
INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 

Siyaset, siyasal sistemler ve siyaset bilimine ait temel kurum ve kavramlar; öğrencilerin farklı siyasal 
sistemlerin işleyişlerini anlamalarına yönelik olarak siyaset biliminin temel terimleri ve teorilerinin 
gözden geçirilmesi; ekonomik kalkınmadan güvenlik ve çevre sorunlarına kadar küresel problemlerin 
analiz edilmesi için gerekli zemini sağlamak üzere siyasal kurum ve dinamiklerin sistematik bir analizi. 
Program Öğrenme Hedefleri: 2-5 
 
 
INTL 201 / SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA METODLARI 
 
Davranış Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde araştırma metodlarına giriş; bilimsel araştırma mantığının, 

eleştirel düşünmenin ve gözlem ve deneyin temel bilimsel yöntemler olmasının vurgulanması; anket 

araştırmaları ve istatistiki metotlar başta olmak üzere, Uluslararası İlişkiler"de kullanılan araştırma 

metodlarının gözden geçirilmesi. 

Program Öğrenme Hedefleri: 5-6 

 

INTL 203 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 

Modern uluslararası sistemin evrimi ve oluşum süreci, ve bu süreçte özellikle İkinci Dünya Savaşı 

sonrası gelişmelere vurgu; temel teoriler ve uluslararası çatışma ve işbirliği, gruplaşma, milliyetçilik ve 

değişim güçleri ve süreçleri gibi temel kavramların uygulamaları. 

Program Öğrenme Hedefleri: 2-4-5 

 

INTL 204 / KARŞILAŞTIRMALI SİYASETE GİRİŞ 

Siyasal kültür, siyasal katılım, siyasal partiler, siyasal kurumlar gibi temel kavramlar ve bu kavramların 

günümüz belli başlı devletlerinin irdelenmesinde kullanılması. 

Program Öğrenme Hedefleri: 4-5 

 

INTL 301 / TÜRK ANAYASA SİSTEMİ 

Ülkenin en yüksek seviyedeki yasası ve bir faaliyet sistemi olarak Anayasa; yasama, yürütme ve yargı 

erklerinin organizasyon yapıları ve işleyişleri; bu üç erk arasındaki ilişkiler; vatandaş, kişisel 

özgürlükler ve hükümet. 

Program Öğrenme Hedefleri:  

 

INTL 307 / POLİTİKA ANALİZİNE GİRİŞ 

Politika analizine giriş; temel politika yapım süreçleri modellerı; farklı politika alanlarından seçilmiş 

problemlerin yapılandırılması, analizi, ve yeni politika önerilerinin geliştirilmesi. 

Program Öğrenme Hedefleri: 1-2-3-4-5 

 

INTL 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ 

Plato, Aristotle, MAchiavelli, Montesquieu ve Marx gibi antik ve modern zaman filozof ve siyasal 

teoriysenlerinin ortaya koyduğu temel siyasi fikirlerin tarihsel bir analizi. Siyasetin en temel 



sorunsalları üzerindeki entelektüel tartışmalar üzerine odaklanır (yönetim şekilleri, birey ve devlet 

arasındaki ilişki, adalet ve ahlak). 

Program Öğrenme Hedefleri: 1-2-5 

 

INTL 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ 

Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. 

Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen, ve çok farklı disiplinlerin 

içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, 

pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: 

küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, 

bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk. 

Program Öğrenme Hedefleri: 1-2-4-5-6 

 

INTL 318 / SOSYAL AĞ ANALİZİ 

Sosyal ağ analinizine giriş niteliğindedir. Sosyal ağlar için araştırma tasarımı, ağ verilerinin toplanması, 

ağların görselleştirilmesi gibi konuların yanı sıra merkezilik, yapısal boşluklar ve yapısal eşdeğerlik gibi 

temel analizleri kapsar. Dersler UCINET ve Visone bilgisayar programları eşliğinde ilerler. 

Program Öğrenme Hedefleri: 1-2-5-6 

 

INTL 325 / TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET 

Bu dersin amacı siyasi, sosyal ve ekonomik süreçleri toplumsal cinsiyet açısından incelemektir. Derste 

siyaset ve ekonomi politiğin farklı meseleleri, kadınlar ve erkeklerin gündelik hayatlarında var olan 

çeşitli eşitsizlikler açısından ele alınmaktadır. Ders süresince ulus-devlet oluşumu, yurttaşlık, emek ve 

kalkınma üzerine sorular tartışmaya açılacaktır. 

Program Öğrenme Hedefleri: 4-5 

 

INTL 330 / AVRUPA BİRLİĞİNDE SİYASAL KURUMLAR VE SİYASAL HAYAT 

Avrupa Birliği"nin kurumlarının evrimi, örgütlenme şekilleri ve işleyişleri. 

Program Öğrenme Hedefleri: 1-2-5 

 

INTL 335 / TERÖRİZM, AYAKLANMA VE DÜNYA SİYASETİ 

Teröristler, isyancılar, devrimciler ve gerilla olarak adlandırılan çeşitli türden devlet dışı silahlı 

örgütlerle ilgili araştırmaları gözden geçirir. Devletler arası rekabet, devlet kapasitesi, etnik ve dini 

kimlik ve ideoloji gibi düşünsel etmenlerin etnik çatışma, ayaklanma ve terörizmin ortaya çıkması ve 

devamı üzerindeki etkileri, iç çatışmanın uluslararası çatışmaya dönüşümü, isyancılar ve teröristlere 

dış destek sağlanması, devletlerin bu tür örgütlerle pazarlığı ve bu örgütlerin farklı siyası oluşumlara 

dönüşmesi gibi temel konular tartışılır. 

Program Öğrenme Hedefleri: 1-2-4 

 

 

 



INTL 337 / AVRUPA'DA DİN VE SİYASET 

Orta Çağ'da dindışı görülen unsurların sürülmesi ve cezalandırılmasından, 20. yüzyılda Balkanlar'daki 
dini temelli iç savaşlara kadar çeşitli örneklerle din ve siyasetin Avrupa tarihindeki ilişkisini araştırır. 
Dini inançların siyası farklılıklarda nasıl tanımladığı, kültürel çoğulculuk ve birarada yaşamanın şartları 
gibi konuları içerir. 
Program Öğrenme Hedefleri:  
 
 
INTL 340 / ORTADOĞUDA DEVLET VE SİYASET 
Ortadoğu"daki siyasal sistemlerin oluşum ve gelişim süreci; toplumsal ve siyasal güçler de dahil olmak 

üzere siyasal süreçleri şekillendiren aktörler; Orta Doğu"daki devletlerin dış politikaları. 

Program Öğrenme Hedefleri:  

 

INTL 342 / DÜNYADA DİN, LAİKLİK VE DEMOKRASİ 

Bu ders dindar ve laik siyasetlerin dünyada demokrasiyi, uluslararası meseleleri ve kamu politikalarını 

nasıl etkilediğini inceliyor. Karşılaştırmalı bir yaklaşımla, değişik ülkelerdeki farklı laiklik modellerini ve 

dindar ve laik siyasetin ve devlet politikalarının aldığı biçimleri analiz ediyor. Çoğunluğu Müslüman 

olan ülkelere ve Türkiye?ye yoğunlaşarak, din, devlet, milliyetçilik, demokratikleşme ve sosyal ve 

ekonomik kalkınma arasındaki ilişkileri araştırıyor. 

Program Öğrenme Hedefleri: 4-5 

 

INTL 360 / ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

Devletlerarası çatışmaların çözülmesi ve işbirliğinin sağlanmasında, başta Birleşmiş Milletler olmak 

üzere, uluslararası örgütlerin işlev ve yapıları. Çok uluslu şirketler, gönüllü dernekler ve toplumsal 

hareketler gibi sivil toplum örgütlenmelerinin evrimi ve günümüzdeki işlevleri; bu sivil toplum 

örgütlerinin devletler ve diğer uluslararası aktörlerle ilişkileri. 

Program Öğrenme Hedefleri:  

 

INTL 365 / KARŞILIKLI BAĞIMLILIK DÜNYASINDA HAYATTA KALMA VE REFAH 

Uluslararası ticaret, küresel finans, küresel halk sağlığı ve iklim değişikliği gibi küresel dinamiklerin 

incelenmesi; karşılıklı bağımlılıkların giderek egemen olduğu bir dünya için daha etkin küresel 

yönetişim modelleri ve bu modellere dayalı karşılaştırmalı analizler; yoksulluk, eşitsizlik, insanlığa 

karşı suçlar gibi küresel vicdanın ana maddelerinin incelenmesi; söz konusu sorunların çözümü 

bağlamında bütünsel bir küresel mutabakatın mümkün olup olmadığının irdelenmesi; böyle bir 

mutabakatın artan küresel karşılıklı bağımlılığı yönetmemizde bir yarar sağlayıp, sağlamayacağının 

değerlendirilmesi. 

Program Öğrenme Hedefleri: 4 

 

INTL 374 / ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK VE GÜVENLİK 

İttifaklar, uluslararası organizasyonlar, etnik ve ulusal uyuşmazlıklar, kitle imha silahlarının artışı gibi 

uluslararası güvenlik ile ilgili uyuşmazlık ve bakış açıları ile ilgili teoriler. 

Program Öğrenme Hedefleri: 2-5 



INTL 375 / AVRASYA: 1914'DEN BUGÜNE SİYASET VE TOPLUM 

Sovyet ve Sovyet-sonrası Rusya, Ukrayna, Orta Asya ülkelerinde siyaset, ekonomi, toplum; Rusya'da 

siyasal partiler ve parlamento, etnik siyaset ve milliyetçilik, hukuk, medya, sivil-asker ilişkileri, 

ekonomi, demografi, ve Rus dış politikası. 

Program Öğrenme Hedefleri: 1 

 

INTL 380 / YÜKSELEN GÜÇLERİN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİ POLİTİĞİ 

Ders yükselen güçleri ekonomi politiği açısıyla değerlendirecektir. Ele alınacak konular, geç 

sanayileşmenin ekonomi politiği, kalkınma ve demokrasi arasındaki ilişki, devlet ve ekonomi 

arasındaki ilişki, kalkınma sürecinde kurumların önemi ve BRIC ve yakın-BRIC ülkelerinin değişen 

küresel düzen içindeki yükselişine dair güncel tartışmaları içermektedir. İşlenen teorik temalar 

karşılaştırmalı bir perspektifle Türkiye?nin ekonomi politiği ile Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, 

Meksika, Arjantin, Endonezya, Malezya ve Polonya üzerine vaka çalışmalarına uygulanacaktır. 

Program Öğrenme Hedefleri: 3-4-5 

 

INTL 385 / TÜRK DIŞ POLİTİKASI 

Türk dış politikasındaki ana gelişmeler; dış politika hedefleri ve yönelimlerindeki değişimler; 

geçmişten günümüze Türkiye"nin dış ilişkilerindeki değişim güçleri, sorunlar ve ilgili konular 

Program Öğrenme Hedefleri: 1-2-4-5 

 

INTL 406 / TÜRK SİYASİ HAYATI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR 

Demokrasiye geçiş ve demokrasinin yerleşmesi sürecindeki Türkiye"de önemli güncel konular. Derste 

ele alınacak konular dersin verileceği her sömestrde ayrı ayrı belirlenecektir. 

Program Öğrenme Hedefleri: 3-5 

 

INTL 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ 

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin 

kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi 

perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal 

dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin 

bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik 

ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin 

kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu. 

Program Öğrenme Hedefleri: 1-2-4-5-6 

 

INTL 415 / SÖMÜRGECİLİK VE EMPERYALİZM 

Emperyalizmin zirvede olduğu dönemde Avrupalı devletler ve Amerika Birleşik Devletleri"nin Afrika, 

Asya ve Latin Amerika"ya karşı uyguladığı politikaları, ve bu politikalara karşı oluşan yerel hareketler 

ile bağımsızlık sürecinin etkilerini analiz eder. 

Program Öğrenme Hedefleri:  

 



INTL 416 / KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL DAVRANIŞ 

Kitlesel siyasal davranışa giriş. Bireylerin siyasal davranışlarını ve tercihlerinin oluşumunu 

karşılaştırmalı bir perspektifle inceliyoruz. Odağımız bireylerin eylem ve tutumları, yaklaşımımız ise 

teorik ve ampirik. Oy verme davranışı üzerine özel vurgu. Ele alınacak konular arasında kamuoyu 

oluşumu, partizanlık, oy verme modelleri, ekonomik oy verme, seçimlere katılım ve toplumsal 

hareketler bulunmaktadır. 

Program Öğrenme Hedefleri: 1-5 

 

INTL 421 / SİYASET SOSYOLOJİSİ 

Siyasi kurumların tarihsel gelişimini ve niteliğini, aynı zamanda devletin sosyal temellerini inceler. 
Program Öğrenme Hedefleri:  
 
 
INTL 435 / KÜRESEL DÜNYADA ULUSLARARASI GÖÇ 
Uluslararası göç birçok açıdan ilgi odağı olan bir konu oluşturmuştur. Küreselleşen dünya içinde 

uluslararası göçü nasıl anlarız, ondan nasıl faydalanabiliriz, onunla birlikte sorunsuz nasıl yaşarız ve en 

önemlisi onu nasıl yönetiriz soruları bu ilginin temelindedir. Bu çabalarımız bu olgunun büyüklüğü ve 

diğer küresel olgular ile iliskisi anlamında sürmektedir. Bu ders içinde, öğrenciler göç ile diğer küresel 

gelişmeler arasındaki ilişkileri değerlendirme ve bu çerçevede ilgili akademik, kamusal ve genel 

tartışmalara katılma konularında deneyim kazanırlar. 

Program Öğrenme Hedefleri: 1-4 

 

INTL 444 / 21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE OTORİTERLİK 

21. yüzyılda demokratik ve otoriter rejimlerin değişen doğaları, yakın dönem araştırmaları ve ampirik 
kanıtlar, dünyadan örnekler, tarihsel dönemlerle karşılaştırmalar; demokrasinin mevcut sorunları ve 
yükselen otoriter ve hibrit rejimlerin neden ve sonuçları; gelişmiş demokrasilerin düşen kalitesi; 
siyasetin kişiselleştirilmesi, siyasi partilerin zayıflaması, yeni-otoriter, yeni-muhafazakâr ve yeni-
popülist hareketler; yeni medya, sivil toplum ve siyasi iletişim; rekabetçi otoriteryanizm; küreselleşme 
ve kapitalizm-demokrasi beraberliğinin zorlukları; müşteri ilişkileri ve yolsuzluk. 
Program Öğrenme Hedefleri:  
 
 
INTL 447 / AVRUPA BİRLİĞİ KİMLİK VE DIŞ POLİTİKASI 
Avrupa kimliği üzerine tartışmalar; kimlik ve dış politika ilişkisi; AB dış politikasının ekonomik ve 
güvenlik boyutlarının gelişimi, dünyanın çeşitli bölgelerinde (Balkanlar, Ortadogu, vb.) AB dış 
politikasının yansımaları, AB-ABD ilişkileri. 
Program Öğrenme Hedefleri:  
 
 
INTL 448 / GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika toplumlarında global bağlantılarla güncel siyaset. Bölgeye ve özellikle Ikinci 

Dünya Savaşı sonrası yakın tarihine alternatif bakış açıları. Yurttaşlık, haklar, ulusal kimlikler, din, 

toplumsal cinsiyet, göç, sosyal hareketlilikler, kalkınma ve şehir dönüşümleri üzerine diskurlar ve 

pratikler. 

Program Öğrenme Hedefleri: 4-5 

 



INTL 475 / ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK SİYASETLERİ 

Bu ders etnisite ve ulus-millet ve milliyetçilik kavramlarının tanımlarını ve aralarındaki ilişkiyi 

incelemektedir. Etnisitenin birbiriyle rekabet halindeki tanımları ve milliyetçiliğin doğuşuna ilişkin 

farklı kuramlar eleştirel bir açıdan değerlendirilmektedir. Etnisite ve milliyetçilik konularındaki klasik 

çalışmaların yanısıra, dersin içeriği bu alandaki en yeni ve çığır açıcı çalışmalarla güncellenmektedir. 

Program Öğrenme Hedefleri: 1-4-5 

 

INTL 499 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR 

Dış politika ve güvenlik, kimlik, vatandaşlık, demokrasi, yerel ve küresel yönetişim ve farklı dünya 

bölgeleri gibi uluslararası ilişkiler müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek 

iç ve dış siyasi problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama. Vaka çalışması, 

takım çalışması ve sunumlar. 

Program Öğrenme Hedefleri:  

 


