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I. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU

/ 

SEÇMELİ 

DERS İÇERİĞİ 

112411101 

Türk Dış 

Politikası ve 

Devlet 

Kimliği 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Bu ders iki modülden 

oluşmaktadır. İlk kısım dış 

politika ve devlet kimliğinin 

teorik çerçevesinden 

oluşmaktadır. İkinci kısım ise 

öğrenci sunumlarından 

oluşmaktadır. 

Turkish 

Foreign 

Policy and 

State Identity 

Compulsory 

This course is consisted of two 

modules. First module includes a 

comprehensive study of the 

theoretical framework of foreign 

policy and state idenetity. The 

second module is consisted of 

students presentations. 

112411102 

Bilimsel 

Araştırma 

Yöntemleri/ 

3 0 3       6 Zorunlu 

Sosyal Bilimler Felsefesinin 

temel tartışma konularına 

değinilecek ve araştırma 

metotları üzerinde durulacaktır. 

Ayrıca, bilim etiği konu edilecek, 

böylelikle akademik üretimde 

gerekli olan şekil şartları 

tartışılacaktır. 



 

Scientific 

Research 

Methods 

Compulsory 

It will be touched upon to the 

basic subjects of Philosophy of 

Social Sciences and research 

methods will be highlighted. 

Besides, ethic of science will be 

taken into consideration. By 

doing so, it will be discussed the 

necessary requirements as to 

form in academic production 

process. 

Seçmeli 1 

112411201 

Uluslararası 

Politika ve 

Din 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste, dünyadaki yaşayan 

dinler ve inançlar hakkında 

kısaca bilgi verildikten sonra 

Uluslararası Politika’da ve 

siyasette dinin yeri üzerinde 

durulacaktır ayrıca, Din ve Dış 

Politikadaki güncel soru ve 

sorunlara tarihsel bir bakış 

açısıyla ışık tutulmaya 

çalışılacaktır. 

International 

Politics and 

Religion 

Elective 

In this course, after giving brief 

information about the living 

religions and beliefs in the world, 

the importance of the religion in 

International Politics and politics 

will be emphasized. This course 

also aims to shed light on broader 

issues and questions about 

Religion and Foreign Policy 

Relationship from a historical 

perspective. 

112411202 

Rus Dış 

Politikası 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Dersin amacı, Uluslararası 

Politikada etkinliği artan Rusya 

Federasyonu’nun, Soğuk Savaş 

sonrası döneminde izlediği dış 

politika eğilimlerini kavratmak, 

yakın ve uzak çevresiyle olan 

ilişkilerini inceleyip 

yorumlamak. 

Russian 

Foreign 

Policy 

Elective 

The aim of the course is to 

understand the foreign policy 

tendencies of the Russian 

Federation, whose influence in 

International Politics has 

increased and examine its 

relations with its near and distant 

neighbors after the post-Cold 

War period. 



 

112411203 

İnsani 

Diplomasi ve 

Dış 

Yardımlar-I 
3 0 3 

6 

Seçmeli 

Kavramsal tartışmalar 

bağlamında dış yardımların 

incelenmesi. 

 

Humanitarian 

Diplomacy 

and Foreign 

Aids-I 

Elective 

Examination of the foreign aid in 

the context of the conceptual 

discussions 

112411204 

Uluslararası 

İlişkilerde 

Savaş 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Ders kapsamında, birey, devlet, 

sistem düzeylerinin yanısıra alt 

gruplar ve lider tahlillerinin 

metodları öğrenciye 

kazandırılmaktadır. 

War in 

International 

Relations 

Elective 

In this course, getting knowledge 

on the research methodologies of 

war studies including sub state 

groups and leader analysis 

besides individual, state and 

system levels will be discussed in 

detail. 

112411205 

Avrupa 

Güvenliği 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Bu ders kapsamında özellikle 

Avrupa’nın II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra geliştirdiği 

güvenlik mekanizmalarının 

teorik altyapıları ile 

uygulamalarının açıklanması 

amaçlanmaktadır. 

European 

Security 
Elective 

In the context of course, it is 

aimed to explain both theoretical 

and applied dimensions of the 

Euro-Atlantic security 

mechanisms which is developed 

after the end of Second World 

War. 

112411206 

Çağdaş 

Milliyetçilik 

Kuramları 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Uluslararası İlişkilerde Etnisite 

ve Milliyetçilik hakkındaki 

teoriler, genel yapılar, süreçler ve 

küreselleşme döneminde dünya 

siyasetinin ana konuları dersin 

temel içeriğini oluşturacaktır 

Contemporar

y Theories of 

Nationalism 

Elective 

Debating the main theories of 

ethnicity and nationalism, the 

history of nations and ethnic 

groups and its relations with 

globalization will form the main 

backbone of the course 



 

112411207 

Orta Doğu’da 

Temel 

Sorunlar 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

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’nın “böl ve yönet” 

politikalarını devam ettiği iki 

dünya savaşı arası dönemde 

devam ederek ve Arap İsrail 

çatışmasının kökenine inerek 

incelemektir. Tarihi gelişimi 

inceledikten sonra bölge belli 

temalar altında analiz edilecektir. 

Bu temaların arasında siyasi 

İslam’ın yükselmesi ve siyasi 

ekonomi (yani petrol politikası 

ve rantiye devlet) ve siyasi 

liberalleşme konuları 

incelenecektir 

The 

Fundamental 

Issues in the 

Middle East 

Elective 

The objective of this course is to 

provide the students a holistic 

understanding of Middle Eastern 

politics. In this pursuit a 

historical overview will be 

utilized to disentangle the 

dynamics behind nationstate 

formation and underline the 

unique features of the Middle 

East as region in the 

worldsystem. A secondary 

objective of this course is to 

challenge conventional wisdom 

towards the region by making use 

of certain conceptual 

interventions 

112411202 

Uluslararası 

Hukukta 

Güncel 

Tartışmalar 
3 0 3 

6 

Seçmeli 

Seçilen güncel konular üzerinden 

barış yapma ve koruma, kuvvet 

kullanımı, kendi kendini 

savunma ve ulusal çıkar konuları 

hem uluslararası hukuk ve hem 

de diplomasi açısından 

değerlendirmelere tabi 

tutulacaktır. 

 

The Current 

Debates in 
Elective 

During this course, a number of 

contemporary global challenges 



 

International 

Law 

will be discussed in the light of 

the international law.This course 

focuses in depth of some current 

issues and challenges in 

international relations such as 

peace making and peace keeping, 

the international use of force, self 

defence,international 

humanitarian law, and the 

relationship between 

international law and border 

disputes. 

112411209 

Uluslararası 

Çevre 

Politikası 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Çevre sorunlarını ortaya çıkaran 

nedenler; çevre politikaları ve 

ulusal ve uluslararası düzeydeki 

yansımaları; çevre düşüncesinin 

siyasallaşması; dünyada çevre 

hareketleri. 

International 

Environmetal 

Politics 

Elective 

The reasons which finds out 

international environmental 

issues, environmental policies 

and their effects on national and 

international areas, politicization 

of the environment idea, 

environment movements in the 

World. 

112411210 

Soğuk Savaş 

Sonrası 

Dönemde 

NATO 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Bu kapsamda NATO’nun Soğuk 

Savaş sonrası yayımladığı üç 

stratejik konsept, genişleme, 

ortaklık ve füze savunma sistemi 

ile ilgili politikaları, NATO’nun 

diğer uluslararası örgütler ile 

ilişkileri ve Türkiye’nin NATO 

politikalarının oluşturulması ve 

uygulanmasındaki rolü 

incelenilecek ve detaylı olarak 

ele alınacaktır. 

NATO in the 

Post-Cold 

War Period 

Elective 

In this context, NATO’s three 

strategic concepts adopted in te 

Post-Cold, War era, NATO’s 

enlargement, NATO’s 

partnership policy, its missile 

defence policy, NATO’s 

realtions with other international 

organizations, and the 

contributions of Turkey to 

NATO’s policy will be examined 

in greater detail. 



 

112411211 

Uluslararası 

Terörizm 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

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. 

International 

Terrorism 
Elective 

The purpose of the course is to 

analyse terrorist activities and 

counter-terrorism in the context 

of public international law. The 

course will examine counter-

terrorism in international 

humanitarian law and 

international human rights law. 

The course will also cover the 

issues of criminal jurisdiction 

regarding terrorist activities. 

II. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU

/ 

SEÇMELİ 

DERS İÇERİĞİ 

112412101 

Türk Dış 

Politikasında 

Yeni 

Yaklaşımlar 

3 0 3 

6 

Zorunlu 

Bu ders, Türk dış politikasındaki 

değişimleri açıklayan kavramsal 

ve kuramsal çerçeve sunarak, 

Türk dış politikasının yeni temel 

dinamikleri konusunda lisans 

öğrencilere açılımlar sunar. 

New 

Approaches 

in Turkish 

Foreign 

Policy 

Compulsory 

This course introduces students 

to conceptual and theoretical 

explanation of the changes in 

Turkish Foreign Policy after the 

Cold War and also provides 

informations about the new 

dynamics and motivations 

behind changes in Turkish 

Foreign Policy 

112412102 

Türkiye ve 

Türk Dünyası 

İlişkileri 

3 0 3 

 

6 

Zorunlu 

Bu derste Türkiye’nin Türk 

dünyası ile arasındaki 

ilişkilerinin önemine, 

bağımsızlıklarına kavuşan Türk 

Cumhuriyetleri ile Türkiye 

arasındaki çok yönlü ilişkilere, 

bölgesel ve uluslararası 



 

platformda Türk Dünyası 

etkileşimine odaklanılacaktır. 

Relationship 

between 

Turkey and 

Turkic World 

Compulsory 

In this course, it will be focused 

on the relations between Turkey 

and Turkıc World, Turkish multi-

directional foreign policy and 

cultural relations towards Turkic 

World and the interaction of the 

Turkic World at the regional and 

international platforms. 

 

 

Seçmeli 2 

112412201 

Batı ve 

Ortadoğu 

Kökenli Dini 

Akımlar ve 

Türkiye 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Bu derste öğrencilere, özellikle 

Anadolu’yu ve ülkemzi 

ilgilendiren tarihsel olarak İslam, 

Hıristiyan ve Yahudi kökenli 

akımlar hakkında bilgi 

verilecektir. Söz konusu tarihsel 

arka plan göz önüne alınarak, 

günümüz dini akımlarına ve tüm 

bu akımların Türkiye’ye yönelik 

etkilerine değinilecektir. 

 

Western and 

Middle 

Eastern 

Rooted 

Religious 

Movements 

and Turkey 

Elective 

During this course, students will 

be given information about 

movements in Islam, Christianity 

and Jewishness in the sense of 

Anatolia and Turkey by 

highlighting their historical 

background. In addition, keeping 

in mind the so-called historical 

background, contemporary 

religious movements and their 

implications for Turkey will be 

touched upon. 

112412202 

İnsani 

Diplomasi ve 

Dış 

Yardımlar-II 
3 0 3 

6 

Seçmeli 

Uygulamalar bağlamında dış 

yardımların incelenmesi 

Humanitarian 

Diplomacy 

and Foreign 

Aids-II 

Elective 

Examination of the foreign aid in 

the context of the 

practises.   

112412203 

Uluslararası 

İlişkilerde 

Çatışma 

Çözümü 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Bu dersin temel çıktısı, çatışma 

çözümü konusunda teorik ve 

pratik bilgi sağlamak 



 

Conflict 

Resolution in 

IR 

Elective 

Getting therotical and practised 

knowledge on the conflict 

resolution will be basic concerns 

of this course. 

112412204 

Karşılaştırma

lı Siyasal 

Sistemler 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Öğrenciler çağdaş devlet 

sistemleri ve kurumları hakkında 

bilgilendirmek. Farklı kurumsal 

yapıları karşılaştırmalarına 

olanak sağlamak.  

Siyasi rejimler ve farklı hükümet 

tipleri, demokratik ve otoritaryan 

rejimler, kapitalist toplumlarda 

temsili demokrasi, perlemnetre 

sistemler, başkanlık istemleri 

Comperative 

Political 

Systems 

Elective 

To educate students on the 

contemporary political structures 

and institutions. To enable them 

to compare diferent institutional 

designs. Political regimes and 

forms of government; democratic 

and authoritarian regimes; 

patterns of representative 

democracy in capitalist societies; 

the political executive: 

parliamentary, presidential and 

semi-presidential forms and their 

formation. 

112412205 

Çağdaş 

Milliyetçilik 

Kuramları 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Küreselleşen dünyada 

milliyetçilik olgusunun geçirdiği 

dönüşüm ile birlikte kimlik 

siyasetinin öne plana çıktığı 

günümüz konjonktürünü farklı 

boyutlar içinde incelemek. 

Contemporar

y Theories on 

Nationalism 

Elective 

Alongside globalization the 

changing dynamics of 

nationalism as well as the 

emergence of idenitity politics is 

analyzed with different 

dimensions. 

112412206 

Türkiye'nin 

Ortadoğu 

Politikası 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Bu derste öğrencilerin 

Türkiye'nin Ortadoğu'ya yönelik 

politikalarına hakim olması 

amaçlanmaktadır. 

Turkey's 

Middle East 

Policy 

Elective 

The aim of this course is to make 

students get knowledge of 

Turkish Foreign Policy towards 

Middle east. 



 

112412207 

Uluslararası 

Güvenlik 

Örgütleri 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Uluslararası güvenlik örgütü 

fikrinin tarihsel serüveni, ve bu 

örgütlerin dünya politikasındaki 

yeri dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda 

NATO, AGİT, BM ve barışı 

destekleme operasyonları detaylı 

olarak ele alınacaktır. 

International 

Security 

Organization

s 

Elective 

During this course, particular 

emphasis will be given to the 

historical evolution of the idea of 

international security 

organization and their place in 

world politics. In this context, 

NATO, OSCE, the United 

Nations and peacekeeping 

operations will be examined in 

greater detail. 

112412208 

Siyaset 

Psikolojisi 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Ders, siyaset psikolojisi alanında 

farklı kuram ve yaklaşımlara 

giriş niteliğindedir. Derste, 

siyasal süreçlerle ilgili bilginin, 

psikolojik araçlar kullanılarak 

pekiştirilmesi amaçlanır. 

Political 

Psychology 
Elective 

The course offers an introduction 

to various theories and 

approaches in political 

psychology. It is intended to 

achieve learning knowledge on 

political processes through 

utilizing psychological tools. 

112412209 

Tarihte 

Yöntem 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

20. yüzyılın başından, günümüze 

kadar olan dönemde dünya 

tarihinin gelişimi hakkında 

bilgiler. 

Methodology 

in the History 
Elective 

Knowledges about progress of 

World History from the 

beginning of 20th century to 

modern day. 

112412210 

Uluslararası 

İlişkilerde 

İnsan Hakları 
3 0 3 

6 

Seçmeli 

Dersin amacı, insan hakları ile 

ilgili temel kavramlar hakkında 

öğrencilerin bilgilendirilmesi ve 

bu bilgileri somut ve güncel 

durumlarda kullanmalarını 

sağlamaktır. 

Human 

Rights in 
Elective 

It aims to make the students well 

informed about basic concepts 

relating to Human Rights and to 



 

International 

Relations 

use this information in concrete 

and current situations. 

112412211 

Dış Politika 

Analizi 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Bu ders iki ayrı modülden 

oluşmaktadır. Birinci kısımda dış 

politika analizinin teorik 

çerçevesi derinlemesine 

incelenmektedir. İkinci kısım ise 

birçok ülkenin içinde bulunduğu 

vaka incelemelerinden 

oluşmakta, bu ülkelerin 

etraflarındaki dünyayı nasıl 

algıladıkları ve buna göre dış 

politikalarını nasıl 

belirlediklerini ön plana 

çıkarmaktadır. 

Foreign 

Policy 

Analysis 

Elective 

This course is consisted of two 

modules. First module includes a 

comprehensive study of the 

theoretical framework of foreign 

policy analysis. The second 

module is consisted of several 

case studies about how different 

countries perceive the world and 

then formulate their foreign 

policies. 

112412212 

Küresel 

Siyaset Ve 

Egemenlik 

3 0 3 

6 

Seçmeli 

Bu derste öğrencilere, tarihsel 

süreç dahilinde küresel siyaset ve 

egemenlik kuramı hakkında bilgi 

verilecektir. Söz konusu tarihsel 

arka plan göz önüne alınarak, 

egemenlik kuramının geleceği ve 

bunun küresel siyasete yönelik 

etkilerine değinilecektir. 

Global 

Politics and 

Sovereignty 

Elective 

During this course, students will 

be given information about 

global politics and the theory of 

sovereignty by highlighting their 

historical background. In 

addition, keeping in mind the so-

called historical background, the 

future of the theory of 

sovereignty and its implications 

for global politics will be touched 

upon. 

III. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU

/ 

SEÇMELİ 

DERS İÇERİĞİ 



 

112421101 

Dönem 

Projesi 

1 0 1 30 

Zorunlu 

Amaç: Dönem projesi ile 

öğrencilere önceki derslerde 

öğrendikleri bilgi ve becerileri 

kullanarak, uluslararası ilişkiler 

alanında bilimsel bir araştırma 

kurgulayabilme, bu kurguyu 

uygulamaya geçirebilmek için 

planlayabilme, bu araştırma için 

uygun yöntem belirleyebilme ve 

araştırmayı bilimsel araştırma 

sürecine uygun şekilde yürüterek 

raporlaştırıp sunabilme deneyimi 

kazandırılması 

hedeflenmektedir. 

İçerik: Araştırma problemi 

belirleme, araştırma problemi 

yazma, araştırma yöntemi 

belirleme, evren-örneklem 

belirleme, veri toplama, veri 

çözümleme, bilimsel rapor 

yazma, etkili sunum yapabilme. 

Term Project Compulsory 

Aims: To provide students with 

the experience to be able to 

construct a scientific research in 

the field of international 

relations, to plan a scientific 

research to be put into practice, to 

determine the appropriate 

method for this research, to 

report and present the research in 

accordance with the scientific 

research process. 

Content: To determine a research 

problem, write a research 

problem, determine a research 

method, identify a universe-

sample, collect data, analyze 

data, write a scientific report, and 

present effectively. 

 


