
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ/TEZSİZ 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

 

1.DÖNEM 

 

SBUİ 511 Uluslararası İlişkiler Teorileri: Bu derste güvenlik kavramı ekseninde yaşamsal 

ulusal değerler ve çıkarların korunması ve geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslar arası 

koşulların nasıl yaratılacağı anlatılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ortaya konulacak farklı 

stratejilere değinilmektedir. 

 

SBUİ 521 Siyaset Teorisi: Bu derste temel siyasal aktörler, değerler ve kavramlar doğuşları, 

tarihsel gelişimleriyle beraber sunulmaktadır. Siyasal düşünürler, yönetim biçimleri, 

ideolojiler, partiler, özgürlük, demokrasi, güvenlik gibi kavramlar tartışılan başlıklardan 

bazılarıdır. 

 

SBUİ 531 Türk Dış Politikasında Güncel Konular: Bu derste Kıbrıs, AB ile ilişkiler, PKK, 

İran Nükleer Krizi, Irak’ın yeniden yapılandırılması, Suriye’deki çalkantılar, Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika’nın dönüşümü gibi güncel ve yakıcı dış politika meseleleri incelenmekte ve 

Türk dış politikası masaya yatırılmaktadır. 

 

SBUİ 513 Türk Siyasi Tarihi: Bu ders 19. yy. Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan 

bir tarihsel dönemi kapsamaktadır. Dersin içeriği Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti 

devletlerinde modern siyasal iktidar alanının oluşumunu, sınıflar, sosyo-kültürel kimlikler, 

toplumsal ve siyasal hareketler ile ideolojiler üzerinden incelemeye yönelik olarak 

tasarlanmıştır.  

 

SBUİ 563 Strateji: Uluslararası İlişkilerde stratejinin yeni, temel unsurları, kuramsal ve 

teorik çerçeve, devletlerarası güç ilişkileri, güç analizi, uluslararası İlişkilerde stratejik 

hamleler, dış politika stratejileri, ulusal ve uluslar arası güvenlik stratejileri, güvenlik – strateji 

– jeopolitik ve jeostrateji ilişkisi. 

 

SBUİ 509 Proje 



2. DÖNEM 

 

SBUİ 512 Uluslararası Hukuk: Bu derste uluslararası hukukun köken ve doğası, modern 

devlet sisteminin karakteri ve uluslar arası topluluğun hukuki düzenleniş esasları 

incelenmektedir. Derste uluslararası sözleşmelere, uluslararası anlaşmazlıklara ve uluslararası 

yargı kuruluşlarına ayrıntılı biçimde yer verilmektedir. 

 

SBUİ 522 Uluslararası Politika: Bu dersin amacı, Uluslararası İlişkilerin temel metinlerini 

incelemek ve uluslar arası sistemdeki düzen ve değişim üzerine genel bir çerçeve 

sağlamaktadır. Öğrencilerden beklenen, Uluslar arası İlişkilere ilişkin teorik bilgilerini ve 

güncel değerlendirmelerini katarak uluslar arası sistemin bugünü ve yarını hakkında analitik 

tahlillerde bulunmalarıdır. 

 

SBUİ 532 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler: Dersin amacı iktidar ve güç ilişkisini sosyal 

yapının ve siyasetin kesiştiği düzlemde incelemektir. Dersin içeriği, siyaset sosyolojisinin 

temel yaklaşımları, modern devletin sosyopolitik oluşumu, toplumsal hareketler ve iktidar, 

sosyal-siyasal değişim ve küreselleşmedir. 

 

SBUİ 542 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Bu ders sosyal bilimlerin çeşitli 

alanlarında yapılan çalışmalarda kullanılabilecek araştırma yöntemlerini ve bilimsel veri 

toplama tekniklerini incelemeyi amaçlamaktadır. İki dönem boyunca şu konular üzerinde 

durulacaktır: Bilimin tanımı, bilimin amaçları ve özellikleri, bilimsel yöntem ve araştırma, 

bilimsel yönteme ilişkin temel kavramlar, sosyal araştırmaların sınıflandırılması, veri toplama 

teknikleri ve sınıflandırılması, verilerin değerlendirilmesi ve sunulması. 

 

SBUİ 572 Uluslararası Politika Ekonomi: B u derste ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar 

arasındaki ilişki incelenmektedir. Küresel ekonomik bağımlılık sürecinde küresel siyaseti 

anlamaya çalışmaktadır. Derste, küresel ekonomik kuruluşlar, piyasa ilişkileri, ekonomik 

krizler ve siyaset arasındaki karşılıklı etkileşim ve ilişki ortaya koyuluyor. 

 

SBUİ 564 Avrupa Güvenliği ve Siyaseti: Bu derste Avrupa Güvenliği ve Soğuk Savaş 

sonrası oluşan ortamda Avrupa’nın yeni güvenlik algılamaları ve politikaları analiz 

edilmektedir. Söz konusu politikalar, Avrupa’da artan İslamofobi ve yabancı düşmanlığı gibi 

vakalarla beraber ele alınmalıdır. 

 


