
Kazanılan Derece 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Anabilim Dalında Yüksek Lisans (MS) Derecesi almaya hak 

kazanmaktadırlar. 

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar 

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az 

yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez 

çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek 

lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak 

koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam 

en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen 

dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. 

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak 

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi 

dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda 

yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup 

başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Bu program yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları 

a. Program Online Başvuru Formunu doldurmuş olmak  

b. Bir lisans diplomasına sahip olmak,  

c. Ales sözel ve eşit ağırlık puan türü 55 ve üzeri puan almış olmak,  

d. Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz.  

e. Tezli Yüksek lisans için, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya 

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavından (YDS) 50 taban puanı 

almış olmak. Buna ek olarak benzeri ulusal/uluslararası güvenilirliği olan dil 

sınavlarından alınmış söz konusu puana eşdeğer puanlar da kabul edilir.  

f. En az 2 Lisans Genel Not Ortalamasına sahip olmak.  

g. Tezli Yüksek lisans için, mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak 

gerekir.  



h. Tezli Yüksek lisans için, olumlu referans sahibi olmak,  

i. Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının 

%50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil 

puanının %10’u toplanır.  

j. Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, lisans not 

ortalamasının %50’si ve varsa, mülâkat puanının %50’si toplanır.  

k. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek 

lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Üniversitenin Yabancı uyruklu 

Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde belirtilmiş şartlara uygun olarak 

yürütülür.  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler   

1. Başvuru formu  

2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi  

3. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi  

4. Mezun olduğu okuldan alınmış Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi  

5.Yabancı dil belgesi 

6. 2 adet resim  

7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi 

(Erkek adaylar için) 

8. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı 

kazanan 

öğrencilerden istenecek bir belgedir.) 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden 

belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin 

içeriğinin, İYYÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve Sosyal Bilimler 

Enstitüsü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. 

Program Tanımı 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programının temel amacı, 

öğrencilerin süregelmekte olan küresel problemler konusunda derin bilgi sahibi 



olmalarını sağlamaktır. Kavramsal düzeyde öğrenciler, farklı uluslararası güçlerin 

sürekli etkileşiminin yapısı konusunda bilgi sahibi olacak, uygulamada ise bu 

problemlere geniş bir bakış açısıyla değişik çözümler getirme amacına yönelik 

önemli adımlar atmış olacaklardır. 

Program Yeterlilikleri 

1) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki yetkinliklerin yanında bu alanla 

yakın ilişki içerisinde bulunan Avrupa çalışmaları, ekonomi, sosyoloji ve hukuk gibi 

disiplinlerdeki temel kavram ve konuları öğrenme 

2) Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler disiplinindeki kuram, kavram, olgu ve 

konuları öğrenme ve yorumlayabilme 

3) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve 

kültür gibi etkenler arasındaki bağları eleştirel bir yaklaşımla yorumlayabilme 

4) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlık düzeyinde bilgi 

geliştirme ve bilgiyi derinleştirme 

5) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinindeki kavram ve terimleri yetkin 

bir şekilde kullanma 

6) Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanındaki teorilerinden yararlanarak yerel, 

bölgesel ve uluslararası gelişmeleri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER 
ÇERÇEVESİ  (TYYÇ)   PROGRAM YETERLİLİKLERİ 

7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 

BİLGİ                                                                                                                                  
-Kuramsal  
-Olgusal 

  

- Lisans düzeyi yeterliliklerine 
dayalı olarak, aynı veya farklı bir 
alanda bilgilerini uzmanlık 

düzeyinde geliştirebilme ve 

derinleştirebilme.   X   X X   X 

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler 
arası etkileşimi kavrayabilme.   X X   X   

BECERİLER                          
-Bilişsel 
-Uygulamalı 

  

- Alanında edindiği uzmanlık 

düzeyindeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgileri kullanabilme. X X   X   X 

- Alanında edindiği bilgileri farklı 

disiplin alanlarından gelen bilgilerle 
bütünleştirerek yorumlayabilme ve 

yeni bilgiler oluşturabilme,   X X   X   



- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları 

araştırma yöntemlerini kullanarak 

çözümleyebilme. X   X   X   

YETKİNLİKLER 

Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme 

Yetkinliği 

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren 
bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilme.   X X   X   

- Alanı ile ilgili uygulamalarda 
karşılaşılan ve öngörülemeyen 
karmaşık sorunların çözümü için 

yeni stratejik yaklaşımlar 
geliştirebilme ve sorumluluk alarak 

çözüm üretebilme. X X   X X   

- Alanı ile ilgili sorunların 
çözümlenmesini gerektiren 
ortamlarda liderlik yapabilme. X   X X   X 

Öğrenme Yetkinliği 

- Alanında edindiği uzmanlık 

düzeyindeki bilgi ve becerileri 
eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme ve öğrenmesini 

yönlendirebilme.   X X X X X 

İletişim ve Sosyal 
Yetkinlik 

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve 
kendi çalışmalarını, nicel ve nitel 

veriler ile destekleyerek alanındaki 
ve alan dışındaki gruplara, yazılı, 

sözlü ve görsel olarak sistemli 
biçimde aktarabilme.   X   X   X 

-  Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri 
yönlendiren normları eleştirel bir 

bakış açısıyla incelemeyebilme, 
geliştirebilme ve gerektiğinde 

değiştirmek üzere harekete 

geçebilme. X   X X X   

- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil 
Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde 
kullanarak sözlü ve yazılı iletişim 

kurabilme.   X X   X X 

- Alanının gerektirdiği düzeyde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim 
ve iletişim teknolojilerini ileri 

düzeyde kullanabilme. X X X   X   



Alana Özgü Yetkinlik 

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, 
yorumlanması, uygulanması ve 
duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerleri gözeterek denetleyebilme 
ve bu değerleri öğretebilme. X X   X X   

- Alanı ile ilgili konularda strateji, 
politika ve uygulama planları 
geliştirebilme ve elde edilen 

sonuçları, kalite süreçleri 
çerçevesinde değerlendirebilme.   X     X X 

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, 
problem çözme ve/veya uygulama 
becerilerini, disiplinlerarası 
çalışmalarda kullanabilme. X X   X     

 

 

 

Ders Program Yeterlilikleri Matrisi 

 

  Program Yeterlilikleri 

Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 

1.Yıl 1.Dönem   

SBUI 541 
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 
ve Bilimsel Etik 3 3 3 3 3 5 

SBUI 561 Strateji  4 1 5 2 4 5 

SBUI 511 Uluslararası İlişkiler Teorileri 5 5 4 2 5 4 

SBUI 533 AB Siyasetine Giriş 5 4 3 4 2 4 

SBUI 531 Türk Dış Politikası Güncel Konular 4 5 3 5 5 4 

SBUI 521 Siyaset Teorisi 5 2 2 1 1 4 

1. Yıl 2. Dönem   

SBUI 522 Uluslararası Politika 5 4 5 3 5 4 

SBUI 512 Uluslararası Hukuk 4 3 2 3 3 3 

SBUI 564 Yayım Becerileri ve Bilimsel Etik 3 3 3 3 3 5 

SBUI 532  Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 5 3 2 2 3 4 

SBUI 572 Uluslararası Ekonomi Politik 5 5 5 5 5 4 



SBUI 544 Bölgesel Analiz: Ortadoğu 4 2 5 2 2 4 

SBUI 562 Uluslararası Örgütler 5 4 5 3 5 4 

 

 

Mezunların Mesleki Profili 

Programa katılacaklar Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans 

Programından mezun olan öğrencilerin istihdam alanı geniş olduğundan dolayı 

siyaset biliminin ve uluslararası ilişkilerin giderek artan önemine paralel olarak 

değişik sektörlerde, edindikleri formasyonu kullanabilme olanağı bulabileceklerdir. 

Uluslararası kuruluşlarda, diplomaside, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 

medyada, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu işletmelerde, sivil 

örgütlerde (NGOs) çalışabilecekleri gibi araştırmacı, danışmanlık ve akademik 

kariyer gibi meslek dallarına da yönelme şansına sahiptirler. 

Bir Üst Seviyeye Geçiş 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programından mezun olan 

öğrenciler, yüksek lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda 

bulunabilirler. 

Program Yapısı 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programından yüksek 

lisans derecesi almak için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az 

yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olunması gerekmektedir. 

Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak 

değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS 

kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez 

çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 

Öğretim Programı 



 

 

 

 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma 

Yönetmeliğin 41. maddesi hükümleri doğrultusunda; 

(1)Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı 

notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme 

koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna 

bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat 

dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı 

başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir. 

(2) Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta 

içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi 

öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta 

içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından 

işleme alınmaz. 

(3) Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir 

Başarı notları sayısal eşdeğeri 

AA 4.00 

BA 3.50 

KOD DERSİN ADI T U K AKTS KOD DERSİN ADI T U K AKTS

SBUI 541

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel 

Etik
3 0 3 8 SBUI 522

Uluslararası Politika
3 0 3 8

Seçmeli 3 0 3 8 SBUI 507 Seminer 1 0 0 8

Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli 3 0 3 8

Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli 3 0 3 8

TOPLAM 12 0 12 32 TOPLAM 10 0 9 32

KOD DERSİN ADI T U K AKTS KOD DERSİN ADI T U K AKTS

SBUI 590 Tez 0 0 0 15 SBUI 590 Tez 0 0 0 15

Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 15 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 15

TOPLAM 0 0 0 30 TOPLAM 0 0 0 30

TOPLAM AKTS: 124

SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER 

KOD I. Yarıyıl KOD II. Yarıyıl

SBUI 561 Strateji 3 0 3 8 SBUI 568 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 8

SBUI 511 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3 0 3 8 SBUI 572 Uluslararası Politik Ekonomi  3 0 3 8

SBUI 533 AB Siyasetine Giriş 3 0 3 8 SBUI 512 Uluslararası Hukuk 3 0 3 8

SBUI 531 Türk Dış Politikası Güncel Konular 3 0 3 8 SBUİ 562 Uluslararası Örgütler 3 0 3 8

SBUI 521 Siyaset Teorisi 3 0 3 8 SBUI 564 Yayım Becerileri ve Bilimsel Etik 3 0 3 8

SBUİ 591 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 15 SBUI 544 Bölgesel Analiz: Ortadoğu 3 0 3 8

SBUİ 592 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 15 SBUI 532 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 0 3 8

SBUİ 593 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 15 SBUİ 591 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 15

SBUİ 594 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 15 SBUİ 592 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 15

SBUİ 599 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 15 SBUİ 593 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 15

SBUİ 594 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 15

SBUİ 599 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 15

BAHAR DÖNEMİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER  PROGRAMI 

GÜZ DÖNEMİ

2017-2018 AKADEMİK YILI  TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI

III. Yarıyıl IV. Yarıyıl

I. Yarıyıl II. Yarıyıl

GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ



BB 3.00 

CB 2.50 

CC 2.00 

DC 1.50 

DD 1.00 

FF 0.00 

DZ 0.00 

(4) Aşağıda belirtilen notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil edilmez; 

a) Muaf (M): Öğrencinin İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi dışındaki 

üniversitelerden aldığı ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen 

dersler için kullanılan işarettir. 

b) Terk (T): Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten çekildiklerini gösteren 

işarettir. 

(5) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl 

sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Yarıyıl sonu başarı notu FF olan 

öğrenci o dersten başarısız sayılır. 

(6) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti ilgili enstitü yönetim kurulu 

tarafından kabul edilen öğrenci yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içinde 

yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilir. 

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, derslerin her birinden elde edilen başarı notuyla o 

dersin kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına 

bölünmesi ile elde edilen değerdir. Bölme sonucu noktadan sonra iki hane yürütülüp 

yuvarlatılarak belirlenir. 

(8) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi 

içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not 

geçerlidir. 

(9) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az 

bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. 

(10) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin 

ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar 

verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat 

dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır. 

(11) Üniversite, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam 

edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirleyebilir. 



(12) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında 

ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre 

tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı 

zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da 

yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının 

oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik 

ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkele 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

Mezuniyet Koşulları 

MADDE 47 – (1) Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir. 

(2) Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında 

ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir. 

(3) Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, 

Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde 

yer alırlar. Bu durum ayrıca öğrencinin diplomasında da belirtilir. 

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen GANO’su yeterli olmayan 

öğrencilerin durumu danışmanları ve anabilim/anasanat başkanlığı tarafından 

izlenir. 

(2) Yüksek lisans öğrencileri GANO’su en az 2.50 ye çıkarana kadar, daha önce 

almış oldukları CC notlu dersleri, F olanlardan başlayarak tekrar ederler. 

(3) Doktora/sanatta yeterlik öğrencileri GANO’su en az 3.00’a çıkarana kadar, daha 

önce almış oldukları CB notlu dersleri F olanlardan başlayarak tekrar ederler.  

Eğitim Türü 

Bu program tam zamanlıdır. 

Ana Bilim Dalı Başkanı 

Yrd. Doç Dr. Hüdayi Sayın   

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Maltepe Mahallesi 

Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL 

Tel: 444 50 01 / 2156   

E-posta: hudayi.sayin@yeniyuzyil.edu.tr 

Değerlendirme Anketi 

 

mailto:hudayi.sayin@yeniyuzyil.edu.tr


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, 

bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile 

yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini 

bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. 

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT 

gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul 

edilmektedir. 

Değişim öğrencilerinin kabulü, YYÜ ile partner üniversite arasında imzalanan ikili 

anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. 

 

 

Ders İçerikleri 

1. DÖNEM 

SBUİ 541 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 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 531Türk Dış Politikası 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 561 Strateji: Bu derste bireyler, devletler, kurumlar, sivil toplum örgütleri, 

uluslararası örgütler gibi ulusal ve uluslararası politika aktörlerinin davranış ve 

tutumlarını nasıl oluşturdukları, söz konusu aktörlerin algılarının nasıl 

biçimlendirildiği üzerinde durulmaktadır.  

Seçmeli Dersler 

SBUİ 511 Uluslararası İlişkiler Teorileri: Bu derste güvenlik kavramı ekseninde 

yaşamsal ulusal değerler ve çıkarların korunması ve geliştirilmesine yönelik ulusal 

ve uluslararası koşulların nasıl yaratılacağı anlatılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

ortaya konulacak farklı stratejilere değinilmektedir.  



 

SBUİ533 AB Siyasetine Giriş: Bu ders, öğrencileri Avrupa bütünleşmesinin tarihsel 

gelişimi konusunda bilgilendirmeyi ve kuramsal zeminindeki tartışmalarla 

tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bütünleşmenin anlamı; federalizm, işlevselcilik ve 

yeni-işlevselciliğin Avrupa bütünleşmesine yaklaşımları; hükümetler arasıcılığın 

eleştirileri; konstrüktivizm ve yeni gelişmeler bu derste ele alınacak temel 

tartışmalardır.  

 

 

2. DÖNEM 

 

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

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

çerçeve sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, Uluslararası İlişkilere ilişkin teorik 

bilgilerini ve güncel değerlendirmelerini katarak uluslararası sistemin bugünü ve 

yarını hakkında analitik tahlillerde bulunmalarıdır.  

SBUİ564 Yayım Becerileir ve Bilimsel Etik: 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 512 Uluslararası Hukuk: Bu derste uluslararası hukukun köken ve doğası, 

modern devlet sisteminin karakteri ve uluslararası topluluğun hukuki düzenleniş 

esasları incelenmektedir. Derste uluslararası sözleşmelere, uluslararası 

anlaşmazlıklara ve uluslar arası yargı kuruluşlarına ayrıntılı biçimde yer 

verilmektedir.  

 

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.  

 

Seçmeli Dersler 

 

 

SBUİ 572 Uluslararası Politika Ekonomi: Bu 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 Uluslararası Örgütler: Bu dersi alan öğrencilerden beklenen, özellikle BM 



gibi neredeyse bütün dünya devletlerinin üye olduğu global örgütlerle NATO gibi 

bölgesel savunma sistemleri, bölgesel ve küresel ekonomik işbirliği örgütleriyle, 

siyasal ve kültürel entegrasyon amaçlı yapılar hakkında gerekli bilgi ve donanıma 

sahip olmasıdır 

SBUİ544 Bölgesel Analiz: Ortadoğu: Bu dersin amacı öğrencilerin Dış politika 

süreçlerinin birbirleriyle ilişkisi ve ülkemizdeki gelişmeleri de dikkate alarak, 

Ortadoğu Bölgesini etkileme potansiyeline sahip olay ve süreçlerin tartışılmasını 

sağlamaktır. 


