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2009 MÜFREDATI (Normal Öğretim – İkinci Öğretim) 
1. SINIF / 1. YARIYIL 
 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 
Dersin Amacı: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-
psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde 
yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal 
Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.  
Dersin İçeriği: İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele 
Döneminde yapılan savaşlar, Kongreler, Dış Politika ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması 
 
İKTİSAT-I 
Dersin Amacı: Dersin amacı mikro iktisadın temel kavramlarını öğretmektir. 
Dersin İçeriği:  Ders mikroekonomi analizini kapsamaktadır. İşlenecek temel konular; kıtlık ve seçim, arz-talep, fiyat 
belirlenmesi ve esneklik, piyasa dengesi, Tüketici ve Üretici Teorisi, Piyasa Türleri, Genel Denge ve Refah Teorisi ve 
Gelirler Politikası başlıklarıdır. 
 
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 
Dersin Amacı: Temel Hukuk kavramlarını tanıtarak mesleğe ilişkin mevzuatı takip ve yorumlamayı kolaylaştırmak 
Dersin İçeriği:  Diğer hukuk derslerinin takibini kolaylaştıracak temel hukuk kavramlarının günlük olaylara bakış 
açısını değiştirecek ve bilinen genel yanlışların düzeltilmesi 
 
UYGARLIK TARİHİ 
Dersin Amacı: Uygarlık Tarihi dersinde çeşitli antik medeniyetlerin ortaya çıkışı ve gelişimi ele alınır 
Dersin İçeriği: Eski Yunan, Roma ve Orta Çağ Avrupa Uygarlıkları ile Çin ve Hindistan Uygarlıkları işlenecek konular 
arasındadır. 
 
SOSYOLOJİ 
Dersin Amacı: Toplumsal olay ve olguları sosyolojik bakış açısına göre ele almak, anlamak ve eleştirel bir 
perspektiften yeniden anlamlandırmak bu dersin temel amacıdır. Ayrıca sosyolojinin tüm diğer disiplinlerle ilişkisinin 
getirdiği etkileşimle kavram ve fikirleri incelemek, verileri yorumlamak ve değerlendirmek, yerel ve küresel sorunları 
tanımlamak için sosyolojik bir bakış açısının kazanılması diğer bir amaçtır. En nihayetinde de sosyolojinin 
disiplinlerarası bakış açısının edinilmesiyle öğrencinin kendi alanındaki gelişmeleri farklı yöntemlerle ele alabilmesine 
yönelik bakış açısının kazanılması da dersin pratik amaçlarından biri olacaktır. 
Dersin İçeriği: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 
TÜRK DİLİ-I 
Dersin Amacı: Türk dilinin özelliklerini, imlâ, noktalama, ses ve işleyiş kurallarını göstermek, Türkçeyi doğru ve etkili 
kullanmada yeterlilik sağlamak. 
Dersin İçeriği: Dil, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, 
Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses 
bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapım 
ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, 
Türkçede isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçedeki 
kullanılışı. 
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 
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Dersin Amacı: Uluslararası ilişkiler disiplinindeki temel kavramlar, olgular ve süreçlerin açıklanması. Uluslararası 
ilişkilerin işleyişi hakkında bilgi sağlanması. 
Dersin İçeriği: Sözlü anlatım 
SİYASET BİLİMİ 
Dersin Amacı: Dersin amacı, siyaset bilimini tanıtmak ve öğrencilerin bu alandaki temek kavram ve tanımları 
içselleştirmesini sağlamaktır. 
Dersin İçeriği: Siyaset biliminin tanımı, siyasal teori ve ideolojiler, siyaset biliminde yer alan yaklaşımlar, 
karşılaştırmalı siyaset, siyaset sosyolojisi, siyasal katılma, siyasal kültür ve siyasal rejimler gibi konular dersin içeriğini 
oluşturur. 

1. SINIF / 2. YARIYIL 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 
Dersin Amacı: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine 
çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması 
sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve 
dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi. 
Dersin İçeriği: Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukuki, siyasal, sosyal, 
eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılâplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve 
bütünleyici ilkeler. 
 
İKTİSAT-II 
Dersin Amacı: IKT-101'in devamı niteliğinde olan bu ders makroekonomiye giriş niteliğindedir. 
Dersin İçeriği:  İktisada Giriş-II; Temel Kavramlar, Milli Gelir Hesapları, İşsizlik ve İstihdam, Tüketim, Tasarruf ve 
Yatırım Fonksiyonları ve Birbirleriyle İlişkileri, Makro İktisadi Dengelerin Oluşumu, Keynes Öncesi ve Sonrası 
Karşılaştırmalı Analizler, Para Teorisi ve Politikası ile İlgili Temel Kavramlar, Açık Ekonomi, Açık Ekonomi Dengesi, 
Uluslar arası Ekonomik İlişkiler, Büyüme ve kalkınma iktisadına giriş. 
 
 
ANAYASA HUKUKU 
Dersin Amacı: Temel Kanun niteliğine sahip anayasaların yapım süreci, uygulaması ve devletin yapısına etkisini 
kavramak. 
Dersin İçeriği:  Anayasal gelişmeler, devlet şekilleri, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet 
biçimleri, yasama-yürütme-yargı ekleri konularından oluşmaktadır. 
 
TÜRK DİLİ-II 
Dersin Amacı: Günlük yaşamda yazılı anlatım türlerini ve sözlü anlatım türlerini belirleyebilme. Yazılı anlatımda yazım 
ve noktalamanın önemini belirleyebilme, açıklayabilme. İstediği her şeyi doğru olarak yazabilme ve söyleyebilme 
Dersin İçeriği:  Cümle ve cümle çeşitleri, sözlü ve yazılı anlatım türleri ve bunun Türk edebiyatındaki örnekleri, beden 
dili ve kullanımı ile ilgili örnekler. 
 
ULUSLARARASI POLİTİKA 
Dersin Amacı: Tarihsel arka plana ve temel kuramlara, yapılara, süreçlere ve küreselleşme çağında dünya 
siyasetindeki başlıca konulara odaklanarak, modern dünya siyasetinin nasıl işlediğini anlatmak. 
Dersin İçeriği: Uluslararası ilişkiler teorileri, genel yapılar, süreçler ve küreselleşme döneminde dünya siyasetinin ana 
konuları dersin temel içeriğini oluşturacaktır. 
 
SİYASİ TARİH-I 
Dersin Amacı: Öğrenciye 19. Yüzyıl dünya siyasi tarihiyle ilgili temel bilgileri kazandırmak. 
Dersin İçeriği: 19. yüzyılın Birinci Dünya Savaşı'na yol açan gelişmeleri, ulus devletlerin ve parlamenter 
demokrasilerin kuruluş süreçleri, bu dönemde büyük devletler arasında güç dengesine dayalı olarak uluslararası 
ilişkiler eğilimleri, Osmanlı İmparatorluğu ve başlıca Avrupalı devletlerle ilişkileri, Doğu Sorunu'nun dinamikleri, 
Avrupa'nın üstünlüğü ve Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde emperyal rekabet 
 
YABANCI DİL I 
Dersin Amacı: Amacı: Bu ders ile öğrencilerin; • Temel dilbilgisi kurallarını öğrenmesi • İngilizce dinlediğini anlaması • 
İngilizce okuduğunu anlaması • İngilizce yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilmesi amaçlanmaktadır. 
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Dersin İçeriği:  Kazanımları: Bu dersi başarı ile tamamlayan her öğrenci; • Temel İngilizce dilbilgisi kurallarını bilir • 
İngilizce dinlediğini anlar • İngilizce okuduğunu anlar • İngilizce yazılı ve sözlü olarak kendini ifade eder. 
 
SİYASET BİLİMİ II 
Dersin Amacı: Dersin amacı, siyaset bilimini tanıtmak ve öğrencilerin bu alandaki temek kavram ve tanımları 
içselleştirmesini sağlamaktır. 
Dersin İçeriği: Siyaset biliminin tanımı, siyasal teori ve ideolojiler, siyaset biliminde yer alan yaklaşımlar, 
karşılaştırmalı siyaset, siyaset sosyolojisi, siyasal katılma, siyasal kültür ve siyasal rejimler gibi konular dersin içeriğini 
oluşturur. 
 

2. SINIF / 1. YARIYIL 
 
MEDENİ HUKUK 
Dersin Amacı: Baslangıc Hukumleri, Gercek Kisiler ve Tuzel Kisiler hakkında ayrıntılı olarak bilgi vermek 
Dersin İçeriği: Baslangıc Hukumleri ( Dyiniyet, Durustluk Dlkesi, Hakimin Hukuk Yaratması) , Gercek Kisiler ve Tuzel 
Kisilerin Kisilik Kazanmaları, Hak ve Fiil Ehliyeti, Kisiliklerinin Korunması Hakkında Bilgi Vermek. 
 
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I 
Dersin Amacı: Dersin amacı Antik Yunan siyasi düşünce sisteminden, Rousseau'ya kadar olan düşünürlerin fikirlerinin 
açıklanmasıdır. 
Dersin İçeriği: Batı düşüncesinin önemli düşünürlerinin temel eserleri ve bugüne katkıları incelenecektir. 
 
SİYASİ TARİH-II 
Dersin Amacı: Öğrenciye 20. Yüzyıl dünya siyasi tarihiyle ilgili temel bilgileri kazandırmak 
Dersin İçeriği:  I Dünya Savaşı’nın altında yatan nedenler; iki dünya savaşı arasındaki yeni dünya düzeni ve Avrupa’yı 
yeniden düzenlemek, Wilson prensipleri ve Milletler Cemiyeti; Locarno dönemi; Dünya Politikasında ABD, SSCB ve 
Japonya’nın Rolü; Büyük Depresyon, Faşizmin Yükselişi ve İkinci Dünya Savaşına neden olan gelişmeler. 
 
 
TÜRK DIŞ POLİTİKASI-I 
Dersin Amacı:  Bu ders Türk dış politikasının dayandığı siyasi, coğrafi ve ekonomik temelleri, dış politikadaki karar 
alma mekanizmalarını ve Cumhuriyet’in kuruluşundan iki kutuplu dünya düzenine kadar uzanan dönem içerisinde 
sergilenen dış politika davranışlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel gelişmelere 
yönelik politikaları, bu politikalarda süreklilik ve değişim faktörlerinin ne ölçüde etkili olduğu ele alınacak konular 
arasındadır. Ders ayrıca söz konusu dönem içerisinde Türkiye’nin dış ilişkilerindeki genel eğilimleri saptamayı 
amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda öğrencilerden Türkiye’nin dış politika tarihinin genel çerçevesini bilmeleri, 
ülkenin karşı karşıya kaldığı değişik dış politika konularıyla ilgili farklı yorumlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve kendi 
yorumlarını ortaya koymaları beklenmektedir. 
Dersin İçeriği: Haftalık okumalar üzerinden ders anlatımı. 
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ-I 
Dersin Amacı:  Öğrencilere, Uluslararası İlişkiler disiplinindeki temel düşünce ekolleri ile ilgili bilgi vermek ve temel 
kavramlarla ilgili düşünme yeteneği kazandırmak 
Dersin İçeriği: Sözlü anlatım 
 
DİPLOMATİK YABANCI DİL-I 
Dersin Amacı: Ders, cultural translation disiplini çerçevesinde, dilin uluslararası ilişkiler, hukuk, kültür ve ekonomik 
ilişkilerdeki işlevselliği üzerinde tartışmaları içermektedir. Ayrıca, uluslararası kamu hukukunun kapsadığı kimi 
alanlarda yazılmış metinlerin bu bağlamda analizi de dersin kapsama alanını oluşturmaktadır 
 
ULUSLARARASI HUKUK’A GİRİŞ 
Dersin Amacı: Uluslararası toplumun uluslararası alanda yaşama normlarını ve uluslararası alanın paylaşım şartlarını, 
sosyal gerçeklerle hukukun karşılıklı rollerini objektif olarak öğrenciye aktarmak. 
Dersin İçeriği:  Uluslararası hukukun gelişimi ve kaynakları, Uluslararası hukukun süjeleri ile bu süjeler arasındaki 
uluslararası sözleşmelerin incelenmesi; Uluslararası hukuk kurallarının iç hukukta uygulanması. 
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2. SINIF / 2. YARIYIL 

 
TÜRK DIŞ POLİTİKASI-II 
Dersin Amacı: 1945-1980 yılları arasında Türkiye’yi yakından ilgilendiren uluslararası gelişmeleri incelemek, bu 
gelişmelerin Türkiye açısından yarattığı sonuçları kapsamlı olarak ele almak, çözümlemek. 
Dersin İçeriği: 1945-1980 yılları arasında Türkiye ulusal güvenlik ve dış politikasını etkileyen uluslararası gelişmeler. 
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ-II 
Dersin Amacı: Öğrencilere uluslararası ilişkiler disiplininde anaakım dışında kalan temel kuramsal yaklaşımları 
tanıtmak 
Dersin İçeriği: Eleştirel ve alternatif uluslararası ilişkiler kuramları 
 
DİPLOMATİK YABANCI DİL-II 
Dersin Amacı: Ders, cultural translation disiplini çerçevesinde, dilin uluslararası ilişkiler, hukuk, kültür ve ekonomik 
ilişkilerdeki işlevselliği üzerinde tartışmaları içermektetir. Ayrıca, uluslararası kamu hukukunun kapsadığı kimi 
alanlarda yazılmış metinlerin bu bağlamda analizi de dersin kapsama alanını oluşturmaktadır. 
Dersin İçeriği: Diplomatik ifade tarzı; Diplomatik ve siyasi ifade tarzının çözümlenmesi (makale-yazışma-metin 
analizleri); Yabancı dille sunum tekniklerinin geliştirilmesi 
 
ULUSLARARASI HUKUK-I 
Dersin Amacı: Uluslararası toplumun uluslararası alanda yaşama normlarını ve uluslararası alanın paylaşım şartlarını, 
sosyal gerçeklerle hukukun karşılıklı rollerini objektif olarak öğrenciye aktarmak. 
Dersin İçeriği: Sözlü anlatım, soru-cevap, grup çalışması. 
 
OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ 
Dersin Amacı:  Bu dersin ana amacı tarih sahnesinde yüzyıllarca önemli bir rol oynamış olan ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan Osmanlı İmparatorluğu'nun diplomasi alanında geçirdiği evreleri incelemektir. 
Öncelikle diplomasi kavramı ve geçmişten günümüze diplomasinin gelişimini incelemek; bu yapılırken önemli siyasi 
tarih gelişmeleri ile de bağlantılı olarak diplomatik gelişme ve işleyişi de sunmak. 
Dersin İçeriği: Din ve siyaset gibi çok kapsamlı alanlara ilişkin karşılaştırmalı bir yaklaşımla bilgi sunmayı amaçlayan 
bu derste, önce temel kavramlar ele alınacak ardında din ve siyaset ilişkilerinin tarihsel süreçte gelişimi ,modern batı 
düşüncesinde,Osmanlı'da, modern Tükiye'de,Arap dünyasında din ve siyaset ilişkileri örneklerle ele alınacaktır. 
 
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II 
Dersin Amacı: Dersin amacı Rousseau'dan günümüze kadar olan düşünürlerin fikirlerinin açıklanmasıdır. 
Dersin İçeriği: Batı düşüncesinin önemli düşünürlerinin temel eserleri ve bugüne katkıları incelenecektir. 
 
SİYASİ TARİH-III 
Dersin Amacı: Öğrenciye 20. Yüzyıl dünya siyasi tarihiyle ilgili temel bilgileri kazandırmak 
Dersin İçeriği:  Konu Anlatımı ve Sözlü Anlatım. 
 

3. SINIF / 1. YARIYIL 
 
TÜRK DIŞ POLİTİKASI-III 
Dersin Amacı:  Bu ders Türk dış politikasının dayandığı siyasi, coğrafi ve ekonomik temelleri, dış politikadaki karar 
alma mekanizmalarını ve 1990'lardan günümüze kadar uzanan dönem içerisinde sergilenen dış politika davranışlarını 
incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel gelişmelere yönelik politikaları, bu politikalarda 
süreklilik ve değişim faktörlerinin ne ölçüde etkili olduğu ele alınacak konular arasındadır. Ders ayrıca söz konusu 
dönem içerisinde Türkiye’nin dış ilişkilerindeki genel eğilimleri saptamayı amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda 
öğrencilerden Türkiye’nin dış politika tarihinin genel çerçevesini bilmeleri, ülkenin karşı karşıya kaldığı değişik dış 
politika konularıyla ilgili farklı yorumlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve kendi yorumlarını ortaya koymaları 
beklenmektedir. 
Dersin İçeriği: Haftalık okumalar üzerinden ders anlatımı. 
 



5 
 

MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE DİPLOMATİK YAZIŞMA 
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencileri diplomasinin temel kavramları ve kurallarına, kuramı ve pratiklerine aşina 
hale getirmektir. 
Dersin İçeriği: Sözlü anlatım, soru-cevap, grup çalışması. 
 
BÖLGESEL POLİTİKA: BALKANLAR 
Dersin Amacı: Öğrenciye Balkanlar ilgili temel bilgileri kazandırmak ve araştırma yapmasını teşvik etmek. Ayrıca 
bölgeyi biçimlendiren güncel anlaşmazlıklar ve sosyal problemler anlatılmaya çalışılacaktır. 
Dersin İçeriği: Sözlü anlatım, soru cevap, grup çalışması. 
 
ULUSLARARASI POLİTİK-EKONOMİ 
Dersin Amacı: Uluslararası ekonomi-politiğindeki temel kavramlar ve yaklaşımlar hakkında bilgi vermek 
Dersin İçeriği: Uluslararası Siyaset Ekonomisi'nde kuramsal yaklaşımlar: realist/ulusal yaklaşımlar; liberal yaklaşım; 
yapısalcı/Markist Yaklaşım; Marksizmdeki revizyonlar; rejim teorisi; diğer temel yaklaşımlar; uluslararası siyaset 
iktisadının 1870'den itibaren gelişimi; alandaki güncel konular 
 
AMERİKANIN SİYASAL TOPLUMSAL EKONOMİK YAP. VE DIŞ POL. 
Dersin Amacı: Bu derste ABD’nin temel kurumları ve tarihi incelenecektir. Ayrıca ülkeyi biçimlendiren güncel 
anlaşmazlıklar ve sosyal problemler anlatılmaya çalışılacaktır. 
 
ULUSLARARASI HUKUK-II 
Dersin Amacı: Uluslararası toplumun uluslararası alanda yaşama normlarını ve uluslararası alanın paylaşım şartlarını, 
sosyal gerçeklerle hukukun karşılıklı rollerini objektif olarak öğrenciye aktarmak. 
Dersin İçeriği: Sözlü anlatım, soru-cevap, grup çalışması. 
 
 
AVRUPA ENTEGRASYON SÜRECİ 
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi, kurumsal yapısı, ekonomik ve siyasal bütünleşme 
politikaları ile Birliğin diğer ülke ve bölgelerle ilişkilerini incelemektir. 
Dersin İçeriği: Avrupa fikrinin gelişimi, Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve gelişimi, yapısı, hukuk sistemi ve kurumları, üye 
devletler, politikaları, dış ilişkileri, güncel meseleleri . 
 
ALMAN DIŞ POLİTİKASI 
Dersin Amacı: Öğrencilerin, Almanlar ve Almanya’nın tarihsel ve güncel durumu; Almanya’nın yurtdışı kültür 
politikası; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’ndan sonra Almanya’nın durumu; Almanya'nın dış politikası; Almanya’da 
göçün analizi ve Türk – Alman ilişkileri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak. 
Dersin İçeriği: Haftalık okumalar. 
 
TÜRKİYENİN GÜVENLİK STRATEJİSİ 
Dersin Amacı: Kuruluşundan bugüne, Türkiye’nin uyguladığı Güvenlik Stratejilerinin tarihsel olarak alınmasını 
sağlamak. 
Dersin İçeriği: Ders Anlatımı ve Sözlü Anlatım. 
 

3. SINIF / 2. YARIYIL 
 
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 
Dersin Amacı:  Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimsel araştırma sürecine ilişkin temel kuramsal ve yöntemsel 
donanımları edinmelerini sağlamaktır. Dersi alan öğrencilerin sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma yöntemlerine 
ilişkin temel kavramların bilgisini kazanması beklenmektedir. 
Dersin İçeriği: Eleştirel okumadan literatür taramaya, araştırma yöntem ve tekniklerinden, veri analizine nitel ve nicel 
sosyal araştırma süreçleri tartışılacaktır. 
 
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 
Dersin Amacı: Uluslararası ilişkilerin teorik ve pratik bilgisini kullanarak uluslarası örgütlerin bilgisini edinmek ve 
örgütleri analiz etmek. 
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Dersin İçeriği: Uluslarası örgütlerin teorik bilgisi ve örnek örgütler üzerinden bu bilginin kullanılması 
 
ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİ 
Dersin Amacı: Öğrenciler çağdaş devlet sistemleri ve kurumları hakkında bilgilendirmek. Farklı kurumsal yapıları 
karşılaştırmalarına olanak sağlamak. 
Dersin İçeriği: Siyasi rejimler ve farklı hükümet tipleri, demokratik ve otoritaryan rejimler, kapitalist toplumlarda 
temsili demokrasi, perlemnetre sistemler, başkanlık istemleri. 
 
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 
Dersin Amacı:  Dersin temel amacı günümüzün en kapsamlı devletler üstü bütünleşme hareketi olan Avrupa Birliği ile 
Türkiye arasındaki ilişkileri ele alarak öğrencilerin bu konuda ileri bir bilgi düzeyi ve anlayışa sahip olmasını 
sağlamaktır. 
Dersin İçeriği: Türkiye’nin Avrupa ile tarihsel ilişkileri, Türkiye’nin ortaklık başvurusu, Türkiye’nin AT ile ilişkileri, 
adaylık ve müzakere süreci, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler, Türkiye’nin AB politikalarına uyumu. 
 
BÖLGESEL POLİTİKA: KAFKASYA 
Dersin Amacı: Ders, Kafkasya tarihi ve siyasetini ogrencilere tanıtmak ve onlara bu alandaki temel literatürü 
kavratmak amacını güder. 
Dersin İçeriği: Haftalık okumalar üzerinden ders anlatımı. 
 
SOVYET ÖNCESİ VE SONRASI DÖN. RUS DIŞ POLİTİKASI 
Dersin Amacı: Rusya'nın hem tarihsel hem günümüzdeki pozisyonunu analiz ederek uluslararası sisteme olan 
etkilerini incelemek. 
Dersin İçeriği: Derste SSCB’nin dağılması sonrasında Rusya Federasyonu’n izlemekte olduğu dış politika analiz 
edilecektir. 
 
ULUSLARARASI POLİTİKADA ORTA DOĞU 
Dersin Amacı: Bu dersin amacı tarihte üç büyük dinin merkezi, günümüzde pek çok önemli çatışmanın sahnesi olan 
Ortadoğu bölgesinin tarihi geçmişini Osmanlı İmparatorluğunun sonundan başlayarak, İngiltere ve Fransa’nin “böl ve 
yönet” politikalarını devam ettiği iki dünya savaşı arası dönemde devam ederek ve Arapİsrail çatışmasının kökenine 
inerek incelemektir. Tarihi gelişimi inceledikten sonra bölge bellli temalar altında analiz edilecektir. Bu temaların 
arasında siyasi İslamın yükselmesi ve siyasi ekonomi (yani petrol politikası ve rantiye devlet) ve siyasi liberalleşme 
konuları incelenecektir 
Dersin İçeriği: Ortadoğu'da Temel Sorunlar, Etnik Yapı, Çatışma, 
 
ULUSLARARASI POLİTİKADA DİN 
Derin Amacı: Bu ders Din olgusunun Uluslararası Politikadaki yerini incelemektedir. 
Dersin İçeriği: Konu Anlatımı ve Sözlü Anlatım. 
 
İDARE HUKUKU 
Dersin Amacı: İdare hukukunu kavramsal ve kurumsal olarak tanıtmak, idare hukuku ilke ve kurallarını öğretmek ve 
uygulanmasını örneklerle göstermektir. 
Dersin İçeriği: Konunun anlatılması. İlgili mahkeme kararlarından örnekler verilmesi. Konunun pratik çalışmalarla 
desteklenmesi. 
 

4. SINIF / 1. YARIYIL 
 
ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR-I 
Dersin Amacı: Bu ders, çözümlenemeyen çatışmaları (uzun süreli ve karmaşık sorunlara gönderme yapar: Filistin, 
Dağlık Karabağ ve Kıbrıs sorunları gibi) daha iyi anlamayı amaçlar ve bu çatışmaları çözümlemek için alternatif 
yöntemler önerir. 
Dersin İçeriği: Ders, farklı örnek çalışmalar ışığında kimlik, topraksallık ve iç politikanın birbiriyle olan ilişkisini inceler. 
 
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI 
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Dersin Amacı: Dersin amacı, insan hakları ile ilgili temel kavramlar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bu 
bilgileri somut ve güncel durumlarda kullanmalarını sağlamaktır. 
Dersin İçeriği: Haftalık okumalar üzerinden ders anlatımı. 
 
ULUSLARARASI İKTİSAT 
Dersin Amacı: Bu dersin amacı uluslar arası ekonomik ilişkilerin teorik ve politik açıdan analiz edilmesini ve 
yorumlanmasını sağlamak,teorik yapıyı uygulama ile bağdaştırmak. 
Dersin İçeriği: Klasik ve modern dış ticaret teorileri,karşılıklı talep ve teklif eğrileri,dış ticaret kazançları,faktör 
donatımı teoremi,dış ticaret politikaları,dış ticaret kısıtlamaları,gümrük tarifeleri,,tarife dışı 
engeller,kotalar,sübvansiyonlar,dünya ticaretinin serbestleşmesi, GATT ve Dünya Ticaret Örgütü,ihracata dayalı 
büyüme,büyüme stratejileriekonomik entegrasyonlar,Avrupa Birliği,AB ve Türkiye ilişkileri. 
 
 
ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK 
Dersin Amacı: Uluslararası ilişkiler’de Etnisite ve Milliyetçilik kavram ve yaklaşımların genel bir değerlendirmesini 
yaparak uluslararası ilişkiler öğrencilerinde söz konusu konular hakkında temel oluşturmak 
Dersin İçeriği: Uluslararası ilişkiler’de Etnisite ve Milliyetçilik hakkındaki teroiler, genel yapılar, süreçler ve 
küreselleşme döneminde dünya siyasetinin ana konuları dersin temel içeriğini oluşturacaktır 
 
 
 
BÖLGESEL POLİTİKA: ORTA ASYA 
Dersin Amacı: Ders, Orta Asya tarihi ve siyasetini ogrencilere tanıtmak ve onlara bu alandaki temel literatürü 
kavratmak amacını güder. 
Dersin İçeriği:  Haftalık okumalar üzerinden ders anlatımı. 
 
ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANIMI 
Dersin Amacı: Dersin amacı, uluslararası toplumda kuvvet kullanılması ile ilgili uluslararası hukuk prensiplerinin 
incelenmesidir. Derste, hem kuvvet kullanımına başvurmanın ne zaman meşru sayılabileceği konusundaki hukuk 
kuralları (jus ad bellum) hem de düşmanlık durumu oluştuktan sonra kuvvet kullanımına ilişkin kurallar (jus in bello) 
incelenecektir. Kuvvet kullanımına başvurma konusundaki kurallar incelenirken, kuvvet kullanmanın yasak olduğu 
prensibi ve istisnaları üzerinde durulacaktır. Meşru müdafaa, insancıl müdahale, self determinasyon, BM izni ile 
kuvvet kullanımı, silahlı çatışma ve savaş kavramları, sivillerin korunması ve insancıl hukukun uygulanması gibi 
konular da incelenecek başlıklar arasındadır. 
Dersin İçeriği: Sözlü anlatım, soru-cevap, grup çalışması. 
 
DÜNYA ÇATIŞMA SAHALARI I 
Dersin Amacı: Bu derste 1945 sonrası dünyanın temel silahlı çatışma alanlarını incelemek ve özellikle iç savaşlar ile 
bölgesel sistemlerin dinamikleri üzerine yoğunlaşmak amaçlanmıştır. 
Dersin İçeriği:  Ders kapsamında iç çatışma unsurlarının teorik ve tarihsel incelemesinin yanısıra, her hafta farklı bir 
bölgede yaşanan etnik, ideolojik ya da dini içerikli iç çatışmalar ve bunların uluslararası niteliği üzerinde 
durulmaktadır. 
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DOĞAL KAYNAKLAR 
Dersin Amacı: Bu ders,uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde doğal kaynakların önemini açıklamayı amaçlamaktadır. 
Dersin İçeriği: Bu çalışma, doğal kaynakların uluslara arasında bir çatışma kaynağı olabildiği gibi iş birliğine yol açan 
unsurlar da olabileceğini ortaya koymaktadır. 
 
ORTADOĞUDA DEĞİŞİM VE MODERNLEŞME 
Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilere; - bölgenin uluslararası politikasının evrimi ve bugünkü durumuna ilişkin 
Ortadoğu'daki temel gelişmelerin ışığında genel bir bakış açısı kazandırmak 
 
ULUSLARARASI SİSTEM DÖNÜŞÜMLERİ 
Dersin Amacı: Bu derste öğrenciler Uluslararası Sistem Dönüşümleri alanlarındaki temel kavramlar, teoriler ve 
problemler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders öğrencilere Uluslararası Sistem Dönüşümleri alanının tarihi, 
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metodolojik tartışmaları ve ana okumalarını sunacaktır. İşlenecek konular arasında siyasi ve ekonomik gelişme, 
devrimler, siyasi kültür, ulus-devlet, rejimler, sosyal devlet, parti ve seçim sistemleri vardır. 
Dersin İçeriği: Bu konular ışığında Avrupa ve Kuzey Amerika ile Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika ve Asya bölgeleri 
karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. 
 
ULUSLARARASI POLİTİKADA ÜÇÜNCÜ DÜNYA 
Dersin Amacı: Öğrenciler ile Üçüncü Dünya olarak adlandırılan felsefi ve tarihsel olgu ve olayların anlamlandırılmasını 
sağlamaktır. 
Dersin İçeriği: Konu Anlatımı ve Sözlü Anlatım. 
 

4. SINIF / 2. YARIYIL 
 
ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR-II 
Dersin Amacı: Uluslararası ilişkilerin güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olmak, analizler geliştirmek. 
Dersin İçeriği: sözlü anlatım, slaytlar, videolar 
 
 
KÜRESELLEŞME VE DÜNYA POLİTİKASI 
Dersin Amacı: Küreselleşme ve onun etkilerini tarihsel bir perspektifte açıklayarak günümüz dünyasının dinamikleri 
hakkında bilgi sahibi olmak. 
Dersin İçeriği: Küreselleşmenin, sosyal ekonomik, askeri, siyasal boyutlarının analiz edilmesi. Devletler, devlet dışı 
örgütler, uluslararası örgütler ve bireylerin küresel dünyada aldıkları pozisyon açıklanacaktır. 
 
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 
Dersin Amacı: İlkçağlardan günümüze iktisadi olaylara ve değişkenlere bakış açısını gözden geçirerek, ele alınan 
görüşleri karşılaştırmak, günümüzdeki iktisadi sorunların çözümüne ışık tutmaktır. 
Dersin İçeriği: İktisadi Düşünce Konularına Genel Bir Bakış ve Yöntem 
 
 
DEVLETLER ÖZEL HUKUKU 
Dersin Amacı: Vatandaşlık kavramını, kazanma ve kaybetme şekillerini ve yabancılar ihtilafı konularında gerekli 
mevzuat bilgilerini özümsenmesini sağlamak. 
Dersin İçeriği: Vatandaşlığın kazanılması, kaybedilmesi ve yabancılar ihtilafı 
 
TÜRKİYE YUNANİSTAN SORUNLARI VE KIBRIS 
Dersin Amacı: Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler hakkında süreçsel bir inceleme yaparak bir bütün olarak 
ilişkiler ve yönelimi hakkında bilgi sahibi kılmak 
Dersin İçeriği: Haftalık okumalar 
 
BÖLGESEL POLİTİKA: UZAK DOĞU 
Dersin Amacı: Bu ders Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya Çalışmalarındaki güncel soru ve sorunlara tarihsel bir bakış 
açısıyla ışık tutmayı amaçlamaktadır. 
 
ULUSLARARASI GÜVENLİK SİSTEMLERİ 
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilere uluslararası ilişkilerdeki güvenlik sistemlerini tanıtma amacı taşır. 
Dersin İçeriği: Güvenlik kavramı, uluslararası güvenlik örgütleri, uluslararası güvenlik sorunları ve uluslararası 
güvenlik sistemleri. 
 
 
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSLARARASI TERÖRİZM  
Dersin Amacı: Dersin amacı, terörist faaliyetleri ve terörizm ile mücadeleyi uluslararası hukuk bağlamında 
incelemektir. Derste uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunda terörizm ile mücadele 
incelenecektir. Derste ayrıca terörist faaliyetlere ilişkin cezai yetki meseleleri incelenecektir. 
 
KÜRESELLEŞME VE DÜNYA POLİTİKASI 
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Dersin Amacı: Küreselleşme ve onun etkilerini tarihsel bir perspektifte açıklayarak günümüz dünyasının dinamikleri 
hakkında bilgi sahibi olmak. 
Dersin İçeriği: Küreselleşmenin, sosyal ekonomik, askeri, siyasal boyutlarının analiz edilmesi. Devletler, devlet dışı 
örgütler, uluslararası örgütler ve bireylerin küresel dünyada aldıkları pozisyon açıklanacaktır. 
ULUSLARARASI ÇEVRE SORUNLARI 
Dersin Amacı: Günümüz çevre sorunlarını, çözüm önerilerini ve bu sorunlara dair geliştirilmiş politikaları anlamak.   
Dersin İçeriği: Çevre sorunlarını ortay çıkaran nedenler; çevre politikaları ve ulusal ve uluslararası düzeydeki 
yansımaları; çevre düşüncesinin siyasallaşması; Türkiye’de ve dünyada çevre hareketleri; Türkiye’deki çevre 
politikalarının gelişimi ve mevcut yasal çerçeve. 


