Ortadoğu ülkelerinin birbirleriyle ve Türkiye ile ilişkileri,

Arap İsrail savaşları, Filistin sorunu, Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle su projeleri, Türkiye’nin komşu ülkeleriyle su

sorunları ve Ortadoğu’da güç dengesi bulunmaktadır.

Bu ders Asya-Pasifik bölgesinin uluslararası ilişkilerini disiplinlerarası bir şekilde sunmayı hedeflemektedir. Derste

işlenecek konular arasında Asya-Pasifik bölgesinin coğrafi, siyasi, ekonomik ve askeri olarak önemi ve devletler bazında

bölgenin dünyadaki yeri ve nihayetinde bölgedeki ulusal ve uluslararası kuruluşlar bulunmaktadır.

Derste ele alınan konular arasında Balkanlar’ın yapısı, Osmanlı öncesi ve sonrasında Balkanlar, Balkanlarda Osmanlı

hakimiyetinin kurulması, Balkanlar’da Osmanlı mirası, Balkanlarda Ulusçuluk akımları, Balkan sorunları, Balkanlar

Türkiye ilişkileri, Balkanlar Avrupa ilişkileri, Büyük Güçlerin Balkanlar üzerindeki etkileri, Kafkaslar ve Orta Asya’da

meydana gelen gelişmeler ve bu bölgenin stratejik önemi bulunmaktadır.

Ders kapsamında yapılacak projeyle birlikte bölümde öğrenilen bilgilerin uygulanması ve pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca öğrencilerin proje yapmayı öğrenmesi ve yapacakları projelerle hangi kurumlarla çalışabilecekleri anlatılacaktır.

Bu ders uluslararası ekonomik sistemin işleyişi ve uluslararası siyasetin işleyişine odaklanarak, dünya ekonomisinde

siyasetin yerini incelemeyi amaçlamaktadır. Derste işlenecek konular arasında ekonomi politik kavramı, merkantilizmin,

liberalizmin, marxizmin ve emperyalizmin ekonomiye yaklaşımları bulunmaktadır. Uluslararası ticaret, küreselleşme,

dünya ekonomik krizleri gibi konular da dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Kişinin korunması yükümlülüğü, vatandaşı olduğu devlet tarafından yerine getirilmediği veya getirilmediği 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.
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ULUS422 Dış Politika Analizi 

ULUS424 Din ve Uluslararası İlişkiler 
Bu ders din-dış politika ilişkisini göz önünde bulundurarak; dinin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisini analiz etmeyi

amaçlamaktadır. Bununla birlikte dinin uluslararası ilişkilerdeki teoriler bağlamında yeri incelenecektir.

Bu ders diplomaside kararların alınma ve uygulama süreçlerinin, bu süreçler üzerinde etkisi olan iç ve dış unsurların

incelenmesi dersin konusunu oluşturur. Dış politikada çeşitli yaklaşımların oluşumu, iç ve dış politika etkileşimi, milli

menfaatlerin tanımlanma süreci, dış politika yapım sürecinde aktörlerin ve yapıların analizi ve karşılaştırmalı örnek

vakalar dersin konularını oluşturmaktadır.
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