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ULUSLARARASI İLiŞKİLER BÖLi]MÜ DBRs BiLGi PAı(ETi (YENİ)

I.YanYıı Dersleri

siyasİTarih Il Tarihin tanıml, siyasitaihin tanlml, tanma daYaİ uy8arllklar Ve ortadoğu'nı.ln
üstünıüğü dönemi, uygarllğln küresel bir nitelik almaya başlama5l, Grek uygarılğlVe Helenizmin
egemenliğinin 8enişleme5i, i5lam Dünyasl'nln üstünlüğü, steplerin üstünlüğü (TürkıerMoğollar),
modeln ve 8lobal dünyaya 8eçiş-batl e8emenliği dönemı, devrimler dönemi: Amerikan Devrimi ve
Büyük Frans,z Devrimi, Viyana l(on8resi, 1830 Ve 1848 devrimlerj, osmanlt Rönesans'l ve 8atl AVrupa
ile gelişen diplomasi, Endüstİi Devrimive 50nuçlarl: Globalleşme Dönemj, Endü5tri oevrimi: Alman ve
italyan Ulusa! BirIikleri, emperyalizm, Bi.anci Dünya savaşlna nasıl 8idaldi. yeni süreklilik ve değişiklik
güçleri, siyaset, ekonomive askerlik alanlallnda yeniörgütıenme biçimleri, dlş politikanln tek elde
toplanma§l, Avrupa Uyumunun sonu Ve yeni uluslar arası 8üç den8esi, Almanya'n|n klta üstünlüğü,
Üçıü ittifak in8iltere'nin siimürge ü5tünlüğü üçlü antlaşma, AvrUpa d|şı dünya, batl karşıtı ilk
hareketler, osmanlI Devletinin parçaIanmasl, 19. Yüuyııda osmanıl diplomasi5indeki 8elişmeler, 1.
Dünya savaşı ve sonuçlan, Türk Ulusal Kurtuluş savaşı konularl incelenecektir.

siyaset Bi|imi l: Bu derste; siyaset Bilimi'nin konu5u, tarihselteıişimi, yöntemi, siyaset Biliminin
altyaplsalve üst yaplsal etkenleri, siyaset bilimanin temel kavramları: siyaset, iktidar, otorite,
meşruiyet, egem€nlik, modern devletin oluşum 5ürecive dev|et tür]eri,siyasalpartiıerVe parti
sistemleri, bask| 8rupları, seçimler, siyasalyaşamln boyutlan kon!lar| işlenmektedir.

T€mel Bilgi Teknolojileri: Temel kavramlar, veai işıemeniıı evreleri, bi!gi tek»olojilerilriı] tarihçesi,
bilgisayarlarnı sınıflandırılınası, bilgisayaı,donanıını, yazılınılar ve yazılım türlc[i, sayı ve kodlanıa
sistemleri, bilgisayar ağlarl, lnıernet, ınlranet, extranet, ınobil ileıişim. Elek(ronik ticaret. E-deVle1,

windows işletim sistemi, word kelinıe işlem yazlllııl konuları işlenmektedir.

Ilukukun Temel Kavrımlnr,ı: Hukuk kavraııı vc huk!ık sisı€ınleri,'Iürk hukuk sistenri, hukuk n

dalları ve kaynaklarl, Türk yargı sistemi ve yar8İ kuruluşları, dava türleri, lrukukl olaylar ve lıukuki
i]işkiler, hukuki işlemler ve haklar, kişilik kavramı, kişilcrin sınıflandırıhnasI, kişileriüı ehliyetleri,
miras kavİamı ve kanuni nrirasçılar, nülkiyet hakkı ve kon(ısıı, ıniilkiyel hakkıntı] kapsanrı Ve tiirleri.
borç kavraml, sözleşme türleri koİuları işlepmektedir.

İkti§ada Giriş I: Mikroiktisadın niteliği kapsan]lnda: iktisadın nilcligi Ve ilgl alanı - fiyatlaİn
ekonomik hayattaki öneıİi - fiyat sistemi ve ınikroikıisaı " fiyatlarııı lonksiyonları ve belirlenılresi ,

pozitifve normatif iktisat, piyasanın talcp yönü kapsanrlnda; la]cp cdilen ııiktaı,- talep edilen §ıiktaı,I

etkileyen faktörler - talep tablos ve talep eğrisi - ıalep eğrisiırdeki değişııeler -talep edilen nriktardaki

degişme ile talepteki değişıne, taIebitr fiyat esnekliği kapsanrındal talebin fiyal esnekiiği - yay

esnek|iğine kaİşıllk nokta esnekliği " esnekliğjn öIçiillnesi - nokla csnckliğiniı1 öıçiılınesi - nokta

esnekliğinjn ölçülmesinde pratik bir yöntem: PAPo kumll , yay esnekliğinin ölçiilnesi - talep

esnekliği ile iıgili özel durrımlar, piyasanın arz yöırij kapsaıılnda: ailZ edileİ ırıiklal , alz edilen
miktara etki eden unsullal - arz tablosu vc arz cğaisi - alz eğlisindeki değişnr€ıer - alz edilen
ıniktafdaki değişme i]e arzdaki değişme, arzln fiyat e§nekliği kapsanında; arzın fiyat csnekliği -

esnekliğin ölçülmesi - nokta esnekliği - yay csnckliği - arz esnekıiği ile ilgiıi özel duİumlaı,}§ry*hü
dengesi ve piyasa dengesiDin değişmesi kapsamında; piyasa dengesi - taIep eğrisiıdeki aegfdelülh.+;l ';
fiyat iizerindeki etkil€ri - arz €ğrisindeki değişıneleriıı fiyat iizeı,incleki 
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vergisinin fiyat üzeriııdeki etkileri - satlş ve.gisi (% Vergi) - ve[gi yükii - fiyat kontrolleri - üabaı]

fiyatlar - tavan fiyatlar, tüketici tercihleri kapsamında; fayda aıalizi - tüketici tercihleİinin nileliği
toplam ve marjina] fayda - kardinal ve ordiıal fayda, kayıts,zllk eğrileri kapsanlDda; kayıLsıZllk
€ğrilerinin özellikleri - marjinal ikame oraİı - marjina] ikame oranı il€ malların marjinal iaydaları
a.aslndaki ilişki, bütçe doğrusu Ve tük€tici dengesi -bütçe doğrürs!ı kapsanııııda; biitçe doğrusunun
tanlmı - bütçe doğrusundaki değişmeler -tüketici dengesi kapsamında; ordinal fayda yaklaŞlml _ köŞe

çözümler kardinal fayda yaklaşıml, tüketici davranışı ve bireysel talcp -gelirdcki değişnreler
kaPsamında; ge]ir-tüketim eğrisi ve e[gel eğrisi _ lrornlaI ve diişijk maIlaİ _iiyatlaki değişmeler
kapsaınında; fiyat tüketim eğrisi ve bİ,eyseltalep eğrisi _ tlyat _ tüketim eğrisi, toplanr harcaına ve

talebin fiyat csnekliği, gclir v€ ikamc etkileri (gelirdeki eşdeğer d§8işıİe (klasik yaklaşlın))
kapsamlnda; gelir ve ikame etkilerinin niteiiği _ nornlal ınallar için gelir ve ikame etkileri dıişiik
ınallar için gelir ve ikame etki, gelir ve ikane etkileri (gelirdeki tela6 edici değişme (lıicks
yaklaşımD)kapsamında; noİnal nlallaİ için geli. Ve ikaıne etkileri - diişük mallal içiıı geliı,ve ikanıe

etki, ge]ir ve ikarne etkilcri (maliyet farkı (slutsky yaklaşİmı)kapsaİrında; noımal nıallaı,için geliı ve

ikame etkileri - düşük mallar için gelir vc ikaırc ctki, piyasa talebi Vc csİeklikleİ kapsamında: bir
malın piyasa talebi - piyasa 1alebi]lin fiyat esnekliği - talebiüı geIir eSn€kliği - ıalebiıı çaplaz esnekIiği

konuları işlenmektediı,.

Rıısçıt I
BLı derste; Rusça l(iri] AIfabesiniır öğ.eniıTıi] sesli Ve sessiZ harlleri,] öğreninri Ve hecclerin

okunuşu. Rusça eI yazması, İshılerin cins grupları ve çogullar. İsının 1alı» haii ıe şahıs zaıııiıleıi.
sıfatlar ve yalın lıalindcki kullanııılı, l(onuşmaya başlama vc basi1 ciimle kulİla, "Nelede "sorusUnun

son eklerinin öğrenimi, "Neyi" Ve "kimi" soIularlnın son ekleriııin öğrcİiılli, ''Kiüiür hakkında" ve

"Ne hakkında" soru kalıplairnın son eklerinin öğrenimi, fiilin şiındiki zaiıaıı, fiilin geçnıiş zanıaıı.
liiliül gelecek zan]anı, bitmiş ve bil]neıniş fiillere giriş koüular] işleürmekiedir.

Teıncl İngilizcc I: (4 Kredi)

Türk Dili l: Dil kavramı, lanım1 ve öze]Iikle[i, kiiltiir, dil, lıedcniyet ilişkisi v€ yorumlanması,'['iirk
Dil Tarihi - Türk Diliniır bugiinkti dunımu ve yayülına aıanlarl, yazıırr kuralları. İoktalama işarctleli.
yaztm Ve noktalama ile ilgili uygulamalar, Tülkç€lliİ ses bilgisi Ve uygulaüna]arı, kelime biIgisi, cOlnle

bilgisi, kelime ve cümle bilgisi uygulaınaları, koınpozisyonla ilgili genel bilgiler. konıpozisyon
yaztmında kuI]anülacak plan Ye uygulamalarl, kompozis!,oırda anlatlm 1eknikleli Ve uygulanlaIall

konulan incelenecekti..

II. Yanyll Deü§lcri
Siyısi Tarih II: iki savaş a.asl döneın (19l9,1939) döneni etkileyen telİel öğcler, ballŞ

antlaşmalarının korunma döneıl]i, Lokarno dönemi, ylkı]ma dönemi, ABD'nin dlş poıitikasl.
Uzakdoğu gelişıneleri Oıladoğu'l'ürkiyc İran, II. Dünya savaşı, savaşın nedenleri savaşın Avrupa'da
yayılması ve savaşün gelişim safl]aları, IL Dünya savaşt içindeki diplomatik konfcıaırsIar ve savaşın

sonu, soğük savaş dönemi, soğu]r savaş yıllannda diinyada yaşanan gelişmele., çok ınerkez]iliğe geçiş,

Avrupa, JapoDya, Çir1 hall( cumhuriyeti, doğu blokunda çok merkezlilik. bağlantısızlık Ve

bağ]antlsıziar, Latfu Amerika, Yumüşama Döneııi, anlaDı kökeni ve ortaya çüklşı. YUmLışama

Döne]ıinin temel konularü veçatlşııa]arı konularl değerlendirilecektir

Siy'ıisct Bilimi II: Siyasal yönetiın biçimleri, karşılaştırmalr siyasal sistemler. deıııokıaçi kavıanıı ve

modelleıiııin karşılaşhfılmasl, Çağdaş siyasal ideolojilerden; Faşizn, Sosyalizfi, Muhalazaka,llk.
Liberaiizm, din ve siyaset ilişkisi, alrlak Vc siyaset ilişkisi, bilinı ve 5iyasct ilişkisi konülall



değerl€ndirilecektir.
ikti§Ada Giriş II: iktisadi Büyürne ve Dalgalanmalar, Ekonominin Ölçülmesi kapsamında; Hasıla ve
Ödemeler Dengesi ve İşsizlik, Enflasyon ve Döviz Kuru, P]an]anan Harcama vc Hasıla Diizeyi
kapsanında; Basit Keynesye[ Model, Planlanan Harcama, Faiz Haddi ve ıJasıla Düzeyi kapsaınııda;
IS-LM Modeli ve Para v€ Para Politikaları konulan işlenecektir
sosyotoji: sosyolojinin Konüsu, Özeltikleri ve Amaçlarl, Sosyolojinin Araştırma Yönteın ve
Teknikleri, sosyolojinin Doğuşu, sosyolojinin Alt Dalları, sosyolojinin Diğer Bilimlerle ilişkisi,
Sosyolojinin Kuramları, Sosyal Tabakalaşma, Sosyal Farklülaşma, sosyal Bütünlcşme, sosyal
Çözülme, sosyal Değişme, Sosyal l(urumlar, sosyal Yapı, Türk Toplıım Yapısı konuları
incelenecektir.
Yönetim Bilimi: Yönetim, yö,letici ve organizasyoD kavraıltları, yöneıim teorjleri: klasik yöneıiİr
teofisi, Neo-klasik yönetinı teorisi, modem yönetim teorisi, yönelim fonksiyonları: planlaına,
öfgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol, amaçlara göre yönetim, kriz yönetiııi, kalite Ve topıam
kaIite yönetimi, öğrcnen öIgütler konuları incel€n€cekıir,
Rusça Il: Rus dilinde sayılar, Ii.usça'da "saat kaç?" kalıbü, Har€k€t Fiiıine ciriş (Gitıı§k-Celmck),
"Kime ?", "Neye ?"soru kalıplarıülın son €kleriniır öğretiııi, "Bir bütiırün parçasl" Ve "yok"
kelimesinden sonra gelen isinlerinin son ekinin öğrelini, "Kimle ?", "N€ylc ?" soru kaııplannda
isimlerin aldığı son eklerin öğrelimi, Rüsça' da zarllar konuları incelenccektir,
Temel ingilizcc I: (4 Kredi)

Türk Dili II: Anlam bilgisi, anlaıı bilgisi uygulanıaları, bilimselyazılartn hazırlaı]masıü]da tıyulacak
kurallar ve uygulamalar, yazıları, diişüırce yazıları ve uygulamalan, o]ay, sözlü kompozisyon tiirleri.
ııazlrlükh ve lıazırllksız konuşına ıO eri Ve uygu]aıİaları, edcbiyat bilimj ve edebiyat sosyolojisi
uygulamaları, edebiyat tarihi incelemeleri, güzel konuşma ve yazma kurallarü, güzel konuşıTıa ve
yazma uygulamalarl, edebi tiir bilgisi, edebi eserlerle ilgili retorik uygulaması, edebi eserıerle ilgiti
retorik uygulanıasl konuları iııcelenecekıir.

III. Yany|l Derslcri
Uluslararası İlişkller I: Ulııslararası ilişkiler disipliııinin incelediği tcmel koı]uIar: i]işkile[, siireçler,
probl€mler, temel tartışma aıanları, Uluslararast a]anlardaki tcmel devlet Ve devlet dışl aktöIler, l945
kadarki tarihsel §üreç içirıde uluslaraaası §isteınin ve toPlümun gelişiİni, soğuk savaş döneminde l.

ulusıararast toplum ve sistem, soğuk Savaş sonrasI dönem, küİeselleşen dünyada uluslararası lopluıı
ve sistem, Dünya Politikasl teorilerine giriş, Liberalizmin doğuşu v€ ıibe.aıizmin savunduğo tem€ı
değerler, Liberalizmin teınel ko]ları: libcral uluslarararasıcılık, idealiznı ve libcral kuraıısalcılık, Yeni
Liberalizm, Gerçekçilik, Yeni_ Gerçekçilik, Uluslararası ilişkilerdeki lIk Taııışına: Libelalizıll v€
Gerçekçilik, Yeni Liberalizıı ve Yeni -Cerçekçilik karŞılaştlrmalarü konu!aı.ı değerlendirilecektiI.

Uluslararasl Hukuk I: Uluslararas| Hukılk'ıın lanıml ve değerlendirilmesi, Uluslararasl Hukuk
Ulusal Hukuk llişkisi, Ulusıararası Hukukun kaynaklarl, Uluslararasl Hukuk'ta Anllaşmalar!n
değerlendirilmesi, Uluslararası Tcaınül Hukuku, Uluslararası Hukı]kun Siijeleri, Uluslafaı?sı Hukukta
kabül göre Hukukun geneI ilkeleri, içüihat Ve doktıiı], hakkaİiye1 ve nlslğl kavraniarl, Uluslalarasl
Hukukta hukukj tasarruflar, Tek tarafll hukuki iş]enler; tanııJıa, vazgeçııe, tebliğ, kınanıa kaV*,j/4.;l :;s,,
Antlaşmaların bağlayıcıIık kazanmaları ve yürürlüğe gjı,ıneleıi, antlaşma ıneıninin tevsIki. çekialİp.Üt '{.'j l
antlaşmalann yorıımu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasalar| uyarınca antlaşmaların uraelİliiut|,.-l:-:1İ,:|1l -' .i



antlaşmalann geçersizliği, antlaşmalann sona erııesi, Devletlelin tanınmasl ve ha]efiveti konularü
işlenecektir.

iJtatistik: Temel istatistik Kavramlar, Frekans Dağılımları, Histogram ve Frekans Po]igonu,
Parametrik Merkezi Eğilim Ölçüleli, Parametrik olmayan Merkezi Eğilim Ölçü]eri, Paİameürik
Dağ|lma Ölçülefi, Parametrik ohnayan Dağılma Ölçüleri, Momentier,Çarpıkıık ve BasıkIık
Katsaylları, İhtimal Teorisi Temel Kavramlar, Bayes Teoremi,lhtimal Dağll|m Tablosır,Beklenen
Değer, Kesikıi ihtimal Dağllımları, Binom Dağ|llm|,Poi§son Dağıllml, HiPer8eometrik dağıılm.
Normal Dağılım;Standan Normal Eğri Alanlar|, Kesikli Dağıllmlar|n Normal€ Yaklaşlmı konülan
işlenecektir.

M€deni Hukuk Dersin ıanfım|, Medeni hukuk kavramı ve medeni hukuk sistemi. Medeni hukuktr
kanunlaşhrma hareket|eri, Türk Medeni Kanununun öz€llikleri ve içeriği, Medeni hılkrık(n
uygulanınast, iyiniyet ilkesive dürüstlük kuralları, Hakların kötüye kuIlanllması.

Rusça lII: "Kim hakkında", "}.{e hakkında" ve "Nerede" soru kalıplarını kullanırken slfat]arın tekilde
ve çoğulda aldıkları son ekler, "Kimi", "Neyi" soru ka|lplarlnda slfatların tekilde ve çoğulda a]dlklalı
son eklcr, "Kiminle", 'Neyle" §oru kalıplaında slfatların tekilde ve çoğulda aldıkıarl son ekler,
"Kime", "neye" soru kallplarında slfatlanİ tekilde v€ çoğuıda aldıklarl son ekl€ı., ''Kinr için'' ve ''yok ..

kelimeleriyle kırllanılan slfatların tekjı ve çoğul şekiIlerı, "Ner€ye" soru ka]ıblDln kulIaolınl, ''Nerede''
Ve "nereye" soru kallplarınİn arasındaki son ek fark| konuları değ€rıendiriIecektir.

Temel ingilizce III: (4 Kredi)

seçmeli tsölüm Dersi: (Avrüpa'da Devrimler); devrim nedir sorusuna cevap araı]ır. Anıelikan
Devrimi, Franslz Dovrimi, l830-1848 Devrimleri, Kurtuluş savaş| ve Atatijrk, llenk]i DeVİiıİlcl
nedenleri ve §onuçlarlyla analiz edilir; Küreselleşm€ ile Yerelleşmc Arap Baha.ı jle Avrrlpa
Devrimleri Mukayese edilir.

(Rus Dlş Politikasr: Rus Diş PoIitikaslnln Kökcnteİi hakküülda bilgi
verilerek geçmiŞten günümüze dlş politika doktrin]erj ve politika]a.ı i,izerindc durul!r. Mikıo boy!tta
Türk-Rus ilişkileri makro boyuıta ise Rusya Federasyonu'nun uluslararası politikadaki refleksıeri.
beklentileri ve h€defleri değerlendirilmeye tabi tutulur.

Atatürk İlkeleri ve İnlrrEp Tarihi l:
lnkı]ap ve inkılapla aıaka]ı kavİamlar, Türk inkılabını hazırlayan sebcpler, osnla[ll de\ letiİin

yıkılışı, birinci dünya savaşı, birinci dünya savaşında siyasi 8elişmeler, milli miicadeleye hazIrllk.
milli mücadeleye hazlrllk, Drilli mücadele dönemi, TBMM nin açllışı, siyasi ve askeri gelişnrelel.
Lozan Barlş Antlaşması, Lozan Bartş Al]tlaşmasınıl ön€mi Ve sonuçlarl, Türk inkılap hareketıcri.
Türk inktlap hareketleri konuıan iŞlenecektir

fV. Yırlyül Derslcri
Uluslararast iüişkiler II: Bu derste; ingiliz okulu, Marksizme Ciriş, Dünya sistemi Teolisi.
Gram_scianism ve Bağtmlılık okulu, Cağdaş Marksizm: Küreselteşme, Batl Dlşü Topllümlar Ve Devleı.

. uluslararası ilişkilerde İkinciTartüşmaI GeIenekselcilere karşı Davranışsalcllar, ulüslararası ilişkileldc
Üçüncü Tartşma: Positivistler Post-Positivistlere Karşı, Eleşti.el Teoriye Gi.iş:Uıuslaı.arasl itişkiIeldc



Bilgi siyaseti, Eleştirol Teoride Devletler,ToPlumsal 8üçler ve Değişen Dünya Diizeırleİi,

cosmopolitanizm ve söylem Etiği, Postmodcrni§me Giriş: Uluslararası iliŞkilerde Güç ve Bil8i,

Postmodemiznin Metinsel Stratejileri ve Egemen Devletin so.un5alıaştır|lması, Feminizm, Yeşil
poiitika konulaıt incelenecektir,
Uıuslarırasü Iİul(uk II: Uluslararasl ilişkilerin hukü!ki çerçevesi kapsamlnda diploııatik ve

konsolosluk ilişkileri, Uluslararas| sorumluluk, Uluslararası uyıışmazlıklarda yargısal ve yargı dlşl

çözüm yolları, uluslaıarasü ilişkilerde kuwet kullanma, utuslaramsı insancıl lıukuk, Önleyici meşru

müd8faa: Afganistan ve Imk Savaşl, Filistin sorunu, insani müdahale ve Kosova sorunut Uluslararasl

Deniz Hukuk!ü, Boğazlar meselesi, Kıbr§ soruııtı ve Eg€ Sorunu, Uluslararası Ceza Hukuku,

Uluslararası Uzay Hukuku, Çevre Hukuku ve ulııslararası Ekonomi Hukuku konulafl incelen€cektiı,,

Kamu Ydnetimi: Kamu Yönetiminin Niteliği: Kamu Yönetiminin 'l'antml, Elemanları, Kaınu

Yönetimi ve Öze| Yönetim, Kamu Yönetiminin Örgüttenmesi, Yerel Yönelamler: Yerel Yönetimıere

Ait Anayasal ilkeler, belediyelerin Ve il özel idarelerinin organ]arı, 8örevleri ve işl€yişi, Yerel

Yönetimler: Büyükşehir belediyeleriniD ve köylerin organlan, görevleri ve işleyişi, 11izmeı Yerindclr

Yönetim Kuruluşlarl, Kamu Yönetiminin Denetleı]m€si, Bürokrasi ve Yeni Kamu Yönetiıni Anlaylşü,

Personel Yönetimi, Türkiye'de Kamu Yönetimi Reformu Çalışmaları konulan işlenecektir.

Rusça Iv: Rus Dilinde Kendini Tanıtma (soı,u- cevap) aileyi tanltma (soru-cevap), Y!ın Dış,nda Cezi

konulu kompozisyon sunma, Postat]€de, Havaalanlnda, Hastanede vs. konu başllkll koınpozisyon

sunma, Türkiye Beİim Vataırıtİ konu başlıklı kompozisyon suı]ma, Rrlsça verilen metni Tiirkçeye

çevirme konuldrı isıenecektir.
Tcmel İngitizcc II!ı (4 Kredi)

seçmeli Bölüm Del,si: (Diplonıasi Tarihi): Diptomasinİı geniş olarak taIifi yaPılmakta olup

geçmişten gününüze diplomasinin evrimi hakkında biıgi verilmektedir. Bu derste ilkçağlardan 2l.

Yüzyıla kadar diplomasi metotlafl ve bu metotların uyguıan|şları ele altnmaktad|r,

AtAtürk ilkeleri ve inkılap Tarihi II
Bu derste; siyasal alanda inkılap hareketleri, hükuk alanda inkllap hareketleri, eğiliın ve küllül

alanında inktlap hareketleri, toPıumsal yaşayışln düzeııenmesi, ekonontik a]anda gelişnleler, sağltk

hizmetleri, Atatürk dönerni Tiirk dlş politikasl, cun]ruriyetçilik, miıliyetçilik ve halkçıllk, !aiklik.

dcvletçilik ve inkılapçı|ık, ııilli egemenIiks milli bağıİrsızlık, miIli bi.lik ve beraberlik, ülke

bütünlüğü, barlşçıllk, bilimsellik, akllcıllk, çağdaşlık ve battlllaşına, insan ve insa[ sevgisi, Tğrk

inkIlablnün nitelikleri, Atatijrk'ün ölümü, yurt içindeki ve yun dışlndakiyankıları incelenecektir.

V, Yanyll De!§loİi

Ulu§lsrara$ iktisat: Bu derste; öncelikle Ulu§laramsı Ticaret Teorileri ve politikasl ele alınmaktadır,

Bu bağIamda ticaIet teorilerinin tarihsel gelişim süreci incelenerek Karş,laşı,rmaIı Üsliinliik Teorileli,

Faktör Donatımı Teorisi ve Yeni Teorilef öğrenciye aktarllmaktadır. Daha sonra politika araçlaİı oıan

gümrük tarifeleri ve tarife dışı araçlar ve son dönemde yaygın kullanın alanı bulan "Yeni
KorumacIlık,, akımlari ole allnmaktadlr. iknıci k,sılnda isc uluslararası pnrasal iktisat teorisiniİ l€İrel

kon tarl olan ödemeler bilançosu ve döviz kuru hakkında biıgiler verilmektedir. son olara$!*,t 
,

makoekonomi uygulamalar! aktarılmaktadır, ,':i,.ı*' *Jı l

Türk D§ PotitikısFl: islamiyet'ten Önce Türk Dış Politikası, Selçuklulaıda Dış Polit ika. 9._ç,i,!ü. . 
,,i i
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Devleti ve Dlş Politika, Milli Mücadele Dönemi Türk D,ş Politikası, Atatiirk Dönemi Tiirk Dış

Politikast konuIan değerlendirilecektir,
Uluslararası Örgütler: Uluslararası örgüt ve küresel yönetişim terimlerinin anlamları, rılrıslararası

örgütlerin çeşitleri, görevleri, kür€sel yön€tişim alan|arı, Uluslaramsı öİgütlerin doğusuna zemin

hazırlayan koşullar, uluslararasü örgütlerin ve küreset yönetişimin tarihsel evrimi, Uluslararası ilişkiler
Kuramlarlnın Uluslararası hiŞkilere Baklşları: Liberalizm, Realizın, Eleştir€l Teorilel, barış, giivenlik

ve çattşma çözümü ile iIgil€nen uluslararasü örgütlerin en ön€mli örneği olarak Bir]eşmiş Milıetler:
Yapısı, işleyişi, evrimi, Pratikt€ BM sisteminin işleyişi: BM müdahaleleri, Para ve linansln külesel

yöoetişjmi l: Brettotı woods Sistemi ve lMF, Ticaretin küresel yönetişimi: Dünya Ticaret Örgütu,

Kalkınmanln küresel yönetişimi l: Dünya Bankast, UNDP ve UNCTAD, insan Haklarının küresel

yönetişirni: BM, AGiT, Ulııslararası AfÖrgütü, Bölgesel Örgütler: NATo, AB, Eko[omik Kalklnına

ve işbirliği Örgittti (oEcD), Petıol Ihraç Edeı] Ülkeler Örgütü (OPEC) D-8, c 8, C-20, G-I5 (Asya,

cüney Amerika ve Afrika'nın l5 iitkcsi), Güneydoğu Asya ÜIkel€ri Birıiği (ASDAN) konulan

değerlendirilecektir.
Rusça V

ÇeŞitli konularda metinler okumak, Rusça metinleri dil bilgisi açısından değe.ıendiımek.

verilen metinler hakkında §orular sonnak ve soruları cevaplamak, verilen metni l. , 2, ve 3. Şahıs

ağzlndan yeniden anlatmak, Rusça ırıetinİcr ile iıgili diyalo8lar kurmak, Rusça ınetinleri slnıila

açıklamak ve çevirisini yapmak ve buııun pratiğini kazanmak konulan işlenecektir.

Me§leki ingilizce I: (Kr€di 3)

Seçıneli Bölüm Der§i (Türk siyasi l{ıyat!): Il. Meşrü|tiyetten 8iinümüze TüIk siyaseliıde yaşanan

gelişmeler ayfıntIll olarak ele almarak mukayese boyutunda değ€rlendirme!er yapılmaktadIr,

s€çmeli Fakülte Dcrsi:

VI. Yanyll Der§leri:
Avrupa Birliği ve Türkiye İtişldleri: Avrııpa Birliğine Taİihscl Açıdan l(ısa Bir Bakış, nvlupa

Birliği'nin Gelişimi v€ Genişlcmesi, Avrupa t]irliği'nin Kuruınıarl ve ortak Poli(ikalarl. AB Ü}csi

Ülkeler Hakkında cenel Bilgiler, Türkiyc-AB ilişkilerinin Tarihi celişimi, Türkiye'de AB Üyeliğine

Baklş / AB'nin Tiirkiye'üliıl Üycliğine Bakışı, AET'ye oıtak Üyclik Başvurr]su, Ankara Anllaşması,

Katma Protokol, Tamamlayıcı Protokoller ve Uyum Antlaşma!an, Güntrük Birıiği, Kopenhag

Kriterleri ve Türkiye'nin bu Kriterlere Uyum siireci, Lüksembur8 ve Helsinki Zirvelerinin 'I'aın

Üyelik sür€ci Açlslndan Değer]endirilınesi, 
,I,ürkiyc,nin AB,ye Katllııİ Süıecine llişkin ilcılenıe

Raporlarü,2004-20l2 Dönemindeki Gelişmeler ve Türkiye'nin Al}'ye Üyeliğinin AB Üzeıiııdeki

Elkisi konulafl incelenecektiı,. !
Tüfk Dlş Politikasl II; lkinci Dünya Savaşı'l'ürk Dlş Politikası, Soğtık Savaş Soİras] Tii[k Dlş

Politikası (l946-195o), (l950-1960),(l960-199o); (1990-2000) döneml€rinde 'fülk Dış Politikasl

konulan işlenecektir.
KaIkasya ve Orta Asya Politilüaları: Kafkasya ve oİa Asya,da sıyasi birinıler, halklar, diller, rlinleı,,

Tarihset Arka plan l: Çarlık öncesi ve Çarlık dö[eminde Kaf\asya ve Ona As;a, Tarihsel Aı,ka plan

2: Sovyel döİeminde KaflQsya ve ona Asya, Perestroyka, Clasnos1, Cüney Kaflasya ve ona Asya

Cumhur jyetlerinin Bağlmsızllğl, So!ryel sonrası siyasi Dcğjşiıİ| Dcmokratikleşme, ltenkIi

Devrimler'in orİa Asya vc Kafkasya'ya yansımaları, Sovyet sonrası Ulus inşası, sovyet sotümsı

Ekonomik Değişim, Kafkasya ve orta Asya'da Güvenlik sorı]nları l: etnik çatışınalar, doııduıulntş

çatışmatar, Kafl@sya Ve orta Asya'da GiivenIik Sorunları 2: Çatlşınaya dönüşınc poıansiycli laşıyan

sorunlar, sınır aşan suçlar, terörizm, Kal}asya Ve orta Asya Cun]lıu.iyetleriırin Dlş Politika Eğiliİlleli,

Kafkasya ve orta A§ya'da Sovyet sonrasl İlölgesel BiitilnIeşııe Çabalan değerleıtdilileceklil,

Rusça vl: Rusça v€rileı metin ıizerinde ismin halleri çözümlenre, verilen nretiül iizeıinden fiilleıi



çözümleme, Fiilerin geniş, geçmiş ve gelecek zamanda kuilaİımı, bitmiş vc bitınemiş fiiller, isnıın

hallerine göre kullanılan fi iller incelenecekıir

McJleki İngilizc€ I: (Kİ€di 3)

seçmeli Bölüm Dersi: (Ameİikan D§ Politikas!)| ABD'nin Dış PoIitikasııın Kökenleri, ABD'niü

oıi ıoııtit^ Doktrinleri, ABD'nin Kafkasya Poİitikasü, ABD'nin ortadoğu Politika§ü, ABDlrin

Uzakdoğu Politikası, ABD'nin Doğu Asya Politikası, ABD'nin Afrika Politikası, Tiirk-Amerikan

İlişkileri konuları incelenecektir.

seçmeli Fakülte Dersi:

Vll. Yar.yl (EsKi MÜEREDAT)
Türk Politikas| lıll
Ders öğrencilere Türk dlş politikasının tarihi 8elışiminive 8eleneklerini tanttarak (1960,2000) Türk dlş

politikaslnda 8üncel konu ve sorunlara odaklanmaktadlr,
Anayasa Hukuku:
Anayasa, anayasacılık hareketleri, anayasanln türlerive anayasanln üstünlüğü ilkesi, sjyasi iktidar,

devletin tanımı, öğeteri Ve biçimleri üzerinde dırrulmaktadlr, osmanll-Türk anaya5al g€|işmeleri, 1961

Ve 1982 anayasalannln yaplm süreçlerive belli başl! nitelikleri, 1982 anayasas|na göre Tü,kiye

cumhuriyeti devletinin temel nitelikleri, oGanlarl ile hak ve özgürlükler rejimi,

Diplomatik ingillzce l:

au ders ingilizie'yi bır tütün olarak öğrenmek ve dil edinimindeki dört temel öğeyi öğlenmiş bir

şekilde uluslarara5| düzeYde kullanabilmek üzere ha.ırlanmlştlr,

Rusça Vll
Öğrencilerin orta düzeyde Rusça konuşmalarınl sağlayabilmek amacıyla gramer; okırma parçalarl;

konuşma becerisini artlncl çaıışmalara odaklanllmlştlr,

Dünya Ekonomisi (5eçmeli}:

insanık tarihi kadar eski olan iktisadi faaliyetlerini irdeleme biçiminin d€ğiştiği ve iktisadi analizlerin

uıusaı boyutlann ötesinde ele allnmaya baştadlğlgünümüzdeki d(jnya ekonomisinin yaplsI, ışleyiş] ve

kOreselleşmenin ı.]lusaı ekonomiler açı5lndan taşıdığ! önemiVe etkileri kavratmak, ulu§la,arasl

kı-ıruluşlaiın dünya ekonomisindeki rollerini anlatmak Ve gelecekte karşılaşllmasl muhtemel

50runlarln çözüımesinde global bir per5pektif kazandlrmaktıl,

Uluslaİarasl Finans (seçmeti)| lJIuslararası döViz piyasalan, döViz kuru teorileri, dlş denkleşme

mekanizmalarl jle uluslar arası ekonomik sorunlar konu5unda, Bölüm öğrencilerinde analitik düşünme

yeteneği Ve kapsamll bir anlama dğzeyi oluşturmaktlr.

bavranış Bilimleri (Seçmeli)i Bu dersin amacl geleceğin yönetici adaylanna iş hayatında gerekıi olan

teknik, beşerive kavram5al beceriıerı kazandırmaktır. Ay,lca bu derste motivasyon, öğrenme, 5tres,

kişilik, duy;ular, küItür. alBılama Vb. daVranlşsal konUlar da tanıtllmaktadı,, Öğrencile,ı insan

davrançlaiıve bu davranışlan etkileme yol]an hakkında bil8ilendirmek amaçlanmaktadır,

Türkiye;de siyasi Partileİ: (seçmeli): Türkiye cı]mhuriyetin ilanlndan tünğmüze kadar kurü]Ian siya5j

pa.tiIer hakklnda aynntlll bil8iler Vermek amaçlanlr.
Vlüı. Ya v,l (EsKİ MüFREDAT)

Devletler Özel Hukuku: Devletler Özel HukUk, Vatandaşllk hukuku Ve yabancılar hukukı] olmak üzere

iki ana bölümden olırşmaktadır. Birinci bölümde, milletlerarasl hukuk Ve Türk hukuku ile bağıantıll

olarak vatandaşllk kavraml açıklanmaya çallşllır. Ayrlca, Türk vatandaşlüğlnın kazanllmasl Ve kaybl ile

iltili hukuki yol;r incelenir. İkinci bölümde, Türkiye'de yaşayan yabanclların hak Ve yükümlülükleri

öğretilir. Özellikle Yabanclların çallşma hak ve öz8ürlükleri in,elenmektedir,

T;rk Dlş Potitikasl lV: Ders öğrencilere Tilrk dış politikasinln tarihi 9elişimini ve 9elenekleJlni
tan|tar;k (2ooo-2o15 dönam]) Türk ıJlş politikasında güncel kontı Ve sorunlara .1a ' i.,,,.. J'| ..odaklanmaktadlr,
Diplomatik lngili.ce ll: De.s öğrencilere uluslararasl ilişkiler alanlnda ingiıizce terminolojiyi anlaıE§'{Ü
kullanma becerisini kazandlrmayl amaçlar.
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Rusça Vl||: Öğrencjlerin orta düzeyde RUsça konu§malallnl sağıayabilmek amaclyla gramer; okuma
parçalan; konuşma becerisini artırlcl çallşmalara odaklanllmışİr,
oİta Doğu Tarihi: (seçmeli): Geçmişten 8ünümüze ortadoğıJ'da yaşanan 5iyasi 8eiişrneler aktarllır.
Yönetim Pslkolojisi: {Seçmeli)| Dersin amacı, ör8üt içerjsindeki bİreylerin dİvraİışlİının grup, Orglt
ve çevre deği5kenleri dikkate allnarak incclenmesi Ve analiz ediImesidir. Bu derst; çalışanlann örgüt
ortamlndakidavıanlşlarlnl etkileyen faktörlerve bu davranlşlann çaışan ve örgüt üzerindekietkileri
ele aılnmaktadlr.
E" Devlet: (seçmeli}: öğrencilere eıektronjk devlet kavramlannl öğretmek, elektronik devleti tanıtmak
ve etkali bir şekilde kullanılmasınl sağlamak, Türkiye Ve dünyadaki;-devlet uygulamalannı
jricelemektjr, E-Devıet' in tanıml Ve uy8ulamalarının konu edildiği ders.
Medya v€ Politika: (seçm€li): Medya,siyaset ilişkilerinin tarihigeli§im sürecinigözden geçlrmek,
m€dyantn sayasalsisteme ve hükümetjere yöneljk yaylnlarlnln sosyal sonuçlarını değerlendirmek ve
öğrenciıeri sjyaset-medya iljşkilerjni çözümleyebilecek, anali2 Ve yorum yapabilmele-rinl sagıayacak
düzeyde bilgilendirmektir. Medyanln 5iyaset ile oıan ılişkilerini anlatır,
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