
 
SBU127 Uluslararası İlişkiler I         (3+0) Kredi: 3 AKTS: 5 

Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını öğreterek onların uluslararası 

siyasetin güç, güvenlik, çevre, devlet, uluslararası sistem gibi ana kavram ve konuları hakkında temel 

bilgi edinmelerini sağlamaktır. Uluslararası siyasetin kavramsal çerçevesi ve dış politikayı belirleyen 

faktörler ele alınır. 

SBU229 Siyasi Tarih I         (3+0) Kredi: 3 AKTS: 5 

Bu derste öğrencilerin "Uzun 19. Yüzyıl" adı verilen, Fransız Devrimi ile Birinci Dünya Savaşı arası 

dönemdeki olayları, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak anlamaları amaçlanır. Amerikan 

Bağımsızlık Savaşı, Fransız Devrimi, Viyana Kongresi, 1830 ve 1848 Devrimleri, Endüstri Devrimi, 

Almanya ve İtalya'nın birliklerini tamamlamaları, Avrupa’da değişen güç dengeleri, Doğu Sorunu ve 

Birinci Dünya Savaşı öncesi uluslararası gelişmeler başlıca incelenen konulardır. 

SBU401 Türk Dış Politikası I        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu dersin amacı, Türk dış politikasını şekillendiren iç ve dış dinamiklerin ele alınmasıdır. Bu bağlamda, 

Birinci Dünya Savaşı’ndan Soğuk Savaş’a kadar ilgili dönemin ulusal ve uluslararası koşullarına 

odaklanılarak, Türk dış politikasındaki ana eğilimler tartışılacaktır. 

SBU329 Uluslararası Örgütler        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 5 

Dersin amacı, uluslararası ilişkilerin temel aktörlerinden olan uluslararası örgütlerin işleyişi ile bu 

örgütlerin uluslararası sorunlar karşısında konumunun kavratılmasıdır. Bu sayede öğrencilerin 

uluslararası ilişkilerin çoğulcu yapısını daha iyi bir biçimde görebilmelerini sağlamak esastır. Ders 

kapsamında uluslararası alanda örgütlenmenin tarihsel gelişimi, Milletler Cemiyeti deneyimi, Birleşmiş 

Milletler’in tarihsel gelişimi ve organları, Birleşmiş Milletler’le ilişkilendirilmiş uluslararası örgütler ve 

bağlı uzmanlık kuruluşları, Birleşmiş Milletler ve uluslararası sorunlar ele alınır. 

SBU128 Uluslararası İlişkiler II        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 5  

Güz döneminde yer alan Uluslararası İlişkiler I dersinin devamı olarak bu derste öğrencilere uluslararası 

ilişkilerin temel kavramları tanıtılmaya devam edilecek, uluslararası ilişkilerin güncel olayları bu temel 

kavramlar çerçevesinde ele alınacaktır. 

SBU228 Siyasi Tarih II         (3+0) Kredi: 3 AKTS: 5  

Bu derste, öğrencilerin Birinci Dünya Savaşından günümüze kadar yaşanan temel uluslararası olayları 

ve olguları, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak anlamaları amaçlanır. Birinci Dünya Savaşı 

Sonrası Barış Antlaşmaları, İki Dünya Savaşı Arası Uluslararası Düzen, Totaliter Rejimlerin Yükselişi, 

İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş Sonrası Dönem başlıca incelenen konulardır. 
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SBU328 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler       (3+0) Kredi: 3 AKTS: 5  

Bu ders kapsamında, siyaset biliminde karşılaştırmanın önemi ve türleri, siyasi kültür, modernleşme 

sürecinin özellikleri, siyasi modernleşme kuramları, siyasal sistemlerin karşılaştırılması, başkanlık 

sistemi, yarı-başkanlık sistemi, parlamenter sistem konuları işlenir. 

SBU230 Uluslararası Hukuk        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Dersin amacı öğrencilerin güncel uluslararası hukuk tartışmalarını takip edebilmeleri için temel 

uluslararası hukuk kavramlarının öğretilmesidir. Bu çerçevede uluslararası hukuk, uluslararası hukukun 

özneleri, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukun bağlayıcılığı gibi konular ele alınır. 

Ayrıca uluslararası hukukun kuramsal çerçevesi ve uluslararası politikayla uyum ve çatışma alanlarının 

yanında insan hakları ve uluslararası güvenliğin ve barışın dayanakları işlenecektir. Birleşmiş Milletler’in 

örgütlenmesi, uluslararası mahkemeler ve uluslararası ceza hukukunun üzerinde durulacaktır. 

SBU501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik    (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu derste Uluslararası İlişkiler alanında araştırma yürütmek için gerekli temel yöntemler incelenecektir. 

Siyasi sorunlara sübjektif ve tarafgir yaklaşımlar getirmek yerine, bilimsel bir yaklaşım getirmenin 

önemi üzerine odaklanılacaktır. Dersin konuları arasında araştırmaya başlama ve tasarlama süreci, 

kaynak toplama, verileri analiz etme, çıkarımlar yapma ve sonuçlara ulaşma yer almaktadır. 

SBU503 Uluslararası İlişkilerde Güncel Tartışmalar     (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu derste her hafta güncel bir konu öğrencilerin aktif katılımıyla ele alınacaktır. Bu kapsamda, özellikle 

Asya’da bölgeselleşme ve Çin - Rusya ilişkileri, Arap Baharı, Suriye Krizi, ABD - İran gerginliği, S-400 Krizi 

zerinden Türkiye – ABD gerginliği, Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmaları, Kıbrıs Sorunu, Brexit 

ve Balkanların AB ile bütünleşme sorunu gibi konular tartışılacaktır. 

SBU505 İnsan Hakları Hukuku        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu derste, insan haklarının düzenlenmesi, sınırlanması, uluslararası, bölgesel ve milli düzeyde 

korunması, temel hak ve özgürlükler ve ayrımcılık yasağı, kişi hak ve ödevleri, ekonomik, sosyal ve 

kültürel hak ve ödevler, siyasi haklar ve çocuk hakları konuları, mevzuat, içtihatlar ve insan hakları 

alanındaki uluslararası gelişmeler ışığında incelenecektir. 

SBU507 Küresel Siyasette Din ve Kimlik      (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu derste, küresel dönemde kimlik siyasetinin yükselişiyle beraber din-siyaset ve din-toplum ilişkisine 

dair yeni yaklaşım ve pratiklere odaklanılacaktır. Bu bağlamda sekülerizm, postkolonyalizm, 

postmodernizm, çoğulculuk gibi kavramlar eleştirel bir çerçevede tartışılacaktır. 

SBU509 Bölgesel Çalışmalar I        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu derste Avrasya bölgesi ve Afrika kıtası ele alınacaktır. Bu bağlamda, Avrasya olarak isimlendirilen 

coğrafyada yer alan başat ülkelerin Soğuk Savaş sonrası geçirdiği dönüşümün, siyasi, ekonomik, sosyal 

ve kültürel yapılarının incelenecektir. Ayrıca, Afrika kıtasında Afrika Birliği Örgütü’nden Afrika Birliği’ne 

dönüşüm, Afrika’nın uluslararası politikadaki yeri, ABD, Çin, AB, Rusya ve Türkiye’nin Afrika politikaları 

ele alınacaktır. 

SBU511 Ortadoğu’nun Halkları ve Kültürleri      (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu derste, Ortadoğu’ya ait tarihsel, etnik ve sosyoekonomik veriler, sosyal bilim disiplini içerisinde 

sentezlenecektir. Bu çerçevede, İslam kültürü, mezheplerin toplumsal kültür üzerine etkileri, kabile 

kimlikleri ve etnik gruplar, göçebe toplum kültürleri, değişme sürecinde olan köy ve kent yaşamı, Batı 



Kültürünün İslam kültürü üzerindeki etkileri, kadınların toplumsal düzen içinde yeri gibi konular ele 

alınacaktır.  

SBU513 Çin Dış Politikası        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu derste, Çin’in dünya siyasetinde artan etki ve nüfuzuna daha yakından bakmak amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla, Çin dış politikasını belirleyen iç ve dış siyasal dinamiklere, Çin’in diğer ülke ve bölgelerle 

ilişkilerine ve tüm bu alanlardaki tarihsel süreklilik ve değişimlere odaklanılacaktır. 

SBU515 Küresel Siyasette Jeopolitik Yaklaşımlar     (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu dersin amacı jeolopolitik kavramların ve bakış açılarının tarih içinde gelişimini ve günümüz dünya 

siyasetindeki işlevini incelemektir. Bu bağlamda, ülkelerin dış politikalarını anlamada siyasi coğrafyanın 

önemi ve jeopolitika kavramının ortaya çıkışı ele alınacak, jepolitik kuramların ve doktrinlerin dünya 

siyasetindeki etkileri tartışılacaktır. 

SBU517 ABD Dış Politikası        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşundan günümüze kadar dış politikasındaki 

değişikliklerin incelenmesi ve sürekliliklerin gözlemlenmesi amaçlanır. Kuruluşundan 21. yüzyıla kadar 

ABD'nin dış politikasının tarihsel gelişimi, ana hatları, dış politikanın temel karar alma mekanizmaları, 

günümüz ABD Dış Politikasının başat unsurları ve Türkiye'ye yönelik dış politikasının özellikleri başlıca 

incelenen konularıdır. 

SBU519 Uluslararası İlişkilerde Güncel Güvenlik Kuramları    (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste, uluslararası ilişkilerdeki güncel sorunlar, değişen güvenlik anlayışları ve teorik yaklaşımlar 

çerçevesinde incelenecektir. Güvenliğe temel kuramlar bağlamında yaklaşılacak, ancak yeşil teori, 

feminizm, eleştirel teori gibi çağdaş kuramlar ve sunduğu metodolojik yaklaşımlar ortaya konularak, 

öğrencilerin uluslararası ilişkilerin değişen doğasını daha rahat anlaması ve analiz etmesi sağlanacaktır. 

SBU502 İleri Akademik Yazım        (2+2) Kredi: 3 AKTS: 6 

İleri Akademik Yazım dersinde, akademik yazımın temelleri üzerine inşa edilecek biçimde eleştirel 

makale yazma, analitik savlar oluşturma, bu savları kanıtlarla destekleme, akademik yazımın biçimsel 

ve biçimsel kurallarına uygun bir metin oluşturma teknikleri sunulacaktır. Dersin kapsamı içerisinde 

metinlerden doğrudan ve dolaylı aktarma yapma, atıf yapma ve kaynak gösterme kuralları ile 

intihalden kaçınma yöntemleri gibi konular yer almaktadır. 

SBU504 Uluslararası İlişkilerin Teorisi ve Pratiği     (2+2) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu dersin amacı öğrencileri uluslararası ilişkiler kuramları ile tanıştırmaktır. Bu derste güç, güvenlik, 

çatışma, işbirliği ve uluslararası kurumlar, devlet konularına vurguları çerçevesinde ana akım 

uluslararası ilişkiler teorileri olan realizm, liberalizm, neoliberalizm ve neorealizm incelenerek tartışılır. 

Bu teorilerin yanı sıra feminizm, yeşil teori ve sosyal inşacılık gibi güncel uluslararası ilişkiler teorileri 

ele alınacaktır. Uluslararası ilişkiler alanındaki güncel olayların teoriler çerçevesinde incelenmesiyle 

öğrencinin uluslararası ilişkiler teorilerini yorumlama kabiliyetinin geliştirilmesi hedeflenir. 

SBU506 Geçmişten Geleceğe Avrupa Bütünleşmesi     (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6 

Bu derste, Avrupa Birliği’nin 1950’li yıllarda başlayan ekonomik bütünleşmeden politik bütünleşmeye 

giden süreç içinde, dış politika, güvenlik ve savunma konularındaki kuramsal yaklaşımlar ve 

uygulamalar ile AB ve NATO’nun Avrupa güvenliğine etkileri, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan 

tehdit ve güvenlik algılamaları çerçevesinde Avrupa güvenlik ve savunma politikalarının gelişimi, 

Türkiye’nin Avrupa güvenliğine katkıları ile Brexit ve Avrupa Birliği’nin geleceğine ilişkin riskler üzerinde 

durulacaktır. 



SBU508 Uluslararası Göç          (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu dersin amacı, uluslararası göçün kaynaklarını, farklı göç hareketlerini ve göçün ortaya çıkardığı 

toplumsal ve siyasal tartışmaları analiz etmektir. Bu bağlamda, göç teorilerine, işçi göçü, iltica ve 

düzensiz göç türlerine, ulusal ve uluslararası göç yönetimine ve göçmenlerin gittikleri ülkedeki 

entegrasyonuna ilişkin farklı siyasal yaklaşımlar (çok kültürcülük, asimilasyonculuk vb.) ile kültürel ve 

sosyoekonomik sonuçlarına değinilecektir. 

SBU510 Bölgesel Çalışmalar II        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu derste Balkan Ülkeleri ile Latin Amerika ülkelerindeki gelişmelerin uluslarararası ilişkilere ve 

güvenliğe etkileri incelenecektir.  Bu çerçevede, Balkanlar ile Orta ve Güney Amerika ülkelerinin siyasi, 

ekonomik, sosyal ve kültürel yapıları incelenecek, bölgesel bütünleşme girişimleri analiz edilecektir. Bir 

yanda, Batı Balkanların Avrupa bütünleşmesi ve güvenliği içindeki yeri ve önemi incelenirken, diğer 

yandan Latin Amerika ülkelerinin ABD dış politikası içindeki yeri, özellikle Brezilya ve Venezuela 

örnekleri üzerinden ayrıntılı olarak analiz edilecektir. 

SBU512 Ortadoğu’nun Güncel Sorunları      (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Dünyanın bugünkü ekonomik ve siyasi düzeninin şekillenmesinde enerji kaynakları bakımından önemi 

son derece büyük olan Ortadoğu coğrafyasındaki sorunların, küreselleşen dünyayı her yönüyle 

etkileme potansiyeli mevcuttur. Uluslararası gelişmelerin böylesine odağında olan ve Türkiye’nin hem 

yakından etkilediği hem de yakından etkilendiği Ortadoğu’nun güncel ve temel sorunları hakkında 

öğrenciyi bilgi sahibi yapmak ve konuyla ilgili analitik bir bakış sunmak hedeflenmektedir. 

SBU514 Popülizmin Teorisi ve Pratiği       (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Popülizm günümüzde uluslararası siyasi gündemin en önemli tartışma konularından biri haline 

gelmiştir. Bu derste öncelikli olarak popülizmin nasıl tanımlanması gerektiği tartışılarak farklı teorik 

yaklaşımlar bu bağlamda incelenecektir. Bunun yanı sıra popülizmin farklı coğrafyalarda yorumlanma 

biçimleri incelenerek popülizm ve demokrasi arasındaki tartışmalı ilişki ele alınacaktır. 

SBU516 Politik Psikoloji        (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu dersin amacı öğrencilere politik psikolojide tarihsel ve çağdaş perspektifleri tanıtmaktır. Bu ders 

siyasal davranış ve kişilik etkileşiminden sosyal bilince; geniş bir yelpazede, psikoloji disiplinine ait 

öğrenme, yöntem ve bilgileri siyaset bilimi ürünlerinden faydalanarak multidisipliner bağlamda analiz 

etmeyi hedefler. Ders, siyaset psikolojisi çerçevesinde politik psikoloji disiplinin tarihsel gelişim sürecini 

ve evrelerine göre dönemsel saha konularını ele alır. Ayrıca, ders çeşitli uluslararası siyasal ilişkilerin, 

çeşitli siyasal sistemlerin, ideolojilerin ve fenomenlerin psikolojisini de ele alır. 

SBU518 Siber Güvenlik         (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Siber güvenlik dersi siber sistemler ve bilgi güvenliği konusunda güçlü bir temel oluşturur. Bu ders 

kapsamında güvenlik ve risk yönetimi, varlık güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, güvenlik 

değerlendirmesi ve testi, kriptografi, penetrasyon testi, mobil güvenlik, sosyal mühendislik, yasal ve 

etik konular, siber saldırı teknikleri ve türleri, izinsiz giriş aşamaları ele alınacaktır. 

SBU520 Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim     (3+0) Kredi: 3 AKTS: 6  

Bu derste, Türk dış politikasının jeostratejik paradigmalarına, bölge politikalarına, başlıca uluslararası 

politik başlıklardaki tutum alışlarına dair tarihsel eğilimler ile güncel dinamikler arası karşılaştırmalı bir 

okuma yapılacaktır. 

 


