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I. YARIYIL 

MİKRO İKTİSAT 

Bu ders, öğrencilere mikro ekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. 

Ele alınan konular arasında tüketici ve firma analizleri, kamu sektörü iktisadı ve üretim yer almaktadır. 

SİYASİ TARİH I 

Fransız Devrimi’nden Birinci Dünya Savaşı’na kadar uzanan dönemde dünya tarihinde meydana gelen 

önemli siyasal gelişmeler ve bu bağlamda devletlerarası ilişkiler dersin kapsamını oluşturur. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 

Uluslararası İlişkilerin temel kavramları; uluslararası düzen kavramı; devletler, etnik gruplar, uluslar 

üstü örgütler ve uluslar ötesi güçler gibi uluslararası ilişkilerin aktörlerini inceler. 

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 

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 kuralarının genel yapısı, fonksiyonları ve 

amaçları, hukukun kaynakları ve uygulamaları konularında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. 

TÜRK DİLİ I 

Dilin tanımı ve özellikleri, dünya dilerinin 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.(Noktalama, yazı ve İmla 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. 

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I 

Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve 

Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli 

Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). 

İNGİLİZCE I 

Başlangıç düzeyindeki konuların öğretilmesi ve elementary düzeydeki öğrencilerin pre-intermediate 

seviyesine geçiş yapmasını sağlamak. 

AKADEMİK İNGİLİZCE I 

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. 

 

II. YARIYIL 

MAKRO İKTİSAT 

Bu ders, öğrencilere makro ekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. 

Ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, 

enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. 



SİYASİ TARİH II 

Birinci Dünya Savaşı’ndan 1990’a kadar uzanan dönemde dünya tarihinde meydana gelen gelişmeleri 

devletlerarası ilişkiler temel alınarak aktarmaktır. 

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 

Bu ders dahilinde siyaset biliminin temel ilkeleri, kurumları, siyasi parti ve sistemler, baskı grupları, 

siyasal süreçte bireyler, kurumlar ve gruplar arasındaki ilişkiler incelenmektedir. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

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. 

TÜRK DİLİ II 

Anadili bilincini oluşturarak Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak, yazılı ve sözlü iletişim 

becerilerini geliştirmek, yaratıcı ve eleştirel düşünce gücünü geliştirmek, yaşama sorgulayıcı ve 

eleştirel bir gözle bakmalarına yardımcı olmak, okuma (ortak roman, karşılaştırmalı roman), yazma 

(eleştirel değerlendirme ödevleriyle), dinleme (söyleşilerle) ve konuşma (sunumlarla) yetilerini 

geliştirmek, ulusal ve evrensel nitelikteki sanat ve düşün insanlarını tanıtarak, entelektüel dünyaya 

girmelerini sağlamak dersin amaçlarıdır. 

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II 

Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, 

Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Dış 

Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk’ün Dayandığı Bütünleyici 

İlkeler. Türk Devrimi’nin Ulusal ve Evrensel Değeri. 

İNGİLİZCE II 

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. 

AKADEMİK İNGİLİZCE II 

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. 

 

III. YARIYIL 

GİRİŞİMCİLİK 

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. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ I 

Uluslararası İlişkiler teorisindeki temel paradigmaları konu alır; uluslararası ilişkiler hakkındaki 

geçmiş teoriler ve çağdaş yaklaşımlar; karar verme ve entegrasyon kuramları vb. başlıklara ağırlık 

verir. 

 



TÜRK SİYASAL HAYATI 

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 konulara ağırlık verir. 

MESLEKİ İNGİLİZCE I 

Branşlarıyla ilgili konularda okuma parçaları çalışırlar. Özel olarak düzenlenmiş bu okumu 

parçalarında kendi alanlarıyla ilgili yeni kelimeler öğrenirler ve meslekleriyle ilgili yazılmış yayınları 

takip edebilirler. 

 

IV. YARIYIL 

ANAYASA HUKUKU 

Anayasa hukukunun genel esasları olarak anayasa hukukunun temel ilkeleri; devletin organları; siyasal 

rejimler; siyasal partiler; seçimler ve seçim sistemleri ele alınacaktır. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ II 

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). 

KAMU YÖNETİMİ 

Bu dersin öğrenciye kamu kurum ve düzenlemeleri konusu0nda belirgin bir okumayı sunmayı 

hedefliyor. 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. 

MESLEKİ İNGİLİZCE II 

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. 

 

V. YARIYIL 

TÜRK DIŞ POLİTİKASI I 

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

politikasının seyri gibi temaları ele alır. II. Dünya savaşı sonrası Türk dış politika eğilimlerini ele alır; 

Türk iç-dış politika etkileşimleri; Türk dış politikasının oluşumu ve uygulanmasında baslıca aktörlerin 

oynadıkları roller gibi konulara ağırlık verir. 

ULUSLARARASI 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. 

 

 

 



ULUSLAR ARASI POLİTİKA 

Uluslararası politika dersi Uluslararası İlişkilerin politik yapısını, Uluslar arası politikanın temel 

kavramlarını, diplomasiyi, güvenlik, uluslararası hukuk ve siyasi tarih gibi konular hakkında bilgi 

verilmek için konulmuş bir derstir. Küreselleşen, değişen, gelişen dünyada Uluslararası İlişkilerde 

devletlerarası ilişkilerin anlaşılmasında Uluslar arası Politikanın temel kavramlarının bilinmesi çok 

önemlidir. Uluslararası politikada egemenlik, uluslararası örgütler, bölgeselleşme, demokratikleşme 

gibi kavramların bilinmesi önemlidir. 

AB VE TÜRKİYE 

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. 

 

VI. YARIYIL 

TÜRK DIŞ POLİTİKASI II 

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 Politika, yeni fırsatlar ve tehditler, güncel sorunlar. 

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 

Uluslararası örgütlere kurumsal açıdan yaklaşmak yerine uluslararası platformda normların 

yapılandırılması, uluslararası aktörlerin birbirleri ile olan ilişkileri dersin kapsamını oluşturur. 

TÜRKİYE EKONOMİSİ 

Osmanlı ekonomisinin son yılları, Atatürk, İnönü, Demokrat Parti ve planlı dönem ve 1980 sonrası 

dönemlerde Türkiye ekonomisinin tarihsel analizi, bu dönemlere ilişkin sektörel gelişmeler ve iktisadi-

mali politikaların değerlendirilmesi. Ayrıca başlıca ekonomik parametreler; kalkınma, enflasyon, dış 

ödemeler dengesi. 

İDARE HUKUKU 

Ders, Türk idari mekanizmalarının anlaşılması ve idari denetim mekanizmalarını 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 yapılacak bu 

bağlamda, Bu bölümde, devlet (idare) ile vatandaş arasındaki idari uyuşmazlıklar, yargı süreci, 

bunların soruşturma ve yargılama süreci hakkında bilgi verilecektir. 

 

VII. YARIYIL 

RUSYA VE ÇİN İNCELEMELERİ 

Soğuk savaş döneminin yaşandığı 1947-1991 yılları arasında, Rusya Federasyonu (o dönemde 

Sovyetler Birliği), iki süper güçten birisiydi. Sovyetler Birliği'nin 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 SİYASETİNDE AFRİKA 

Afrika’nın Uluslararası sistemdeki yeri ve önemi, yer altı ve yer üstü kaynaklarının dağılımı, kıtada ki 

güç dağılımı, güvenlik problemleri ele alınacaktır. 

ABD VE DIŞ POLİTİKASI 

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 

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. Ekonomik sosyal siyasal ve kültürel boyutu 

ile küreselleşme konusu ele alınacaktır. 

 

VIII. Yarıyıl 

ORTADOĞU VE TÜRKİYE 

Ortadoğu’nun şekillenişi, 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. Ortadoğu’da güç dengesi. 

ASYA PASİFİK 

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 

Balkanlar’ın yapısı, Osmanlı öncesi ve sonrasında Balkanlar. Balkanlar’da Osmanlı hakimiyetinin 

kurulması. Balkanlar’da Osmanlı mirası. Balkanlarda Ulusçuluk akımları. Balkan sorunları. Balkanlar 

Türkiye ilişkileri. Balkanlar Avrupa ilişkileri. Büyük Güçlerin Balkanlar üzerindeki etkileri. Kafkaslar 

veya Orta Asya’da meydana gelen gelişmeler, bu bölgenin stratejik önemi gibi konular ele alınacaktır. 

BİTİRME PROJESİ 

Ders kapsamında yapılacak projeyle birlikte bölümde öğrenilen bilgilerin uygulanması ve 

pekiştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerin proje yapmayı öğrenmesi ve yapacakları projelerle 

hangi kurumlarla çalışabilecekleri anlatılacaktır. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

II. SINIF SEÇMELİ HAVUZU 

DİPLOMATİK YAZIŞMA 

Dersin amacı, mezuniyet sonrası Dışişleri Bakanlığı`nda görev almak isteyen öğrencilerin resmî 

yazışma formatını, terminolojisini öğrenmeleri ve diplomatik dile hâkimiyetlerini geliştirmektir. 

 

 



DİPLOMATİK İNGİLİZCE 

Ders kapsamında öğrencilerin diplomatik İngilizceyi öğrenmeleri ve kullanmaları için diplomatik 

kurum kuruluş ve söylemleri konu alan İngilizce çalışmalar yapılacaktır. 

YEREL YÖNETİMLER 

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

Sistemi gibi konular ele alınacaktır. 

KAMU MALİYESİ 

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. 

TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 

İslam’ın ilk dönemlerinde siyasi düşünce ve yapılanmalar. Türklerde devlet ve siyasete ilişkin 

uygulama ve fikirler. 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. Modernleşme Dönemi Türk Düşüncesinde Siyasi Akımlar, 

Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Liberalizm, Kemalizm ve Türk Solu 

ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER 

Sistem teorisi. Siyasal sistem ve çevresi. D.Easton’un teorisi. Çözümleme modeli, başkanlık sistemi. 

Parlamenter sistem. Anayasaya dayalı liberal sistem. Libe ral/demokratik sistem ve kurumları. İslam 

dünyasında devlet sistemleri. Türkiye’de siyasal sistem ve kurumları. 

SİYASET SOSYOLOJİSİ 

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. 

ÇAĞDAŞ SİYASİ 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. 

MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER 

On sekizinci yüzyıldan itibaren gündemde olan siyasal ideolojiler olarak liberalizm, muhafazakârlık, 

komünizm, sosyal demokrasi, milliyetçilik dersin konularını oluşturur 

SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ 

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

Plato, Aristo, Hobbes, Locke, Rousseau ve Marx gibi baslıca siyaset düşünürlerinin siyasi 

felsefelerinin yoğun çalışması ele alınır. 

GENEL İŞLETME 

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. 



AVRUPA BİRLİĞİ 

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

politik alanlar aracılığıyla öğrencilere Avrupa Birliği üzerine temel bilgi birikimini vermek ve 

öğrencilerin Avrupa Birliği tarafından benimsenen yönelimlerin büyüklüklerini algılamalarını 

sağlamak. 

 

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

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. 

ENERJİ POLİTİKALARI 

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. 

KAMU DİPLOMASİSİ 

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. 

İNSAN HAKLARI 

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. 

GENEL MUHASEBE 

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 

 

III. SINIF SEÇMELİ HAVUZU 

OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ 

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. 

MUKAYESELİ DEVLET VE DEMOKRASİ 

Çağdaş devletin doğuşu ve gelişimi ve onun farklı ülkelerde demokrasinin gelişmesine olan etkileri; 

demokrasiye geçiş; demokratikleşme süreci ve karşılaştırmalı bir bakıma demokrasinin 

konsolidasyonu gibi sorunsalları ele alır. 

 

MİLLİYETÇİLİK VE AZINLIK HAKLARI 

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. 

KAFKASYA, KAFKASYA, ORTA ASYA VE TÜRKİYE 

Kafkasya ve Orta Asya’nın bölgesel ve küresel önemi ele alınacaktır. Ayrıca bu coğrafyadaki ülkelerin 

ve gelişmelerin Türkiye ile olan boyutları değerlendirilecektir. 

TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ 

Türkiye ve bölge için olan Türk Yunan ilişkileri ele alınacaktır. İki ülke arasındaki sorunların Kıbrıs 

dahil olmak boyutları incelenecektir. 

MEDENİ HUKUK 

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. 

BORÇLAR HUKUKU 

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 fillerden 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. 

STRATEJİ VE GÜVENLİK 

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, 

JEOPOLİTİK 

Türkiye’nin konumu, sınırları. Türkiye’ nin jeopolitik konumu, ve incelenmesi, boğazlar sorunu ve 

kontrolü, Kıbrıs sorunu, Adalar ve kıta sahanlığı sorunu, Türkiye’ nin sınır aşan suları ve sorunları , 

Türk Dünyası ile olan ilişkiler 



ULUSLARARASI İKTİSAT 

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. 

 

 

ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARI 

Uluslararası Güvenlik Sorunları dersinde, özellikle 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 açısından önemli konular tartışılacaktır. AGSP ve NATO’nun güvenlik 

algılamaları. 

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 

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

oluşum gelişim süreci siyasal ve iktisadi boyutları ile incelenir. 

MESLEKİ İNGİLİZCE III 

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. 

ULUSLARARASI 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. 

TİCARET HUKUKU 

İşletme ile ilgili konular, kavramlar, işletme türleri ve bunların hukuki nitelikleri incelenecektir. 

KÜLTÜR TARİHİ 

Kültür kavramı çerçevesinde, tarihsel bir evrim içerisinde ilkçağdan günümüze düşüncelerin ve 

bilimlerin evrimi, siyasal olayların dünyamıza yansımasının sonuçları ele alınacaktır. 

ORTADOĞU MEDENİYETİ 

Ortadoğu da kurulmuş medeniyetlerin bugünkü Ortadoğu da ki düzenin anlaşılması açısından 

incelemesi yapılacaktır. 

OSMANLI TÜRKÇESİ 

Osmanlıcanın okunması ve yazılması noktasında eğitim verilip, Osmanlı arşivlerinden yararlanılması 

planlanmaktadır. 

AVRUPA TARİHİ 

Avrupa da yaygın olan yönetim şekilleri, Avrupa ya hakim olmuş düşünceler ve Avrupa tarihi için 

dönüm noktası olan olaylar incelenecektir. 

AMERİKA TARİHİ 

Amerika’nın kuruluşundan süper güç olmasına kadar geçen süreç ve sonrasında yaşanan olaylar, 

yönetimde hakim olan düşünceler incelenecektir. 



SOSYOLOJİ 

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. 

DİPLOMASİ TARİHİ 

Derste Dünyadaki sosyal, siyasal, ekonomik gelişmeler Uluslararası ilişkiler kapsamında incelenecek, 

Tarihin dönüm noktaları olan olayların nedenleri ve sonuçları üzerinde durulacaktır. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL METİNLER 

Uluslararası ilişkiler çok dinamik ve konu açısından çok kapsamlı bir disiplindir. Toplum bilimleri 

arasında en zengin tartışmaların yapıldığı disiplin denebilir. Bu nedenle Uluslararası ilişkiler ile ilgili 

temel eserlerin ve kilit düşünürlerin öğrencilere derli toplu bir şekilde sunulması bu dersin en temel 

hedefidir. 

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. 

TERÖRİZM 

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 

 

IV. SINIF SEÇMELİ HAVUZU 

GLOBAL MODERNİTE 

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. 

RUSYA’NIN JEOPOLİTİĞİ 

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

içeren konular ele alınacaktır. 

MEDYA VE DIŞ POLİTİKA 

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. 



MESLEKİ İNGİLİZCE IV 

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. 

 

 

TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 

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. 

MİLLİYETÇİLİK TEORİLERİ 

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. 

KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER 

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. 

MEDIA AND FOREIGN POLICY 

Medyanın dış politikadaki etkinliğinin analizi yapılmakla birlikte Medya gücününde analizi 

yapılacaktır. 

PUBLİC ADMINISTRATION 

Kamu yönetiminde önemli olan faktörler, etkenler incelenecek ve kamu yönetiminde bulunan 

yöneticiler derse davet edilerek teoriyle pratik bilginin buluşması sağlanacaktır. 

READING AND SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE 

Uluslar arası İlişkiler bölümünde dil bilmenin önemi vurgulanarak bu ölçüde okumalar ve konuşmalar 

yapılacaktır. 

ENGLISH FOR BUSINESS 

Günlük İngilizce konuşmanın yanında öğrencilerin ihtiyacı olan iş yaşantısında kullanacakları 

İngilizce verilmeye çalışılacaktır. 

INTERNATIONAL EONOMICS 

Uluslar arası ekonomi genel olarak anlatılıp, öğrenciler ile birlikte ülke ekonomileri analizleri 

yapılacaktır. 

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU 

Anlaşmazlık, uyuşmazlık durumlarında hangi ülke ve hangi oluşumun hukukundan yararlanacağına 

dair konuları içermektedir. 

DIŞ POLİTİKA ANALİZİ 

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. 

 

 



ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK 

Uluslararası ekonomik sistemin işleyişi ve Uluslar arası siyasetin işleyişi anlatılarak, Dünya 

ekonomisinde siyasetin yeri incelenecektir. 

 

DİN VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Din-dış politika ilişkisini göz önünde bulundurarak; dinin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisini 

analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte dinin uluslararası ilişkilerdeki teoriler bağlamında yeri 

incelenecektir. 

 

ULUSLARARASI HUKUKTA GÖÇ VE MÜLTECİLER 

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. 


