
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 
 

BİRİNCİ YARIYIL 
 
ULS 101 ULUSLARARASI POLİTİKA - I 
 
Uluslararası ilişkilerin güvenlik boyutuna teorik ve kavramsal bir giriş yapılarak askeri etki 
araçları, savaş ve çatışma, silahlanma ve silahsızlanma, devletlerin dış politika ortamı gibi 
Uluslararası İlişkilerin temel kavram ve süreçleriyle çevre, yeni güvenlik sorunları, terörizm 
gibi Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan yeni meseleler incelenecektir. 
 
ULS 103 SİYASİ TARİH - I 
 
1789 Fransız Devrimi'nden, 1914'te Birinci Dünya Savaşının başlamasına kadarki dönemde 
var olan uluslararası sistemler, uluslararası ilişkilerin seyri, uluslararası güç olan devletlerin 
geçirdikleri siyasal evrimler ve bunların devletlerarası İlişkilere, dış politikalara yansıyışı ana 
başlıkları olmak üzere, bu dönemin Dünya Diplomasi Tarihini içermektedir. 
 
ULS 105 SİYASET BİLİMİ – I 
 
Ders, içlerinde iktidar, meşruiyet, otorite, sözleşme ve seçme edimi/hakkı olmak üzere siyaset 
biliminin temel kavramlarını açıklama amacı etrafında şekillenmiştir. Bu kavramlar üzerinden 
modern ulus-devletin gelişimi, devlet ve vatandaş arasındaki ilişki, demokratik ve demokratik 
olmayan sistemler ve anayasal düzen konuları da ele alınacaktır. 
 
IKT 105 MİKRO İKTİSAT 
 
İktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi sistemler, ana kavramlar, iktisat ilminde kullanılan 
yöntemler ve iktisadi faaliyetlerin akımı, piyasa, talep, arz ve fiyat mekanizması, King 
Kanunu, Örümcek Ağı Kuramı, marjinal fayda ve farksızlık eğrileri, tüketici dengesi ve 
tüketici dengesindeki değişmeler. 
 
 
ISL 161 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 
 
Hukukun temel kavramları ve hukuk düzeni, toplumsal düzen, hukuk-dışı kurallar ve hukuk 
kuralları ve tanımı, hukukun kaynakları, gelenek hukuku, yazılı hukuk kuralları ve yargısal 
kararlar ve hukuk sistemi, 1982 Anayasasına göre Türk hukuk sistemi, yürürlükteki önemli 
yasama faaliyetleri, sosyal düzen ve yasal düzen, hukukun önemi, temel yasal ilkeler ve 
sosyal davranış kuralları, kamu hukuku özel hukuk ayrımı, özel hukukun temel kavramları, 
özel hukukun bölümleri incelenecektir.



AİTB 191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 
 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüzyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. 
Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, 
Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, 
Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve 
İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - 
Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki 
Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı. 
 
 
TDB 101 TÜRK DİLİ - I 
 
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin 
Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi 
gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm 
Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern 
Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu 
Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük 
ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece 
yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından 
kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri 
bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, 
fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, 
kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri. 
 
YDB 115 İNGİLİZCE - I 
 
Okuma parçaları ve alıştırmalar, Dinleme parçaları ve alıştırmalar, Çeviri çalışmaları, Belirli 
bir konuda yazı kaleme alma, Belirli bir konu üzerinde münazara yapma. 
 
 
BEB 101 BEDEN EĞİTİMİ - I 
 
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, 
işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının 
geleceği. 
 
ESB 121 MÜZİK - I 
 
Solfej ve bona çalışmalarıyla destekleyerek müziğin temel teorik bileşenleri konusunda 
çalışmalar yapmak. 
 
SEC 127 HALK DANSLARI – I 
 
Değişik türlerdeki(zeybek, teke, halay, horon v.b.) halk oyunlarının oyun-müzik kültürünün 
teorik ve görsel olarak aktarılması; oyun adımlarının uygulamalı olarak öğretilmesi. 
 
SEC 129 TİYATRO – I 
 
Tiyatronun tanımı, tarihi ve türleri incelenecektir 
 



 
 
TCE 101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
 
Toplumsal Cinsiyet Nedir? Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine Farklı Yaklaşımlar: Liberal 
Yaklaşım, Marksist Yaklaşım ve Post Modernist Yaklaşım Feminist Yaklaşımlar: Eşitlikçi 
Feminizm Sosyalist Feminizm Radikal Feminizm Dünyada Ve Türkiye’de Toplumsal 
Cinsiyet Eşitsizliklerinin Görünümü: Üretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Eğitimde 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ailede Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Siyasette Toplumsal 
Cinsiyet Eşitsizliği Dünyada Ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları: Çalışma 
Yaşamındaki Eşitlik Politikaları Eğitimde Ve Ailede Eşitlik Politikaları Siyasette Eşitlik 
Politikaları Değerlendirme. 
 
IAD 101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER ETİĞİ 
 
Etik ve Ahlak kuramları bilgisi, Etik ve Ahlak kurallarının kaynakları, değişim ve dönüşümsel 
ulusal ve evrensel dinamik süreçler. İçinde yaşadığımız toplumun tarihi dinamiklerini doğru 
kavrayabilmek ve milli ve evrensel vizyoner yaklaşım ile gelecek yaşam biçimlerindeki 
nesillere hayatı kolaylaştırıcı ve verimli kılacak bir sistematik yaklaşıma hazırlamak 
olmalıdır. 
 
 

İKİNCİ YARIYIL 
 
ULS 102 ULUSLARARASI POLİTİKA – II 
 
Uluslararası politikanın temel sorunları, devletlerin dış politika çıktıları, uluslararası 
politikanın sistem üzerinde uygulanma teorileri ve yöntemleri incelenecektir. Bu dersin amacı 
öğrencilerin Uluslararası İlişkilerin temel kavram ve süreçlerini, uluslararası sistemin genel 
yapısı ve Soğuk Savaş sonrasında Uluslararası İlişkilerdeki yeni meseleleri (çevre, yeni 
güvenlik sorunları, terörizm) kavrayabilmelerini sağlamaktır. 
 
 
ULS 104 SİYASİ TARİH – II 
 
Birinci Dünya Savaşının ardından başlayan iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı ve 
onun ardından başlayan Soğuk Savaş döneminin tüm gelişmeleri ve Soğuk Savaşın sona 
ermesi ile başlayan yeni dönemde var olan uluslararası sistemler, uluslararası ilişkilerin seyri, 
uluslararası güç olan devletlerin geçirdikleri siyasal evrimler ve bunların devletlerarası 
İlişkilere, dış politikalara yansıyışı ana başlıkları olmak üzere, bu dönemin dünya diplomasi 
tarihini içermektedir. 
 
ULS 106 SİYASET BİLİMİ – II 
 
Dersin kapsamını, Siyaset Bilimine Giriş – I dersinde giriş yapılan kavramlar ve konular 
temelinde, siyasal kurumlar, seçim sistemleri, devrimler, reformlar, siyasal kültürler gibi 
farklı yapılarda yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkinin evrilişindeki temel aktörler ve temel 
aracılar oluşturur. 
 
 
 
 



IKT 219 MAKRO İKTİSAT 
 
Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, makro iktisadın mikro 
temelleri, para politikası, dışa kapalı ve dışa açık basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve 
dışa açık IS-LM modelleri, toplam talep-toplam arz modeli, konjonktürel dalgalanmalar 
teorileri, büyüme teorileri. 
 
ULS 108 ANAYASA HUKUKU 
 
Anayasa ve anayasa hukuku kavramları, devlet, siyasal iktidar, siyasal partiler, seçim 
sistemleri, hükümet sistemleri ve anayasa hukuku. 
 
ULS 110 SOSYOLOJİ 
 
Sosyolojinin tanımı ve bir bilim olarak bizlere kazandırabilecekleri; sosyolojinin diğer 
bilimlerle ilişkisi, yardımcı bilimler; sosyolojinin doğuşunu hazırlayan filozoflar ve belli başlı 
görüşleri; ilk dönem sosyologlar ve klasik sosyologların temel görüşleri; sosyolojik araştırma 
yöntemleri; kültür, kitle kültürü, pop kültürü, gibi kavramların tanımı, toplumsal etkileşimde 
yeri; toplumsal guruplar ve toplumsallaşma ortam ve araçları; aile, sivil toplum kuruluşları, 
mahalle yapıları ve siyasi, ekonomik kuruluşların toplumsal işlevleri; şehirleşme ve toplumsal 
yapıda meydana gelen değişmeler, yeni kavram kurumlar; küreselleşme ve yerel sosyal 
hadiseler üzerinde belirleyici faktör olma gücü konularında teorik ve mümkün olduğu ölçüde 
uygulamalı eğitim verilecektir. 
 
AİTB 192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 
 
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, 
hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda 
yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış 
politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, 
Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler. 
 
 
 
TDB 102 TÜRK DİLİ - II 
 
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları 
(büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , 
Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, 
giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda 
açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , 
Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, 
portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve 
hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri 
(mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, 
dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, 
Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) . 
 
YDB 116 İNGİLİZCE - II 
 
Bölümle ilgili okuma parçaları ve dil bilgisi çalışmaları; kelime ve iki dil arasında çeviri 
aktiviteleri; dinleme etkinlikleri; bölümle ilgili güncel konular ile yapılan münazaralar. 



 
BEB 102 BEDEN EĞİTİMİ - II 
 
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, 
işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının 
geleceği. 
 
ESB 120 MÜZİK – II 
 
Bu dersin amacı; öğrencilere nota okuma (solfej) davranışlarını uygulayabilme, çoksesli 
duyma ve çözümleme davranışlarını kazanabilme, temel müzik kavramlarını ve kurallarını 
kavrayabilme ve müzikte sanatsal bir bakış açısı kazandırmaktır. 
 
SEC 126 HALK DANSLARI – II 
 
Değişik türlerdeki(zeybek, teke, halay, horon v.b.) halk oyunlarının oyun-müzik kültürünün 
teorik ve görsel olarak aktarılması; oyun adımlarının uygulamalı olarak öğretilmesi. 
 
SEC 128 TİYATRO – II 
 
Türk tiyatrosu, sanatçıları ve eserleri incelenecektir. 
 
 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL 
 

ULS 211 ÇAĞDAŞ TÜRK CUMHURİYETLERİ SİYASAL HAYATI 
 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan Cumhuriyetlerinin coğrafi 
konumları, son dönem siyasi gelişimi, yönetim şekilleri, nüfusları, ekonomileri ve kültürleri 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, dünya güçler dengesi arasındaki konumları 
hakkında değerlendirme ve analizler yapabilme becerilerini geliştirmek. 
 
ULS 201 ULUSLARARASI HUKUK - I 
 
Uluslararası hukukun temel prensipleri, uluslararası hukukun tarihi, devletin sorumluluğu, 
Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı, uluslararası hukukun kaynakları, 
uluslararası hukuk iç hukuk arasındaki ilişki, diplomasi ve konsolosluğun önemi, uluslararası 
sorunların barışçı yoldan çözümü. 
 
ULS 203 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ 
 
Diplomaside kararların alınma ve uygulanma süreçlerinin, bu süreçler üzerinde etkisi olan iç 
ve dış unsurların incelenmesi dersin konusunu oluşturur. 
 
SEC 227 JEOPOLİTİK DÜŞÜNCE 
 
Strateji, jeostrateji ve jeopolitiğin kısaca açıklanmasından sonra ders jeopolitiğin temel 
kavramları, jeopolitik ve siyasi coğrafya ve güncel jeopolitik teorilerine odaklanmaktadır. 
Türkiye’nin jeostratejik ve jeopolitik önemi bağlamında, ulusal güvenlik politikası ve 
Türkiye’nin komşularının jeopolitik analizi tartışılacaktır. 
 
 



ULS 207 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 
 
Dersin kapsamını Batı`daki siyasal ve toplumsal düşünceler tarihinin onyedinci yüzyıla kadar 
köşe noktaları oluşturmaktadır. Amaç öğrencileri Antik Yunan, Roma ve ortaçağ düşünce 
yapısı ve sorunsallaştırılan konular ile tanıştırmak ve sorunları farklı bakış açılarından 
değerlendirebilmeleri için eleştirel düşünce yapısını geliştirmelerini sağlamaktır. 
 
SEC 223 ARAP-İSRAİL ANLAŞMAZLIĞI TARİHİ 
 
Dünya’nın en sorunlu bölgelerinden birisi olarak tanımlanan Ortadoğu coğrafyasındaki 
sorunların en önemlilerinden bir tanesini İsrail-Arap anlaşmazlıkları oluşturmaktadır. Bu 
anlaşmazlıkların tarihsel olarak ortaya çıkma süreci ve halihazırda tarafların bu anlaşmazlık 
konularına yaklaşımları ele alınacaktır. Böylelikle, öğrencilerin İsrail-Arap meseleleri 
hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları ve Ortadoğu meselelerini kavramaları amaçlanmaktadır. 
 
SEC 231 EMPERYALİZM 
 
Geçmişte uluslararası ilişkiler kuramları içinde yer almış, ancak Soğuk Savaşın sona ermesi 
ve Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla önemini yitirdiği iddia edilerek tasfiye edilmiş olan 
çeşitli emperyalizm kuramlarının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi. 
 
SEC 229 KARADENİZ BÖLGESİ ÇATIŞMA ALANLARI 
 
Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Dağlık Karabağ Çatışması, Güney Osetya Çatışması, 
Abhazya Çatışması, Rusya Federasyonu-Ukrayna Çatışması ile Transdinyester Çatışması gibi 
problemlerin ortaya çıkış nedenleri tarihsel süreçte ele alınarak ortaya konmaya çalışılacak ve 
sorunlara ilişkin güncel gelişmelerden de söz edildikten sonra, sorunların ne şekilde 
çözümlenebileceklerine ilişkin çeşitli olasılıklar üzerinde durulacaktır. 
 
 
 
ULS 209 MEDENİ HUKUK 
 
Kişiler hukuku, tüzel kişiler, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, 
nişanlanma, evlenme, boşanma, mülkiyet, zilyetlik, sözleşmeler, sözleşmelerin tanımı ve 
sınıflandırılması. 
 
YDB 215 İNGİLİZCE - III 
 
Bölümle ilgili okuma parçaları; dil bilgisi çalışmaları; kelime ve çeviri aktiviteleri; dinleme 
etkinlikleri; bölümle ilgili güncel konular hakkında münazaralar. 
 
SEC 221 TÜRK SİYASAL HAYATI – I 
 
Türk siyasal sisteminin geçirdiği evrimi cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar olan 
süreçteki gelişmeler de değerlendirilerek, Türkiye'deki siyasal yaşamın bütünü içerisinde 
incelemek dersin konusunu oluşturmaktadır. 
 
ISL 479 TİCARET HUKUKU 
 



Ticaret hukuku kavramı, ticari işletme kavramı, ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı, tacir 
kavramı, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, 
ticari defterler,a kıymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri, şirketler hukuku. 
 
EKO 207 İSTATİSTİK 
 
Temel istatistik kavramları, veri toplama teknikleri, örnekleme teknikleri, sıklık dağılımları, 
verilerin sunumu, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, çarpıklık ölçüleri, basıklık 
ölçüleri, olasılık kavramı. 
 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL 
 
ULS 204 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ 

 Öğrencilere, Uluslararası İlişkiler disiplinindeki temel düşünce ekolleri ile ilgili bilgi vermek 
ve temel kavramlarla ilgili düşünme yeteneği kazandırmak. 

SEC 224 20. YÜZYILDA TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI SORUNLARI 

Türkiye’nin 20. Yüzyılda uluslararası alanda karşılaştığı sorunların tarihi altyapısının 
incelenmesi, günümüzdeki durumun yorumlanması 

SEC 226 TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ VE KIBRIS SORUNU 

Türkiye-Yunanistan İlişkileri’nin tarihsel ve toplum bazlı boyutu irdelenecek ve iki ülke 
arasında sorun yaratan hususlar hakkında bilgi verilecektir. 

ULS 202 ULUSLARARASI HUKUK - II 
 
Ağırlıklı olarak uluslararası hukukun mekansal kuralları üzerinde durulmakta olup, bu 
çerçevede kara ülkesine ilişkin kurallar (ülke kazanılması, sınırlar ve akarsular, göller ve 
kanallar) , uluslararası deniz hukuku (genel sorunlar ve tarihçe, adalar, takımadalar, iç sular, 
karasuları, takımada suları, boğazlar, bitişik bölge, balıkçılık bölgesi, kıta sahanlığı münhasır 
ekonomik bölge, açık deniz ve uluslararası deniz yatağı) , Uluslararası hava hukuku, uzay 
hukuku ve çevrenin uluslararası düzende korunması konuları, önemli ve çeşitli yönleriyle ele 
alınmaktadır. 
 
ULS 204 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ 
 
Bu dersin amacı, Uluslararası İlişkiler disiplinindeki geleneksel ve çağdaş teorik yaklaşımlar 
konusunda bilgi vermek ve teorik perspektiflerin akademik çalışmalara katkıları konusunda 
değerlendirmelerde bulunmaktır. Teoriye neden gerek duyulduğu, teorinin disipline 
katkılarının neler olduğu, geçmişten bugüne hangi teorilerin etkili olduğu ve Soğuk Savaş`ın 
sona ermesinin teorisyenlerin çalışmalarını nasıl etkilediği incelenecek konular arasındadır. 
 
ULS 206 OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ 
 
Bu derste, uluslararası ilişkilerin barışçı yol ve araçlarla yürütülmesi sanatı olan diplomasinin, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan yıkılışına uzanan süreçte değişen biçimi ve 
aktörleri irdelenecektir. Yüzlerce yıl uyguladığı “tek-yanlı” diplomasi anlayışını Tanzimat 
dönemine girerken terk eden Osmanlı İmparatorluğu’nun “sürekli diplomasiye” geçişinin 
nedenleri, Hariciye Nezareti’nin kuruluşu, diplomat profiliyle, protokol (teşrifat) 
kurallarındaki değişimler mercek altına alınacaktır. 



 
ULS 208 İDARE HUKUKU 
 
Yönetim kavramı, idare hukukunun temel özellikleri, hukuk devleti, Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Bakanlar, il idaresi, mahalli idareler, belediye, kamu görevlileri. 
 
YDB 216 İNGİLİZCE - IV 
 
Öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirerek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, 
yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini 
kazandırmak hedeflenir. 
 
ULS 210 TÜRK DÜNYASI 
 
Türklerin Tarihten Günümüze Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumları. Bozkır Kültürü, Din, 
İktisadi Hayatları. 
 
ULS 213 ULUSLARARASI SİYASETTE EKONOMİ-POLİTİK 
 
Ders son birkaç yüzyıldır egemen olan Uluslararası Politik İktisat paradigmalarının 
incelenmesiyle başlamakta olup, bu bağlamda Merkantilist, Liberal ve Marksist paradigmalar 
üzerine odaklanılacaktır. Takiben uluslararası para ve ticaret sisteminin tarihsel süreçteki 
gelişimi ele alınıp değerlendirilecektir. Gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki ilişkilerin 
ekonomik bir temelde incelenmesini amaçlayan Bağımlılık ve İktisadi Gelişim Teorilerinin 
incelenmesini takiben, 1973 ekonomik krizinin ardından neoliberalizme geçişle birlikte 
finansal akımların önündeki engellerin ortadan kalkması ve teknolojik gelişmeler bağlamında 
oluşan küresel iktisadi yapı ele alınacak ve nihayetinde de mevcut ekonomik sistemin 
parametrelerinin değerlendirilmesi yoluyla gelişmekte olan uluslararası ekonomik düzenin 
ana hatları ortaya konmaya çalışılacaktır. 
 
 
SEC 222 TÜRK SİYASAL HAYATI - II 
 
Türk siyasal sisteminin geçirdiği evrimi cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar olan 
süreçteki gelişmeler de değerlendirilerek, Türkiye'deki siyasal yaşamın bütünü içerisinde 
incelemek dersin konusunu oluşturmaktadır. 
 
 
 
SEC 201 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 
 
Yönetim, yöneticilik ve karar verme, yöneticilik ve planlama, amaçlara göre yönetim, klasik 
organizasyon teorisi, neo-klasik organizasyon teorisi, sistem yaklaşımı, durumsallık 
yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, toplam kalite yönetimi, müşteri tatmini, kalite kontrol 
çemberleri, kalite güvence sistemi, standardizasyon. 
 
 
 
 
 
 
 



BEŞİNCİ YARIYIL 
 
ULS 301 TÜRK DIŞ POLİTİKASI I 
 
Bu dersin amacı Türk Dış Politikasının ana hatlarını Cumhuriyetin kurulusundan 1980’lere 
kadar olan dönem için ortaya koymaktır. 
 
IKT 303 ULUSLARARASI İKTİSAT I 
 
Uluslararası İktisat ile ilgili temel kavramların öğrenci tarafından bilinmesini sağlamak. Bu 
kavramların ekonomik sistem içerisinde işleyişine ve doğurduğu sonuçların anlaşılmasına 
zemin hazırlamak hedeflenmektedir. 
 
 
ULS 307 AVRUPA BİRLİĞİ I 
 
Avrupa Birliği I dersi, Avrupa bütünleşmesinin dinamiklerini, tarihsel kökenlerini, 
bütünleşmenin kurumsal işleyişini inceler. Bunu yaparken öğrencilere bütünleşmeye özgü 
analiz araçlarını kullandırmayı öğretir. 
 
MLY 213 KAMU MALİYESİ 
 
Devletin gerçekleştirdiği iktisadi faaliyetler, kamu ekonomisinin tanımı, özellikleri, kamusal 
mallar, dışsallıklar, kamu harcamalarının tanımı ve nitelikleri, kamu harcamalarının artışı ve 
nedenleri, kamu harcamalarının sınıflandırılması, kamu harcamalarının etkinliği, bütçe 
kavramı ve özellikleri, bütçe ilkeleri, bütçeleme sistemleri, Türkiye’de bütçeleme süreci gibi 
konular ele alınmaktadır. 
 
YDB 330 MESLEKİ İNGİLİZCE I 

Ders öğrencilerin bölümleriyle ilgili kuramları ve terimleri öğretmeyi, bu konuda yazılmış 
kaynakları çevirerek yorumlamayı amaçlar. 

 
IKT 310 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 
 
Siyaset biliminde kuram odaklı araştırmaya giriş, araştırma problemleri, araştırma tasarımları, 
nitel ve nicel veri toplama teknikleri, veri işlem süreci ve veri analizi, nicel yöntemlere vurgu 
ile sosyal bilim verilerinin yorumlanması ve veri analizi temelli rapor yazımı gibi hususlar ele 
alınmaktadır. 
 
ULS 313 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İNSANİ MÜDAHALE 
 
Uluslararası ilişkilerde pek çok açıdan halen tartışılan “insani müdahale” kavramını, tarihseli 
hukuki ve etik boyutlarıyla ele almak ve uluslararası politkadaki güncel gelişmeleri “insani 
müdahale” literatürü üzerinden değerlendirmek. 
 
 
 
 
 



SEC 311 SÖMÜRGECİLİKTEN DEMOKRATİKLEŞMEYE ULUSLARARASI 
KONTROL ARAÇLARI 
 
Sömürgecilik, himaye, mandaterlik gibi kuramlar öğrenilerek bir temel oluşturulacak, bu 
bilgiler ışığında küreselleşmenin ve küresel rekabetin sonuçlarının incelenecektir. 
 
SEC 313 PROPAGANDA TARİHİ VE 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. 
 
SEC 315 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KRİZ YÖNETİMİ 
 
Çatışma kuramları, uluslararası güvenlik ve uluslararası örgütler, etnik ve ulusal çatışmaların 
dinamikleri; anlaşmazlıkların tırmanması, yönetimi ve çözümünün dinamikleri ve kitle imha 
silahlarının yayılması gibi konuların dış politika oluşumu ve işleyişindeki rolü ele 
alınmaktadır. 
 
 
SEC 307 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BALKANLAR 
 
Geçmişten günümüze Balkanlar dersi, uluslararası ilişkiler alanındaki öğrencilerin 
Balkanlardaki siyasi gelişmeler çerçevesinde eğitimsel gelişiminin sağlanması için 
tasarlanmıştır. Öğrencilerin (1) yazılı metinleri okuması (2) temel ders konularındaki 
tartışmalara katılmaları ve (3) Balkan dersi çerçevesinde edinilen bilgiler temelinde analitik 
çalışmalar üretmesi beklenmektedir. 
 
SEC 309 AVRASYA COĞRAFYASINDA GÜVENLİK PROBLEMLERİ 
 
Avrasya kıtasının konumunda kaynaklanan öneminden, bölgenin sınırları, coğrafi karakteri, 
arazisi, üzerinde yaşayan ulusların sosyo-kültürel özellikleri, ekonomik, politik durumlarının 
geçmişten günümüze karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi dersin temel içeriğini 
belirlemektedir. Bunun yanında güncel olaylar ve bölge ülkelerine etkilileri üzerinde de 
durularak öğrencilerin analiz yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılacaktır. 
 
SEC 325 DIŞ TİCARET UYGULAMALARI 
 
Bu derste dış ticaretin başlıca konuları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı 
sıra dış ticaret rejimleri ve ödeme yöntemleri açıklanmaktadır. 
 
ISL 211 BORÇLAR HUKUKU 
 
Borçlar hukukunu oluşturan genel prensipler, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, 
icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, 
sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni 
ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, 



alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkansızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı ya da iki 
taraflı olarak sona erdirilmesi, fesih ve iptal dersin ilk bölümünün konusunu oluşturmaktadır. 
 
 
 
 
 

ALTINCI YARIYIL 
 
ULS 302 TÜRK DIŞ POLİTİKASI II 
 
Bu dersin temel amacı, Soğuk Savaş sonrası Türk dış politikasını incelemek ve Türk dış 
politikasının nitelikleri, ilkeleri ve hedefleri ile ilgili kavramsal çerçeveyi analiz etmektir. 
 
IKT 304 ULUSLARARASI İKTİSAT II 
 
Uluslararası İktisat I dersinde anlatılan Uluslararası İktisadın araçları ve kavramlarının önce 
teorik çerçevesinin verilmesi, ardından konu ile ilgili politikaların neler olduğunun ve nasıl 
kullanılacağının öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır. Şimdiye kadar öğrenilen temel 
iktisat derslerinin birbiri ile ilişkisinin ortaya konarak iktisat teorisi ve politikalarının bir 
bütün halinde anlaşılmasının sağlanması hedeflenmektedir. 
 
ULS 308 AVRUPA BİRLİĞİ II 
 
Bu derste öğrencilerin Avrupa Birliği’nin gelişimi, birlikteki yeni gelişmeler ve birliğin 
geleceği hakkında bilgilendirmek amacıyla. özellikle karar-alma süreçlerinde kurumların 
karşılıklı etkileşimleri ve çalışma yöntemleri, AB iktisadi, sosyal ve siyasal politikaları, 
AB’nin dış ilişkileri, AB-Türkiye ilişkileri anlatılacaktır. 
 
YDB 332 MESLEKİ İNGİLİZCE II 
 
Bu derste İngilizce dilbilgisinin yanı sıra okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini 
geliştirecek konular işlenmektedir. 
 
ULS 306 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK 
 
Türk özel uluslararası hukukunun ve 1982 Özel Hukuk Yasasının temel ilkeleri ile çatışan 
hukuk ilkeleri üzerinde durulmakta ve uluslararası usul hukuku ile uluslararası anlaşmalar ele 
alınmaktadır. 
 
SEC 318 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İSTİHBARAT 
 
Uluslararası İlişkilerde İstihbarat dersinde öncelikle kavramsal olarak istihbaratın ne olduğu 
açıklandıktan sonra tarihsel süreçte İstihbarat’ın gelişimi ve geçirdiği dönüşüm ele alınarak 
incelenecektir. Takiben hangi yöntemlerle istihbarat toplandığına değinilecek ve bu teknikler 
kullanılarak hangi ölçeklerde İstihbari faaliyetler gerçekleştirilebileceği değerlendirilecektir. 
Ayrıca bir devletin bir diğer devlete karşı yürüttüğü istihbarat faaliyetlerini önlemek için 
kullandığı “karşı istihbarat”ın ne olduğu ve ne şekilde uygulandığı ele alındıktan sonra 
Enformasyon Savaşı, Psikolojik Savaş, Örtülü Operasyon, Propaganda ve Siber İstihbarat gibi 



güncel ve asimetrik istihbarat tekniklerine değinilerek, İstihbarat’ın günümüzde geldiği nokta 
ortaya konulduktan sonra, geleceğine ilişkin de öngörülerde bulunulmaya çalışılacaktır. 
 
SEC 314 KAFKASYA SİYASİ GELİŞMELERİ 
 
Bu derste Kafkasya’da yer alan Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ın siyasal, sosyal ve 
ekonomik yapıları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve aktörlerle olan 
ilişkilerinin yanı sıra Türkiye ile olan ilişkileri de incelenecektir. 
 
SEC 312 BATI GÜVENLİK SİSTEMLERİ 
 
Bu ders Soğuk Savaş öncesinde ve sonrasında ABD ve AB tarafından geliştirilen güvenlik 
odaklı politikaları ve kurumsal çabaları incelemekte ve Batı’nın ortak güvenlik sorunsalının 
altını çizmektedir. 
 
 
 

YEDİNCİ YARIYIL 
 
ULS 401 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR I 
 
Bu derste uluslararası siyasetin ortaya çıktığı farklı aşamaları inceler ve uluslararası siyaseti 
biçimlendiren farklı aktörleri tanımlanmaktadır. Globalleşmenin temel kavramları ve teorileri 
anlatılmaktadır 
 
ULS 403 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 
 
Bu derste küresel yönetişimde etkin olan uluslararası örgütler, kurumlar ve rejimler tarihsel, 
kuramsal ve siyasi bağlamlarında değerlendirilecektir. Bu süreçlerin gözlemlendiği ekonomi, 
güvenlik, çevre ve insan hakları alanlarındaki yönetişim faaliyetleri ayrıntılı olarak 
incelenecektir. 
 
ULS 405 TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI 
 
Bu dersin amacı öğrencilere Türkiye’nin yönetim yapısı ve bu yapının işleyişi hakkında bilgi 
vermektir. Bu çerçevede, yönetim kavramı, yönetim sistemleri, yönetsel kuruluşlar ve 
yönetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca Türk Kamu Yönetiminin özellikleri 
ve yönetsel kuruluşları da incelenmektedir. 
 
ULS 407 DİPLOMATİK İNGİLİZCE I 
 
Ders uluslararası ilişkilere konu olmuş kavramları (güvenlik, ekonomi, hukuk) öğretmeyi ve 
öğrencilerin ilgili metinleri okuyup, yorumlayabilmelerini amaçlar. 
 
 
 
ULS 409 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİLAHLI KUVVETLER 
 
Ders bağlamında, devletlerin sahip olduğu silahlı kuvvetlerin uluslararası sistem bazında ve 
siyasal sorunların çözümünde ne denli etkin olabileceği tartışılacaktır. Konvansiyonel ve 



asimetrik silahlı unsurların kullanımı ve etkinliği de ders kapsamında ele alınan bir başka 
husustur. 
 
SEC 407 TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ 
 
Bu derste, öncelikle bir Ermeni tarihinden bahsedilecek, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde 
tesis edilen Millet Sistemi ve bu sistem içerisinde “Ermeni Milleti” ele alınacaktır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dağılma ve çökme süreci içerisinde Ermeni ihtilal komiteleri ve bunların 
faaliyetleri anlatılacaktır. Ermeni melesesinin Osmanlı İmparatorluğu’nun aynı zamanda bir 
dış politika meselesi haline dönüşmesi sürecinden ve “Büyük Güçler”in Ermeni meselesi 
hakkında izledikleri politikadan söz edilecektir. Birinci Dünya Savaşı döneminde 
gerçekleştirilen Ermeni Tehciri’nden söz edilecek ve Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde 
İstanbul Hükümetleri’nin Ermeni meselesine yaklaşımlarına değinilecektir. Bu dönemde, 
bağımsız Ermenistan ve Sovyetler Birliği ile tesis edilen ilişkilerden bahsedilecektir. Sevr ve 
Lozan Antlaşmaları’nda Ermeni meselesi ele alınacaktır. Ermeni diasporasından bahsedilecek 
ve Ermenilerin 1915 Tehcirini uluslararası kamuoyunun gündemine “soykırım” olarak taşıma 
faaliyetlerine ve bu arada Türk diplomatlarına düzenlenen suikastlere yer verilecektir.  
 
 
 
SEC 421 ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN EKONOMİ POLİTİĞİ 
 
Ders son birkaç yüzyıldır egemen olan Uluslararası Politik İktisat paradigmalarının 
incelenmesiyle başlamakta olup, bu bağlamda Merkantilist, Liberal ve Marksist paradigmalar 
üzerine odaklanılacaktır. Takiben uluslararası para ve ticaret sisteminin tarihsel süreçteki 
gelişimi ele alınıp değerlendirilecektir. Gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki ilişkilerin 
ekonomik bir temelde incelenmesini amaçlayan Bağımlılık ve İktisadi Gelişim Teorilerinin 
incelenmesini takiben, 1973 ekonomik krizinin ardından neoliberalizme geçişle birlikte 
finansal akımların önündeki engellerin ortadan kalkması ve teknolojik gelişmeler bağlamında 
oluşan küresel iktisadi yapı ele alınacak ve nihayetinde de mevcut ekonomik sistemin 
parametrelerinin değerlendirilmesi yoluyla gelişmekte olan uluslararası ekonomik düzenin 
ana hatları ortaya konmaya çalışılacaktır. 
 
SEC 415 ULUSLARARASI BÖLGESEL YAPILANMALAR  
 
Derste bölgeselleşme ve örgüt kavramları uluslararası ilişkiler teorileri çerçevesinde teorik 
olarak incelenecektir ve uluslararası örgütlerin yanı sıra bölgesel güvenlik, ekonomik ve 
politik örgütlenmeler öncelikli olarak anlatılacaktır. 
 

 
 

SEKİZİNCİ YARIYIL 
 
ULS 402 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR II 
 
Bu derste bölgeselcilik ve bütünleşme, kültürel ve etnik çatışma, uluslararası terörizm, 
milliyetçilik, küresel çevresel sorunlar, dünya politikalarında insani müdahale, kadın-erkek 
eşitliği, küresel demografik modeller ve göç, insan hakları kavramları incelenmektedir. 



ULS 408 DİPLOMATİK İNGİLİZCE II 
 
Diplomatik dil ve yazışma konularında ileri teknik ve yöntemleri öğretmeyi hedeflemektedir. 
 
ULS 406 ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİ 
 
Dersin amacı, belli başlı modern devlet düzenlerinin temel unsurlarını ve farklılıklarını 
kavratarak günümüzün birtakım önemli devletlerinin siyasal düzenlerinin nasıl işlediğini 
öğretmektir. 
 
ULS 404 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TERÖRİZM 
 
Ulusal ve uluslararası güvenlik alanlarıyla ilişkili olarak terörizm kavramının üzerinde 
durulmakta, terörist eylemlerin süreci ve örgütlenmesi ile terörizmle mücadele süreci ve 
kavramı anlatılmaktadır. 
 
ULS 410 BİTİRME ÇALIŞMASI 
 
Öğrencinin bir danışman yönlendirmesinde uluslararası ilişkiler ile ilgili bir konuda bilgi ve 
becerilerini sergileyerek bir yapıt oluşturmasıdır. 
 
SEC 430 TÜRKİYE EKONOMİSİ 
 
Türkiye ekonomisinin kısa tarihçesi, küreselleşme sürecinde Türkiye ekonomisi, Türkiye 
ekonomisinde uygulanan mali politikalar, Ekonomik krizler, güncel ekonomik sorunlar. 
 
 
 
ISL 461 İCRA VE İFLAS HUKUKU 
 
İcra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin 
başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası 
ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo 
senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralar hakkındaki özel hükümler, ilamlı icra ve 
rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip ders kapsamında incelenecek konulardan bazılarıdır. 
 
SEC 401 GÜNCEL KARADENİZ JEOPOLİTİĞİ 
 
Karadeniz Havzası’nın uluslararası sistem bağlamındaki rolünü ve önemini ortaya koymakta 
ve havzadaki çatışma ve işbirliği dikotomisinin üzerinde durmaktadır. 
 
SEC 405 ASYA’DA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ 
 
Ders kapsamında Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya-Pasifik ülkelerinin siyasal 
sistemleri ve dış politika anlayışları incelenecek, bölgenin uluslararası sistem bağlamındaki 
geleceği değerlendirilecektir. 
 
 
 
 



SEC 404 DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 
 
Bu dersin amacı Afrika’daki ülkelerin siyasi ve ekonomik yapılarını incelemektir. Bölgenin 
tarihsel arka planı ve küresel ve bölgesel aktörler ile Türkiye’nin Afrika stratejileri üzerinde 
de durulacaktır. 
 
SEC 408 ENERJİ GÜVENLİĞİ VE DOĞAL KAYNAKLAR POLİTİKASI 
 
Enerji sorunlarının uluslararası doğası dünyadaki etkin enerji politikaları hakkında bilgi sahibi 
olmayı gerektirmektedir. Enerji güvenliği ve jeopolitik kaynakların azalmasıyla arz kısmında 
en çok tartışılan konular haline gelmiştir. Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması 
ulaşılabilir, kabul edilebilir ve karşılanabilir enerji arzı olmadan mümkün değildir. Enerji 
diyalogları devam etmesine rağmen özellikle enerji geçiş dönemlerinde kaynaklar üzerindeki 
çekişme devam artmaktadır. Bu nedenle uluslararası enerji politikaları, kanunları, kurumları 
ve büyük devletlerin uygulamaları karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 
 
SEC 406 MİLLİYETÇİLİK VE ETNİSİTE 
 
Bu ders başlıca milliyetçilik kuramları ışığında milliyetçiliğin anlamı, içeriği ve işlevlerini 
açıkladıktan sonra milliyetçilik ile uluslararası ilişkiler arasındaki dikkat çekici ilişkiye 
tarihsel ve kuramsal açılardan yoğunlaşır. Ayrıca, kimlik politikalarının yükselişi, azınlık 
hakları, devlet altı milliyetçi talepler ve vatandaşlığın değişen anlamlarına yoğunlaşarak 
milliyetçilik ile uluslararası ilişkiler arasındaki ilişkinin güncel yönünü inceler. 
 
SEC 410 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA 
 
Gelişmiş ve gelişmemiş ekonomilerdeki büyüme teorilerinin ve büyüme modellerinin analizi 
yapılarak karşılaşılan problemlerin gözden geçirilmesi ve büyümenin ölçülmesi yöntemleri 
incelenecektir. Bunun yanı sıra, büyüme sürecinde stratejik değişken olarak düşünülen 
sermaye değişkeninin incelenecek ve değişik teorilerdeki politikaların etkileri ortaya 
konulacaktır. Farklı kalkınma teorilerinin ve politikalarının karşılaştırmalı analizleri de 
yapılacaktır. Son olarak, azgelişmiş ekonomilerde görülen büyük ekonomik problemler 
incelenecek ve sosyo-ekonomik analizin kalkınma sürecini anlamada nasıl kullanılabileceği 
tartışılacaktır. 
 


