
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Tanımları 
 

BİRİNCİ YIL 
I. YARIYIL 

 

ULI101 Uluslararası İlişkilere Giriş (3,0) 5 AKTS 
Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını öğreterek, uluslararası siyasetin temel konuları hakkında temel bilgi edinmelerini 
sağlamaktır. Uluslararası siyasetin kavramsal çerçevesi ve dış politikayı belirleyen faktörler ele alınır. 

 

ULI103 Siyaset Bilimine Giriş I (3,0) 6 AKTS 

Derste siyasi hayat ve düzen konularında öğrencilerin ilgili edebiyatın müktesebatına sahip olarak, kavramsal ve yöntemsel gerekler çerçevesinde bağımsız 
düşünmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Siyaset ve meşruiyet, ideal meşruiyet türleri, geleneksel meşruiyet, yasal-ussal meşruiyet, karizmatik meşruiyet, 
siyasi düzenlerin sınıflandırılması, siyasetin özerkliği, siyasetin kırılganlığı, siyasetin zemini gibi konular ele alınır. 

 

İKT101 İktisada Giriş I (3,0) 5 AKTS 
Temel kavramlar, temel kavramları uygulama örneği, arz ve talep modeli, talep eğrisi ve tüketici davranışları, arz eğrisi ve firma davranışları, rekabet, tekel, 
devlet müdahalesi, iş döngüsü, toplam arz ve talep, maliye politikaları, para ve banka, para politikaları, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret bu derste 
üzerinde durulacak konulardır. 

 

MAT155 Matematik-I (3,0) 4 AKTS 

İşletme ve uluslararası ilişkiler bölümleri öğrencilerine, alanlarında gerekli olan pre-kalkulus, kalkulus, matris, determinant, lineer denklem sistemleri 
konularında temel bilgileri vermek ve uygulamalarını yapmak amaçlanmaktadır. Kümeler, küme işlemleri, sayı kümeleri, mutlak değer, eşitsizlik çözümleri, 
bağıntı, fonksiyon, ters fonksiyon, bileşke fonksiyonu, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, doğrusal fonksiyon, doğrunun analitik incelenmesi, ikinci derece 
fonksiyonlar ve grafikleri, fonksiyonlarda limit, fonksiyonlarda limit ve süreklilik, türev, türevin geometrik anlamı, polinom fonksiyonlar ve rasyonel 
fonksiyonların türevleri, trigonometrik, üstel, logaritmik fonksiyonların türevleri, maksima, minima, ikinci türev, konkavlık, eğri çizimleri, limitte belirsizlik 
durumları, L’Hôpital kuralının kullanılması başlıca konu başlıklarıdır. 

 

HUK151 Hukuka Giriş (3,0) 3AKTS 

Hukukun tanımı, hukukun toplum yaşamındaki önemi ve ilkeleri, kuralları ve sosyal yaşamı düzenleyen diğer sosyal kurallar hakkında bilgiler verilecektir. 
Hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları, hukuk kurallarının türleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türk Yargı Sistemi konuları üzerinde 
durulacaktır. 

 

ENG151 İngilizce I (3,0) 3 AKTS 
Bu dersin amacı, öğrencilerin İngilizce gramer bilgilerini pekiştirmek ve bu dilde okuma, konuşma ve anlama becerilerini geliştirmektir. 

 

TRD151 Türk Dili I (2,0) 2 AKTS 
Bu derste, öğrencilerin Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmeleri, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası 
olarak Türkçeyi doğru ve güzel konuşma yeteneği kazanmaları amaçlanır. Ders kapsamında, dilin sosyal bir kurum olarak yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi, 
konuşma dili ve yazı dili gibi konular ele alınır ve Türk Edebiyatı’ndan örnekler üzerinde tartışılır. 

 

SOS151 Sosyoloji (2,0) 2 AKTS 
Sosyolojinin tanımı, konusu, gayesi, sınırları ve sosyal ilimler içindeki yeri, sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkışından önceki dönemde sosyal düşüncenin 
gelişmesi hakkında genel ve kısa bir bilgi, sosyolojinin bir ilim olarak doğuşu ve gelişmesi, sosyolojinin doğuşuna öncülük yapan bazı sosyologların temel 
görüşleri, Türkiye'de sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi, çağdaş sosyolojinin temel özellikleri, sosyolojide metodoloji hakkında genel bilgi, grup sosyal statü, 
sosyal rol, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler kavramlarının incelenmesi üzerinde durulacaktır. 

 
 

II. YARIYIL 
 

ULI102 Uluslararası İlişkiler (3,0) 5 AKTS 
Dış politika stratejileri, dış politika araçları, dış politika yöntemleri, uluslararası güvenlik sorunları, terörizm ve silahlanma bu derste ele alınan başlıca 
konulardır. 

 

ULI104 Siyaset Bilimine Giriş II (3,0) 5 AKTS 
Bu ders, öğrencileri siyaset sosyolojisi alanındaki temel konularla, tartışmalarla ve araştırma alanlarıyla tanıştırmayı ve bu alanla ilgili altyapıyı sağlamayı 
amaçlamaktadır. Siyaset biliminde karşılaştırmanın önemi ve türleri, siyasi kültür, modernleşme sürecinin özellikleri, siyasi modernleşme kuramları gibi 
konular işlenir. 

 
İKT102 İktisada Giriş II (3,0) 5 AKTS 
Makro iktisat teorisine giriş: makro iktisadın konusu, ulusal gelir kavramı, ulusal gelir hesaplamaları, toplam talep ve arz, ulusal gelirin denge düzeyi, 
Keynesyen varsayımlar bu ders kapsamında ele alınacak ana başlıklardır. 

 

MAT156 Matematik II (3,0) 4 AKTS 
Bu ders aracılığıyla, öğrencilerin belirsiz integral, belirli integral, alanlar, matrisler, determinantlar, denklem sistemleri konularını öğrenmeleri ve bu konuları 
ekonomi ve işletmeye uygulamaları sağlanacaktır. 

 

HUK156 Anayasa Hukuku (3,0) 4 AKTS 
Anayasa; Anayasa Hukuku ve Devlet; Demokrasi; Marksizm ve Faşizm; Demokrasinin Temel İlkeleri; Türkiye'de Anayasacılık Hareketleri: 1924 Anayasası, 
1961 Anayasası, 1982 Anayasası ve Temel İlkeleri, Yasama Faaliyeti ve Fonksiyonları, TBMM'nin Yapısı ve Çalışma Düzeni, Yürütme faaliyeti ve 
Fonksiyonları, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu ve Çalışma Düzeni; Yargı Faaliyeti; Yargının Özellikleri ve Türk Yargı Düzeni, İnsan Hakları ve Korunması 
bu dersin temel konularıdır. 

 

ENG152 İngilizce II (3,0) 3 AKTS 
ENG 151 dersinin genel amaçlarına ek olarak, bu derste öğrencilerin akademik yazım becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. 

 

TRD152 Türk Dili II (2,0) 2 AKTS 
Bu derste, öğrencilerin Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmeleri ve Türkçeyi doğru ve güzel konuşma yeteneği kazanmaları 
amaçlanır. Ders kapsamında, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları gibi konuların yanı sıra, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk kültürü ve Türkçedeki 
gelişmeler ele alınır ve Türk Edebiyatı’nın önemli eserleri incelenir. 

 
ULI106 Uygarlık Tarihi(2,0) 2 AKTS 
İnsanların bir nesilden diğerine aktardığı başlangıçtan bugüne uygarlık sürecini oluşturan temel olay ve olgular. Eski Ön Asya ve Mısır uygarlıkları, Eski Yunan 
ve Helen uygarlıkları ve kültürü, Roma uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve reformlar, Aydınlanma çağı, Amerikan ve Fransız devrimleri, Sanayi devrimi, XIX. 
yüzyılda ortaya çıkan akımlar ve XX. yüzyılın en önemli olayları. I. ve II. Dünya Savaşları ve sonrası gelişmeler. 
 



İKİNCİ YIL 
 

III. YARIYIL 
 

ATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2,0) 2 AKTS 
Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğu çerçevesinde, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri anlatılır. Ders kapsamında 
işlenecek konular şunlardır: İnkılâp kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına ve Türk inkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin 
son dönemindeki fikir akımları, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu, Milli 
Mücadele, Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu üzerinde yoğunlaşılacak olan ana noktalardır. 

 

ULI201 Siyasi Tarihi I (1789-1914) (3,0) 5 AKTS 
Derste öğrencilerin Fransız Devrimi ile Birinci Dünya Savaşı arası dönemdeki olayları, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak anlamaları amaçlanır. 
Fransız Devrimi, Viyana Kongresi, 1830 ve 1848 devrimleri, endüstri devrimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Alman ve İtalyan birliği, Almanya’nın yükselişi ve 
Avrupa’da değişen güç dengeleri, 19. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Dünya Savaşı incelenen başlıca konulardır. 

 

ULI203 Siyaset Teorisi (3,0) 5 AKTS 

Bu ders kapsamında, akademik bir disiplin olarak siyaset teorisinin kapsadığı alan ve siyaset teorisyenlerinin sordukları sorular ve bunlara verdikleri yanıtlar 
ele alınmaktadır. 

 

ULI 251 Uluslararası Politika (3,0) 5 AKTS 

Bu ders kapsamında temel aktör olarak devlet ve uluslararası sistemdeki yeri incelenmektedir. Ayrıca küreselleşme sorunları ve diğer uluslararası aktörlerin 
gelişimine de yer verilmektedir. 

 

ULİ205 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3,0) 5 AKTS: 
Bu ders sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında yapılan çalışmalarda kullanılabilecek araştırma yöntemlerini ve bilimsel veri toplama tekniklerini incelemeyi 
amaçlamaktadır. İki dönem boyunca şu konular üzerinde durulacaktır: Bilimin tanımı, bilimin amaçları ve özellikleri, bilimsel yöntem ve araştırma, bilimsel 
yönteme ilişkin temel kavramlar, sosyal araştırmaların sınıflandırılması, veri toplama teknikleri ve sınıflandırılması, verilerin değerlendirilmesi ve sunulması. 

 

ULİ207 Türk Siyasi Tarihi (3,0) 5 AKTS 
Bu dersimiz Islahat fermanı, II. Meşrutiyet’in ilanı, I. Dünya Savaşı’ndan Cumhuriyet’e Türkiye’de siyasal yaşam, tek ve çok partili dönemler, ideolojik 
çeşitlenme ve toplumsal hayata yansımaları, anayasal geçişler, karşılaştırmalı bir perspektifte demokrasiye geçişler, çöküşler ve onarımlar, 
Türkiye’de siyaset, parti ve seçimler, II. Meşrutiyet’ten günümüze Türkiye’de ekonomi politik konularıyla bu konulara ait analiz ve değerlendirme ve öğrenci 
sunumlarını kapsamaktadır. 
 
ENG251 İngilizce III (3,0) 3 AKTS 
Bu derste öğrencilerin kendi bölümleriyle alakalı sosyal ve siyasi kavramları İngilizce olarak kavramaları hedeflenmektedir. Öğrenciler kendilerini yazılı ve 
sözlü olarak yüksek düzeyde bir İngilizceyle ifade etme yetisini kazanacaklardır. 

 
 

IV. YARIYIL 
 

ATA152 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2,0) 2 AKTS 

Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğu çerçevesinde, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri anlatılır. Ders kapsamında 
işlenecek konular şunlardır: İnkılâp kavramı, Türk inkılâbının stratejisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikası (1938-1950), Demokrat Parti dönemi (1950- 
1960), 1960 sonrası Türkiye'nin iç ve dış politikası, 21. yüzyılda çağdaş Türkiye vurgulanacak olan ana başlıklardır. 

 

ULI202 Siyasi Tarih II (3,0) 5 AKTS 
Öğrencilerin Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki olayları, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak anlamaları, dersin temel amacı olarak ifade 
edilebilir. Derste, Birinci Dünya Savaşı sonrası barış antlaşmaları, Birinci Dünya Savaşı sonrası geçici barış düzeni, totaliter rejimlerin yükselişi, İkinci Dünya 
Savaşı, Soğuk Savaş, Detant ve Soğuk Savaş sonrası dönem incelenir. 

 

ULI206 Devletler Özel Hukukunun Esasları (3,0) 5 AKTS 

Bu derste, temel kavramlar, yabancı hukukun uygulanması, kamu düzeni, kurallar çelişkisi, uluslararası yetki kuralları, uluslararası tahkim, uluslararası 
medeni yargılama hukuku ele alınmaktadır. 

 

ULİ252 Uluslararası Örgütler (3,0) 6 AKTS 

Dersin amacı, uluslararası ilişkilerin temel aktörlerinden olan küresel uluslar arası örgütlerin işleyişi ile bu örgütlerin uluslararası sorunlar karşısındaki 
konumunun kavratılmasıdır. Bu sayede, öğrencilerin uluslararası ilişkilerin çoğulcu yapısını daha iyi bir biçimde görebilmelerini sağlamak esastır.Ders 
kapsamında uluslararası alanda örgütlenmenin tarihsel gelişimi,Miletler Cemiyeti deneyimi,Birleşmiş Milletler’in tarihsel gelişimi ve organları,Birleşmiş 
Milletler ile ilişkilendirilmiş uluslararası örgütler ve bağlı uzmanlık ,Birleşmiş Milletler ve uluslararası sorunlar ele alınır. 

 
 

ULİ204 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (3,0) 4 AKTS 

Bu ders kapsamında, siyaset biliminde karşılaştırmanın önemi ve türleri, siyasi kültür, modernleşme sürecinin özellikleri, siyasi modernleşme kuramları, 
siyasal sistemlerin karşılaştırılması, başkanlık sistemi, yarı-başkanlık sistemi, parlamenter sistem gibi konular işlenir. 

 
 

HUK252 Uluslararası Hukuk (3,0) 5 AKTS 
Dersin amacı öğrencilere, güncel uluslararası hukuk tartışmalarını takip edebilmeleri için temel uluslararası hukuk kavramlarını vermektir. Bu çerçevede 
uluslararası hukuk, uluslararası hukukun özneleri, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukun bağlayıcılığı gibi konular ele alınır. 

 

ENG252 İngilizce IV (3,0) 5 AKTS 
İngilizce III dersinin devamı niteliğinde olan bu derste öğrenciler, uluslararası ticaret ile ilgili konularda kendilerini İngilizce olarak yazılı ve sözlü ifade etme 

yeteneklerini geliştireceklerdir. 



ÜÇÜNCÜ YIL 

 
V. YARIYIL 

 
ULI301 Uluslararası İlişkiler Kuramları I (3,0) 6 AKTS 

Bu dersin amacı öğrencileri uluslararası ilişkiler kuramları ile tanıştırmaktır. Derste uluslararası ilişkiler disiplininin temel bilgi kuramlarıyla ilişkisi, ilave olarak 
işbirliği ve çatışmayı açıklayan kuramlar ele alınır. Uluslararası ilişkilerde kuram sorunu, normativizm ve normatif kuramlar, analiz düzeyi ve analiz birimi 
tartışması, realizm ve neo-realizm, jeopolitik ve globalist kuramlar incelenir. 

 

İKT301 Uluslararası İktisat-I (3,0) 6 AKTS 
Uluslararası İktisadın iki temel alt başlığı, dış ticaretin bileşimini inceleyen Uluslararası Ticaret Teorisi ile devletin dış ticarete müdahalelerini konu alan 
Uluslararası Ticaret Politikasıdır. Bu alt başlıklar ekseninde dış ticaret teorileri ve bunların uygulanma alanları ile günümüzde dış ticaretin işleyişinin 
kavranması hedeflenmektedir. Ders esnasında, ülkelerarası mal ve hizmet akımlarının incelenmesi esastır. Mal ve hizmet ithalat ve ihracatının yanı sıra, 
ülkelerin neden dış ticaret yaptıkları, ticaretin serbestleştirilmesi, dünyadaki ticari birleşmeler ve dış denkleştirme mekanizmaları da ele alınır. 

 

ULI303 Uluslararası İlişkilerde Enerji Güvenliği(3,0) 5 AKTS 
Bu derste uluslararası arenada jeopolitik teori ile enerji güvenliği arasındaki ilişkileri incelenmektedir. Bu bağlamda jeopolitik doğal kaynaklar, stratejik 
dominasyon ve coğrafi alanın etkileşimini ve bireysel ve kolektif amaçlarını takip eden çeşitli devlet ve devlet dışı aktörlere değinilmektedir. 

 

ULI311 Mesleki İngilizce I (3,0) 3 AKTS 

Bu derste öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda kendilerini İngilizce olarak yazılı ve sözlü ifade etme yeteneklerini 

geliştireceklerdir 

 

ULI307 Avrupa Bütünleşme Süreci (3,0) 4 AKTS 
Bu ders, öğrencileri Avrupa bütünleşmesinin tarihsel gelişimi konusunda bilgilendirmeyi ve kuramsal zeminindeki tartışmalarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. 
Bütünleşmenin anlamı; federalizm, işlevselcilik ve yeni-işlevselciliğin Avrupa bütünleşmesine yaklaşımları; hükümetler arasıcılığın eleştirileri; konstrüktivizm ve 
yeni gelişmeler bu derste ele alınacak temel tartışmalardır. 

 
 

 
VI. YARIYIL 

 
ULI302 Uluslararası İlişkiler Kuramları II (3,0) 6 AKTS 
Uluslararası İlişkiler Kuramları I dersinde görülen kuramlara ek olarak, işbirliğini açıklayan kuramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu kapsamda plüralizm 
ve liberalizm, karşılıklı bağımlılık yaklaşımı, uluslararası entegrasyon kuramları, çok taraflılık ve uluslararası rejim kuramları işlenir. 

 
 

IKT302 Uluslararası İktisat II (3,0) 6 AKTS 
İktisat I dersinde anlatılan konuların teorik çerçevesinin verilmesi, ardından konu ile ilgili politikaların neler olduğunun ve nasıl kullanılacağının öğrenciye 

   aktarılması. Şimdiye kadar öğrenilen temel iktisat derslerinin birbiri ile ilişkisinin ortaya konarak iktisat teorisi ve politikalarının bir bütün halinde anlaşılmasının 
   sağlanması. 

 
ULI304 Dış Politika Analizi(3,0) 5 AKTS 
Bu derste dış politikada kavramsal boyut: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Politika, Dış Politika, Devletlerin Dış Politika Amaçları; Ulusal Çıkar, Devletlerin 
Dış Politika Stratejileri, Devletlerin Dış Politika Ortamı, Rejimler, Siyasi Muhalefet, dış politikaya bakış, uluslararası İlişkilerin ve faaliyetlerin yürütülmesi, 
diplomasi konuları incelenip analiz edilmektedir. 

 

ULI312 Mesleki İngilizce II (3,0) 3 AKTS 
Bu derste öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda kendilerini İngilizce olarak yazılı ve sözlü ifade etme yeteneklerini 

geliştireceklerdir 

 

 
DÖRDÜNCÜ YIL 

 
VII. YARIYIL 

 

ULI405 Türk Dış Politikası I (3,0) 7 AKTS 

Dersin amacı, Türk dış politikasını ana hatlarıyla tarihsel çizgisi içinde kuramsal olarak incelemektir. Türk Dış Politikası I dersinde özellikle Cumhuriyet’in 
kurulmasından 1990’a kadar gelen dönem ele alınacaktır. 

 

ULI403 Mezuniyet Projesi I (1,2) 7 AKTS 

Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca uluslararası ilişkiler alanında edindiği teorik birikimi pekiştirmesini amaçlayan bir derstir. Bu derste, öğrencinin ilgi 
duyduğu bir konuda literatürü ya da birincil kaynakları tarayarak bir araştırma yapması beklenir. Araştırma konuları Türk dış politikasının güncel sorunları, 
güncel uluslararası ilişkiler sorunları, Ortadoğu’daki, Kafkaslardaki, Balkanlar’daki, Orta Asya’daki bölgesel sorunlar, Türkiye-AB ilişkileri, AB’nin dünya ile 
ilişkileri gibi alanlardan seçilebilir. 

 

ULI411 Mesleki İngilizce III (3,0) 3 AKTS 
Bu derste öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda kendilerini İngilizce olarak yazılı ve sözlü ifade etme yeteneklerini 

geliştireceklerdir 

 

 
VIII. YARIYIL 

 
ULI400 Mezuniyet Projesi II (1,2) 7 AKTS 
Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca uluslararası ilişkiler alanında edindiği teorik birikimi pekiştirmesini amaçlayan bir derstir. Bu derste, öğrencinin ilgi 
duyduğu bir konuda literatürü ya da birincil kaynakları tarayarak bir araştırma yapması beklenir. Araştırma konuları Türk dış politikasının güncel sorunları, 
güncel uluslararası ilişkiler sorunları, Ortadoğu’daki, Kafkaslardaki, Balkanlar’daki, Orta Asya’daki bölgesel sorunlar, Türkiye-AB ilişkileri, AB’nin dünya ile 
ilişkileri gibi alanlardan seçilebilir. 

 
 

ULI402 Türk Dış Politikası II (3,0) 5 AKTS 
Dersin amacı Türk dış politikasını ana hatlarıyla tarihsel çizgisi içinde kuramsal olarak incelemektir. İkinci dönem 1990’dan günümüze uzanan gelişmelere 
odaklanılacaktır. 

 
 

ULI412 Mesleki İngilizce IV (3,0) 3 AKTS 

Bu derste öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda kendilerini İngilizce olarak yazılı ve sözlü ifade etme yeteneklerini 

geliştireceklerdir 



SEÇMELİ ALAN DERSLERİ 

 
 

 
ULI367 Milliyetçilik ve Uluslararası İlişkiler (3,0) 5 AKTS 
Bu derste, temel milliyetçilik kuramlarının öğrencilere tanıtılması amaçlanmaktadır. Kuramsal bilgilendirme ardından, milliyetçilik ile bağlantılı güncel 
uluslararası sorunlar tartışılacaktır. 

 
 

ULI362 Türk Siyasal Düşüncesinin Evrimi (3,0) 5 AKTS 
Dersin amacı Osmanlı’dan günümüze Türk siyasal hayatının evriminde hâkim olmuş siyasal düşüncelerin ve düşünürlerin tanıtılmasıdır. Bu çerçevede Klasik 
Dönem Osmanlı Siyasal Düşüncesi ve Tanzimat sonrası gelişmeler ele alınır. 
 
ISL307 Para ve Banka (3,0) 5 AKTS 
Paranın Tanımı, fonksiyonları, özellikleri, Para, kaydi para, para arzı Para Teorisi ve politikası tanımları, Para Talebi Teorileri, Keynesyen Sistem, Parasal Ekol 
(Monetaristler), Faiz Teorileri, Çarpanlar, Merkez Bankası Genel Çerçeve, Ödemeler Bilançosu, Parasal İstikrar, Döviz Kuru Hedeflemesi, Dolarizasyon, 
Enflasyon Hedeflemesi, Parasal Aktarım Mekanizmaları 

 
 

ULI366 Uluslararası Güvenlik (3,0) 5 AKTS 

Derste, sanayi toplumlarının barışçı olacaklarını savunan Comte ve Spencer’in tezlerinden itibaren savaş hakkında üretilen metinler inceleme konusu edilir. 
Keza Carl Von Clausewitz’in savaş kuramının modernleşme sürecinde nasıl değiştiği, topyekûn savaş anlayışının 20.yüzyıl’da ortaya çıkışı tartışma konuları 
arasındadır. 

 

ULI364 Bölgesel Analiz: Ortadoğu (3,0) 5 AKTS 
Bu dersin amacı öğrencilerin Dış politika süreçlerinin birbirleriyle ilişkisi ve ülkemizdeki gelişmeleri de dikkate alarak, Ortadoğu Bölgesini etkileme 
potansiyeline sahip olay ve süreçlerin tartışılmasını sağlamaktır. 
 
ULI375 ULI364 Bölgesel Analiz: Ortadoğu ve Afrika (3,0) 5 AKTS 
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; dönem sonunda derse katılan öğrenciler Modern Orta Doğu tarihindeki ana kırılma dönemlerini tespit 
edebilecekler, Orta Doğu ülkelerindeki siyasal ve toplumsal yapılara dair geniş malumata sahip olacaklar ve bölgedeki dinamiklerin küresel düzeydeki siyasal 
gelişmeleri nasıl şekillendiği ve bu gelişmelerden nasıl etkilendiğini kavrayabilecekleridir. 

 
 

ULI368 Güncel Küresel Sorunlar (3,0) 5 AKTS 

Bu derste öğrencilerin dünya politikasında yaşanan önemli gelişmeleri eleştirel bir bakışla değerlendirmelerini sağlayacak kuramsal çerçevenin çizilmesi 
sağlanıp, kuramsal bilgiler ışığında uluslararası ilişkiler ve günümüz siyasi sorunlar ele alınmaktadır. Bu sorunlardan bazıları: Terörizm, tek taraflılık ve çok 
taraflılık, güç kullanımı, uluslararası örgütler ve meşrutiyet, yumuşak güç ve katı güç, sivil savaşlar, barışı koruma operasyonları. 
 
ULI369 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (3,0) 5 AKTS   
Bu ders, sürdürülebilir gelişme temelinde, kurumsal sorumluluğun rolünü ve işletmelerin topluma potansiyel katkılarını irdelemeyi amaçlamaktadır.   
 
ULI363 Çatışma Analizi ve Çözüm (3,0) 5 AKTS 
Bu ders, öğrencileri çatışma çözümü alanı ile tanıştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Ders, çatışma çözümünün farklı teori ve pratiklerini içerir. Dönem boyunca; 
öğrenciler, çatışmanın kaynakları yanında çatışma çözümüne yönelik farklı yaklaşımları öğrenecekler. Çatışma çözümünde kültürün, dinin, ahlakın ve 
toplumsal cinsiyetin rolünü tartışacaklar. Buna ek olarak öğrenciler gerçekteki çatışma çözümü vakalarını analiz edecekler 
 
ULI365 Girişimcilik I (3,0) 5 AKTS 
Girişimciliğin dünya ve Türkiye’de tarihsel gelişimi, temel kavram ve süreçlerinin anlatılması ile girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere 
aktarılması. 
 
ULI370 Girişimcilik II (3,0) 5 AKTS 
Girişimciliğin dünya ve Türkiye’de tarihsel gelişimi, temel kavram ve süreçlerinin anlatılması ile girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere 
aktarılması. 
 
ULI360 Siyaset Sosyolojisi (3,0) 5 AKTS 
Dersin içeriği, Siyasetin toplumsal analizinin yapılması; devlet ve güç kavramı, meşruiyet ve otorite kavramlarının incelenmesi; siyasi kurum ve yapıların ve 
buna bağlı olarak siyaset profesyonelleri, elitler ve kamuoyunun oluşumunun incelenmesi; seçim sosyolojisi; siyasi kültür, aktif vatandaşlık, milli kimlik ve kamu 
politikalarına katılımın incelenmesinden oluşmaktadır. 
 
ULUI374 Türkiye Ekonomisi (3,0) 5 AKTS  
Bu derste, Ulus ve Ulusal Ekonominin İnşası, Cumhuriyet Sonrası Yeniden Yapılanma, Devletçilik ve Sanayileşme, Savaş Yılları ve Uluslarası Satranç, Dünya 
Ekonomisine Liberal Uyum, Yapısal Kısıtlar ve Yeniden İçe Dönüş, İthal İkameci Dönem, Toplumsal, Ekonomik ve Siyasi Kriz, Sermayenin Yükselişi 
Uluslararası Finansal Sermayenin Neo-liberal Hegemonyası konuları işlenecektir. 

 
 

ULI463 Bölgesel Analiz: Orta Asya ve Kafkasya(3,0) 5 AKTS 

Bu derste, Orta Asya ve Kafkasya’nın değişen jeopolitiğine etki eden faktörler incelenmekte ve bu faktörlere dayanarak rekabet eden büyük güçler analiz 
edilmektedir. Orta Asya’nın iç ve dış politika paradigmaları analiz edilip, “Etnik Çatışma Alanları, Hazar Petrolleri, Demokrasi, Güvenlik” vs. konular da 
incelenecektir. 

 

ULI469 AB’nin Dış İlişkileri (3,0) 5 AKTS 
Bu ders kapsamında AB’nin dış politikası ve dünya siyasetindeki yeri tartışılacaktır. 

 
 

ULI472 Uluslararası Göç ve Sorunları (3,0) 5 AKTS 
Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası göç olgusu üzerine düşünmelerini sağlamaktır. Derste kitlesel dış göç hareketlerinin son elli yıl içerisinde nasıl bir 
değişim gösterdiği incelenecektir. Bu inceleme sırasında, özellikle “getto” kavramı, uluslararası göçün ev sahibi ülkelerde sebep olduğu tartışmalar ve 
göçmen imajının değişimi ele alınacaktır. 

 

ULI461 Bölgesel Analiz: Balkanlar (3,0) 5 AKTS 

Dersin amacı bölgesel politikada Balkanların önemini analiz etmektir.. Bu bağlamda, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan sorunlarla ve bunların uluslararası 
politikaya etkileri ışığında Balkanlar değerlendirilecektir. Ayrıca, Türk Dış Politikası’nın Balkanlara yönelik etkinliği de ele alınacaktır. 

 
 

ULI462 Karşılaştırmalı Siyaset (3,0) 5 AKTS 
Dersin amacı öğrencinin, toplumların iktisadi, siyasal ve askerî yapılarının analizinde karşılaştırmalı bakış açısı geliştirmesini sağlamaktır. Parlamenter 
sistemler ve başkanlık sistemleri, demokrasinin değişik görünümleri, ülke bazında devrimler ve toplumsal hareketler dersin konuları arasındadır. 

 
 
 
 
 
 



ULI464 Osmanlı Siyaset ve Diplomasi Metinlerinin Analizi (3,0) 5 AKTS 

Derste, Osmanlı Devleti’nin modern Avrupa diplomasisine dahil olma sürecinin başlıca diplomasi metinleri aracılığıyla işlenmesi amaçlanmaktadır. Diplomasi 
Uygulamaları, Ad Hoc Diplomasi, Avrupa'da Sürekli Diplomasiye Geçiş ve Modern Diplomasinin Ortaya Çıkışı ve Farklı Türleri derste ele alınacak konular 
olarak sıralanabilir. 

 

ULI466 Amerikan Dış Politikası (3,0) 5 AKTS 

Bu dersin amacı öğrencilere ABD’nin siyasal sistemini tanıtmak ve bu sistemin dünya politikasına etkilerini tartışmaktır. 
 

ULI 468 Rusya’nın ve Çin’in Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3,0) 5 AKTS 

Bu dersin amacı öğrencilere Rusya ve Çin’in siyasal ve toplumsal sistemlerini tanıtmak, Bu devletlerin dünya politikasında giderek artan etkilerini tartışmaktır. 
 

ULI470 İnsan Hakları Hukuku (3,0) 5 AKTS 

Bu derste, öğrencilerin temel insan hakları metinlerinin ortaya çıkışı ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Ayrıca insan haklarının 
gelişiminin uluslararası siyaseti nasıl etkilediği tartışılacaktır. 

 

ULI474 AB ve Türkiye İlişkileri (3,0) 5 AKTS 

Türkiye’nin Avrupa Toplulukları ile ilişkileri bu ders kapsamında incelenecektir. 
 

ULI465 Diplomasi (3,0) 5 AKTS 

Bu dersin amacı modern diplomasinin doğasını öğrenmek ve dış politika tercih ve uygulanmalarının karar verme süreçleri ile ilişkisini irdelemektir. Derste 

öncelikle devletlerin diğer devletlere karşı çıkarlarını diplomasi kapsamında hangi süreçler ve kurumlar çerçevesinde savundukları tartışılacaktır. Derste 

işlenecek bazı konular arasında günümüz diplomasisinde eğilimler, değişim karşısında diplomatik mekanizmanın tepki ve uyumu, diplomasinin 

uygulanmasında yer alan bireylerin rolü, ikili ve çok taraflı diplomasi, önleyici diplomasi, müzakere, yaptırımlar ve işbirliği şekilleri ve süreçleri gibi konular yer 

almaktadır. 

 

ULI467 Rusya Jeopolitiği ve Kafkasya Çalışmaları (3,0) 5 AKTS 
Bu derste Kafkasya’nın jeopolitik konumu ve stratejik önemi tartışılacak, Kafkasya - Rusya ilişkilerinin tarihsel sürecini analiz edilerek, Rusya’nın Kafkasya’ya 
yönelik ilgisinin nedeni ve hedefleri değerlendirilecektir. 

 
ULI471 Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları (3,0) 5 AKTS 

Temel gümrük kavramları, Türkiye’de gümrük idaresinin yapısı, gümrük vergisi uygulamasında mükellefiyet, istisna, muafiyet ve genel işlemler, giriş ve çıkış 

rejimi, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolü, geçici çıkış ve geri gelen eşya, özel gümrük rejimleri, gümrük cezaları hakkında gerekli kavramsal bilgiler 

örnekler yardımıyla anlatılmaktadır. 

 

ULI473 Ortadoğu ve Afrika Stratejileri (3,0) 5 AKTS                                                                                                                                                         
Ders, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın coğrafi, siyasi, demografik ve dinsel sınırlarının belirlenmesine yönelik bir giriş ile başlamakta, daha sonra, bölgedeki 
gelişmelerde önemli bir belirleyici olan Filistin sorunu ile Soğuk Savaş döneminde bölge ülkeleri arasında yaşanan ideoloji ve rekabet konuları irdelenmektedir. 
Ayrıca, bölgedeki ilişkilerin anlaşılmasına yönelik olarak Irak ve İran gibi ülkelerin dış politikalarının yanı sıra, milliyetçilik ve toplumsal hareketler ile bölgenin 
ekonomi-politiği gibi tematik konular tartışılmaktadır. Son kısımda ise, Arap uyanışı çerçevesinde, Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika politikası bağlamında, 
bölgedeki son dönem gelişmeler analiz edilmektedir. 
 

 

ULI480 Ortadoğu ve Afrika Stratejileri II (3,0) 5 AKTS        
Bu ders; Dersin Genel Tanıtımı ve Orta Doğu Kavramı Üzerine Tartışma, Modern Orta Doğu’nun oluşumu, Orta Doğu’da Devletleşme Süreçleri, Arap 
Milliyetçiliği ve Siyasal Yansımaları, Siyonizm ve Filistin Meselesi, Orta Doğu’da Siyaset ve Din İlişkisi Bağlamında İslamcılık ve İslami Hareketler ile Afrika 
tarihi, Kıtadaki Siyasal Hayat, Modernleşme girişimleri: Dinamikler, Aktörler ve Süreç ,Değişim ve Süreklilik Arasında Demokratik Geçiş Denemeleri, 
Ayaklanmalar Sonrası Anayasal Gelişmeler, Genel Değerlendirme olarak Orta Doğu ve Afrika’da Yeni Düzenin İmkanına Dair Mülahazalar; konularını 
içermektedir.             
 
ULI484 Strateji Yönetimi (3,0) 5 AKTS              
Bu ders kapsamında dünyada ismi geçen ve fikir beyan eden stratejistlerin görüşleri, öğrencilerle birlikte tartışılarak, 21. Yüzyıla ait bazı ipuçları elde edilmesi 
amaçlanmaktadır. 
 
ULI476 Sosyal Psikoloji (3,0) 5 AKTS 
Bu ders, Sosyal psikolojinin Tutum, algı, güdü, propaganda, iletişim, roller, grup, sosyalleşme, kültür, kişilik, dil, kolektif etkileşim ve sosyal hareketler, kent ve 
çevresel psikoloji gibi temel kavramlarını tanımlar.      
 
ULI482 Uluslararası Ekonomi Politik (3,0) 5 AKTS 
Bu ders, uluslararası politik iktisat kuramları, Uluslararası Finans Kurumlarının dünya para ve kredi sisteminin işleyişindeki merkezi rolü ve önemi; tarihsel süreçte hegemon 
devletlerin yükselişi ve gerileyişi gibi konuları kapsamaktadır.                                                                                               


