1.SINIF DERSLERİ
PSPA101-SİYASETE GİRİŞ
Siyaset bilimi çalışmalarına giriş. Siyaset biliminin yöntembilimi ve terimleri. Yönetim
ve idare. Yürütme, yasama, yargı. Yönetişim, siyasal katılım, siyasal aktörler, devlet
idaresinde yapılar ve süreçler. Siyaset kuramının temel kavramları; siyasal partiler,
bürokrasi, baskı grupları, seçim ve seçim teknikleri, ideolojiler.
PSPA103-SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ
"Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal
bilimlerin temel kavramları, başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri, sosyal
bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolü, sosyal bilimlerin felsefi,
eğitsel ve tarihsel temelleri, sosyal bilimlerin gelişimi, bilim ve sosyal bilim farkı,
metodolojik yaklaşımlar.
PSPA105-HUKUKA GİRİŞ
Hukukun temel kavramlarını ve kaynakları, hukuk sistemi, kamu hukuku, özel hukuk,
Türk Yargı sistemi, hukukun kaynakları, hukuki olaylar, ilişkiler, işlemler ve
müeyyideler, Temel hukuk prensipleri, hukuk anlayışı ve hukuk muhakemesinin
esasları, genel hukuk prensipleri, adalet ve eşitlik kavramı hukukun kaynakları,
hukukun ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal
düzen.
ECON101-İKTİSADA GİRİŞ I
Mikro ekonominin temel kavram ve metodolojisi, ekonomik problemler, ekonominin
doğası ve işleyişi, para, milli gelir, toplam arz, toplam talep konularını açıklamak.
ENG101- AKADEMİK İNGİLİZCE I
Akademik yazım teknikleri, akademik terminoloji. Öğrencilerin dildeki akıcılığını
geliştirmek.
TDL101- TÜRK DİLİ I

Kompozisyonda anlatım şekilleri, Türkçede isim ve fiil çekimleri, anlam ve vazife
bakımından kelimeler, cümlenin unsurları, cümle tahlili, edebiyat ve düşünce dünyası
ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi.
INRE102- ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ
Uluslararası ilişkiler kuramları. Realizm, neorealizm, birleşme ve karşılıklı bağımlılık
kuramları,

inşaacılık,

postmodernist

ve

feminist

yaklaşımlar.

Paradigmatik

değişiklikler.
PSPA104- MEDENİYETLER TARİHİ
Uygarlık ve medeniyet kavramları, Kültürün doğuşu, Tarih öncesi devirler,
Mezopotamya, Mısır, eski Yunan, Çin, İslam, Avrupa medeniyetleri, İslam
medeniyeti, Aydınlanma, Batı Medeniyeti, Uygarlık tartışmaları, medeniyetler ararası
işbirliği ve çatışma
PSPA106-ANAYASA HUKUKU
Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri, Türk Cumhuriyetinin anayasal ilkeleri, siyasi
partiler, yasama-yürütme-yargı gücü, temel hak ve özgürlükler alanında ölçütler,
anayasa değişiklikleri.
ECON102-İKTİSADA GİRİŞ II
Makroekonomiye giriş, milli gelir, enflasyon ve para, bankacılık ve uluslararası ticaret
/ finans, ekonomik büyüme gibi temel konular.
ENG102-AKADEMİK İNGİLİZCE II
Tartışmalar ve sunumlar yoluyla sözlü ve sözlü beceriler, not alma stratejileri,
terminolojik bilgiler.
ENG154-ÇEVİRİ II
Türkçe ve İngilizce arasındaki benzerlik ve farklılıkların sözcüksel, sözdizimsel ve
metinsel düzeyler üzerindeki etkileri ve bunların çeviri üzerindeki etkileri. ana akım
çeviri kuramları ve uygulamaları.
TDL102-TÜRK DİLİ II

Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri
arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması,
Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. kompozisyonla ilgili genel
bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve
özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.
2.SINIF DERSLERİ
INRE201-DİPLOMASİ TARİHİ I
19. ve 20. Yüzyıl diplomasi tarihinin derinlemesine tahlili. İki dünya savaşının sebep
ve sonuçları, iki kutuplu sistemin doğuşu, Soğuk Savaş sonrası gelişmeler ve
çatışmalar.
INRE203-ULUSLARARASI HUKUK
Uluslararası hukukun doğası ve işlevi, gelişimindeki ana yönlerin analizi. Devletler
Genel Hukuku ve Devletler Özel Hukukunun temelleri.
INRE205-DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
Dış politika yapım süreci ve çözümlemeleri. Siyaset ve dış politika. Failler, çıkarlar ve
etkileşimler. Vaka analizi olarak Türkiye’nin uluslararası ilişkiler ve dış politika yapımı.
INRE207-OSMANLI DİPLOMASİSİ
Tarih ve diplomasi tanımları, tarih metodolojisi, diplomasi uygulamaları, Osmanlı
Devletinin temel özellikleri, kuruluşu ve gelişimi, Doğu sorunu, Birinci Dünya
Savaşı’na giden süreç.
PSPA201-BATI SİYASAL DÜŞÜNCESİ
Antik Yunan kent-devletleri polisler, Batı uygarlıkları, Batı siyasal düşüncesinde
devletin izlediği tarihsel yolculuk, Fransız devrimi, toplum-birey-devlet ilişkisinin
evrimi
ENG201-AKADEMİK İNGİLİZCE III
Akademik okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri. Tematik modüller etrafında
öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

TİT101-TÜRK İNKILAP TARİHİ I
Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi ve Sosyal Yapı; Osmanlı Döneminde Değişim ve
Düşüş; Fransız Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkisi.
INRE202-DİPLOMASİ TARİHİ II
21. Yüzyıl diplomasi tarihinin derinlemesine tahlili. İki dünya savaşının sebep ve
sonuçları, iki kutuplu sistemin doğuşu, Soğuk Savaş sonrası gelişmeler ve
çatışmalar.
INRE204-ULUSLARARASI HUKUK SORUNLARI
Uluslararası hukukta uygulama sorunu, mütekabiliyet gibi önemli Hususlar. Dünya
Çatışmaları, Çatışma Bölgeleri, koruma sorumluluğu.
INRE206-ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ
Uluslararası İlişkiler teorisinin ontolojik ve epistemolojik temel ve eleştirileri,
Realizm/Neorealizm, Liberalizm/Neoliberalizm, Marksizm gibi uluslararası ilişkiler
disiplinindeki

ana

akım

teoriler,

post-pozitivist

yaklaşımlar

başlığı

altında

değerlendirilen Eleştirel Teori, Postyapısalcılık, Feminizm, Yeşil Siyaset ve
Postkolonyalizm, ahlak, etik, bilim, felsefe, gibi tematik çerçeveler.
INRE208-ULUSLARARASI GÜVENLİK
Uluslararası güvenliğin kavramsal yaklaşımları, güvenlik okulları, güvenliğin pratik ve
felsefi koşulları.
PSPA204-SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM
Bilgi ve bilgi türleri, nitel ve nicel yaklaşımlar, araştırma kaynakları, modern bilimin
gelişimi, bilim ve felsefe ilişkisi, Bilim felsefesi, Kuram, betimleyici istatistik, deney ve
iletişim araştırmaları, saha anketleri, içerik çözümlemesi.
ENG202-AKADEMİK İNGİLİZCE IV
ENG 101,102 ve 201'de başlatılan, öğrencilerin düşünme, okuma, konuşma ve
yazma ve dil kullanımına yönelik akademik yaklaşımlarının pekiştirilmesi.

TİT102-TÜRK İNKILAP TARİHİ II
Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve üniter
bir devlet olarak kurulması; Türk modernleşme deneyiminin tarihi, Kemal Atatürk'ün
ve Kemalist düşüncenin öncülük ettiği Türk Devriminin talimatı.
3.SINIF DERSLERİ
INRE301-TÜRK DIŞ POLİTİKASI I
Modern Türkiye Tarihine giriş. 19 ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu, 20.yy
Türkiye’nin dış ilişkilerinde ana konular, bölgesel problemler ve dahil olması.
Türkiye’nin dış politika amaçlarının gelişimi.
INRE303-ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
Uluslararası örgütlerin tipolojisi, hükümetler arası örgütlerde karar alma süreçlerinin
doğası, Bu örgütlerin dünya siyasetindeki rolü. Dünya siyasetindeki rollerini
anlamada teorik yaklaşımlar.
INRE317-KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Küreselleşme, ulus-devlet olgusu, Post-Vestfalyen dönem, devlet-dışı aktörlerin rolü,
küresel yönetişim. Küreselleşme dinamikleri ile çeşitli güvenlik sorunları arasındaki
bağlantı, küresel çevre politikası, uluslararası göç ve mülteciler, küresel yönetişim ve
sivil toplum, küresel sosyal hareketler; küreselleşme, kalkınma ve eşitsizlik, küresel
yoksulluk; medya, siber-uzay ve küresel politika.
INRE302-TÜRK DIŞ POLİTİKASI II
21.yy Türkiye’nin dış ilişkilerinde ana konular, bölgesel problemler ve dahil olması.
Türkiye’nin dış politika amaçlarının farklı durum ve olaylarda uygulaması.
INRE304-AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ
Avrupa entegrasyon projesinin Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinden bugünkü Avrupa
Birliğine gelişimi. Avrupa Birliği genişleme süreci ve entegrasyonun derinleşmesi.
INRE306-ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT

Ekonomi politiğin temel kavramlarına, kuramlarına ve metodolojisine giriş. Devlet ve
piyasalar arasındaki etkileşim ve yerel ve uluslararası bağlamlarda iktidar ve
zenginlik arası ilişkiler. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ekonomik
ilişkiler, finans, ticaret ve üretimin küreselleşmesi.

4.SINIF DERSLERİ
INRE401-MODERN DİPLOMASİ
Diplomasinin Tanımı, Diplomasi Teorisi, güç

dengesi,

Avrupa

Uyumu,

gizli

anlaşmalar ve açık diplomasi gibi terimler, Eski diplomasiden parlamenter ve global
diplomasiye geçiş süreci.
INRE416- DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL SORUNLAR
Dünya siyasetinin tarihsel bilgisi. İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzende
Uluslararası Siyasetin itici güçleri. Yugoslavya'nın çöküşü, Çin'in yükselişi, Arap
Baharı, iklim değişikliği, kirlilik, ve artan mülteciler gibi başlıca zorlu konular.

SEÇMELİ ALAN DERSLERİ:
INRE305-AVRUPA TARİHİ
Ortaçağda Avrupa'da toplumlar ve siyasî oluşumları, Roma İmparatorluğu,
Hristiyanlığın doğuşu, yayılması ve Roma' da sağlamlaşması; Kavimler göçü sonucu
kurulan Cermen devletleri; Avrupa tarihinin kuzey-doğu ve güney-doğu kenar
konuları (Norman, Slav ve Bizans çevreleri); Kutsal Roma-Alman İmparatorluk ile
Kilise arasındaki çatışma; Haçlı seferleri; feodal düzenin çözülmesi ve teritoryal
devlet aşaması üzerinden oluşmaya başlayan ulusal krallıklar, 30 yıl savaşları,
Vestfalya düzeni.
INRE308-DÜNYA SİYASETİNDE İSLAM
İslam siyaset ilişkisi, İslam dünyasında din-siyaset ilişkisi, modern dönem İslam
ülkeleri, uluslararası örgütlerde İslam ülkelerinin konumu.
INRE309-KAFKASYA VE ORTA ASYA'DA SİYASET
Kafkasya siyasi tarihi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kafkasya, 1. Ve 2. Dünya
savaşlarında Kafkasya, Ermeni Sorunu, Türk Kafkas İlişkileri, Etnik kimlik ve ulusal
sınırlar. Çar Rusya'sının sonu ve devrimler. Sovyetler Birliği'nin ve politik
şekillenişinin ortaya çıkışı. Orta Asya ve Kafkaslar’da Stalin dönemi. Kafkaslar ve
Orta Asya'da Rus-Çin ilişkilerinin etkileri. Orta Asya devletlerinin bağımsızlığı ve
politik sonuçlar.
INRE311-OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA KÜLTÜR VE TOPLUM
Kimlik ve kimlik oluşumu, millet sistemi, Musul’un rolü, Osmanlı İmparatorluğu’nda
gayrimüslimler. Osmanlı’da Merkezî Otoritenin yapısı, siyasal kültür ve sivil toplum,
modernleşme girişimleri.
INRE312-ULUSLARARASI SİSTEMDE ÜÇÜNCÜ DÜNYA
Bağlantısızlar grubu, üçüncü dünya ekonomileri, Bandung'dan 9 / 11'e, üçüncü
dünya ekonomilerine, sömürgecilik karşıtı hareketlerin yükselişi, Terörle Savaş.

INRE318-ULUSLARARASI GÖÇ
Kentleşme ve nüfus hareketleri, uluslararası göç hareketlerinin sosyolojik analizi ve
karşılaştırmalı göç politikaları, göç teorileri.
INRE319-ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK
Türk Özel Uluslararası Hukukunun ve 1982 Özel Hukuk Yasasının temel ilkeleri.
Çatışan hukuk ilkeleri. Uluslararası usul hukuku ve uluslararası anlaşmalar.
INRE320-SİYASAL ŞİDDET VE TERÖRİZM
Uluslararası ilişkiler ve terörizm, insan hakları sorunları, uluslararası çatışma,
terörizmle mücadele, terör eylemleri.
INRE321-KAMU DİPLOMASİSİ
Kamu diplomasisi modelleri, Kamu diplomasisinin araç ve yöntemleri, kültür
diplomasisi, yabancı kamu diplomasisi faaliyetleri, Türk Kamu diplomasisi ve özel
alanları, yumuşak güç ve ülke markalaşması, Stratejik İletişim Yönetimleri.
INRE402-DİPLOMASİ TEORİLERİ
Modern diplomasinin kurum ve araçları, ikili ve çok taraflı diplomasi türleri,
müzakereler, antlaşmalar, diplomatik ilişkilerde kurumların ve diplomatların rolü.
INRE403-ORTA DOĞU SİYASETİ
Ortadoğu bölgesinin belirlenmesi, şarkiyatçılık, kolonyal dönem, Arap milliyetçiliği,
Arap İsrail çatışmaları, siyasal İslam’ın yükselişi, Petrol Politikası ve Rantiyer
Devletler.
INRE404-ORTADOĞU’DA ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Orta Doğu'da sosyal ve kurumsal yapılar ile kalkınma konularının tarihi gelişimi.
Arapçılık, İslam ve modernizasyon gibi kavram ve süreçler. Bölgenin modern sınır
dağılımlarını belirleyen çatışmalar, anlaşmalar ve ideolojiler.
INRE405-AMERİKAN SİYASETİ VE DIŞ POLİTİKASI
Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası dönemlerine odaklı, geç 18.yy'dan bugüne
Amerikan siyasal tarihi. Amerikan iç savaşı ve köleliğin kaldırılması. Sivil haklar ve

sivil özgürlükler. Amerika'da siyasal partiler ve seçimler. Amerika'da baskı grupları ve
lobicilik. Amerikan federalizmi. Muhafazakar ve liberal ideoloji. Yasama ve yürütme
organları. Amerikan mahkeme sistemi ve bürokrasisi. Federal hükümetin, siyasi
kurumların ve süreçlerinin dinamiği.
INRE406-ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İNSAN HAKLARI
İnsan haklarının siyaset kuramı. Uluslararası örgütlerde ve anlaşmalarda insan
hakları. Kadın haklarının özgünlüğü ve özelliği.
INRE407-ASYA SİYASETİ
Asya kıtası güç dağılımında yaşanan değişimler. Çin ve Hindistan'ın yükselmesi ve
bunun dünya ölçeğinde sonuçları.
INRE408-MODERN DOĞU AVRUPA
Göç dalgaları, Polonya’nın bölünüşü, milliyetçiliğin kökenleri, dünya savaşları, Hitler
ve Stalin’in politikaları, demir perde dönemi, Yugoslavya savaşları, Doğu Avrupa Türk
tarihi, NATO’ya üyelik süreçleri, Ukrayna-Rusya krizi.
INRE409-BALKAN SİYASETİ
Balkanlar'da sosyal ve kurumsal yapıların ulus-inşası sürecinden demokrasiye geçişe
kadarki siyasal ve tarihi gelişimi. İkinci Dünya Savaşı sonrası otoriter yönetimlerin
oluşumu ve komünizmin yayılması. Yugoslavya'nın dağılması ve etnik çatışmalar,
çeşitli parti sistemleri ve azınlıkların statüsü.
INRE410-ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DİN VE SİYASET
Modernite, din ve siyaset ilişkisi, laiklik pratikleri, din-dış politika ilişkisi, medeniyetler
çatışması-medeniyetler ittifakı tezleri, 11 Eylül Olayları.
INRE412-ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI
Uluslararası enerji politikalarının stratejik analizi, birincil ve ikincil enerji kaynaklarının
tedarik süreci, denizyolu ve boru hattı taşımacılığı, deniz rotaları ve enerji
koridorlarının önemi, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakların politika yapımına
olan etkisi, enerji kaynakları-çevresel kaygılar ilişkisi.

INRE413-TÜRKİYE SİYASETİ VE DIŞ POLİTİKASI
Türkiye siyasal sisteminin Osmanlı döneminden bugüne devlet, siyaset ve toplum
çerçevesinde gelişimi, Tarihsel bakış açısıyla Türk dış politikası. İç ve dış politikanın
etkileşimi. Temel aktörlerin Türk dış politikasının belirlenmesi ve uygulanmasındaki
rolleri, Türkiye’nin dış ilişkilerinde ana konular, bölgesel problemler ve dahil olması.
Türkiye’nin dış politika amaçlarının gelişimi.
INRE414-AFRİKA SİYASETİ
Doğu

Afrika’da

Siyaset-Toplum-Ekonomi,

Coğrafi

Keşifler

Sonrası

Avrupalı

Sömürgeci Devletlerin Afrika Politikaları, Afrika’da Büyük Güç Mücadeleleri: Yeni
Emperyalizm, Afrika’da Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Afrika’da BM Barış Gücü
Operasyonları, Kalkınma yardımları
INRE415-BATI-DIŞI ULUSLARARASI İLİŞKİLER PERSPEKTİFLERİ
Özgün teori inşası, amil-yapı tartışması, Avrupa-merkezcilik ve eleştirisi.
INRE418-DEVRİMLER VE ULUSLARARASI POLİTİKA
Kimlik ve dış politika ilişkisi, tarihsel sosyolojik analiz, inşacı teori, devrim kuramları.

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ:
* Seçmeli dersler değişkenlik göstermekte ve öğrenciler rektörlük servisinden daha
fazla yabancı dil seçme imkanına sahiptirler (Çince, Rusça vb.). Öğrencilerin
aşağıdaki bölüm tarafından önerilen dillerden başka yabancı dil seçme olanağı
vardır:
INRE313-ARAPÇA I
INRE314-ARAPÇA II
INRE315-İSPANYOLCA I
INRE316-İSPANYOLCA II

