
 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Uluslararası İlişkiler Bölümü  

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 

 
Ders Kodu SUU501TZ  

Ders İsmi Uluslararası İlişkilerde Araştırma ve Yöntemleri I  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Bilim, teori ve olaylar, değerler ve bilim, bilim felsefesinin belli başlı konuları, bilimsel metodun temel unsurları; 

kavramlar, varsayımlar, varsayımların kontrol edilmesi, sosyal bilimlerde araştırmanın önemi ve yöntemlerin 

incelenmesi, hipotez ve teori geliştirme, veri toplama ve çözümleme teknikleri, araştırma bölümlendirmesi, ve yazım 

kuralları, giriş ve sonuçta yer alması gereken bilgiler, kaynak derleme, dipnot gösterme, aktarma, tablo ve şekillerin 

düzenlenmesi.  

 

Ders Kodu SUU511TZ  

Ders İsmi Avrupa Birliği  Dış politikası  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

AB’nin bölgesel politikaları, dış politikası ve ortak savunma politikası. AB’nin bütünleşme yolunda önemli 

adımlarından biri olan Ortak Dış ve Güvenlik Politikası oluşurken değişen Avrupa Birliği ülkelerinin incelenmesi, 
ortak politikanın birliğe üye ülkeler için avantajlarının ve dezavantajlarının değerlendirilmesi birliğin ortak dış ve 

güvenlik politikası oluşurken karşılaştığı engeller, dünya da meydana gelen güvenlik ve dış politika meselelerinin 

sürece etkileri. AB’nin küresel bir aktör olarak rolü ve geleceği. 

 

Ders Kodu SUU513TZ  

Ders İsmi Modern Türk Siyasi Tarihi I  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Cumhuriyetin kurulmasından bu yana kurulmasından günümüze kadar olan Türk siyasi tarihini konu alır. Temel siyasi 

aktörler ve Türk siyasi oluşumu, erken Cumhuriyet döneminden çok partili demokrasi dönemine geçiş, Demokrat Parti 

dönemi, 60’lı ve 70’li türbülanslı yılları, 80lerin ANAP yönetimi, 90ların koalisyon yönetimi ve son dönem 

meselelerini konu almaktadır.  

 

Ders Kodu SUU515TZ  

Ders İsmi Dünya Siyasetinde Avrasya  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Soğuk savaş sonrasında dünya sisteminin dönüşümü sırasında Avrasya’nın dünya politikasındaki yeri. ABD, Avrupa 
Birliği Rusya, ve Çin gibi büyük güçlerin dış politikaları. Bölgede ortaya çıkan değişim sürecinde Türkiye’nin rolü, 

Türkiye dış politikası açısından Avrasya Bölgesinin önemi. Rusya’nın yeni küresel ideolojisi Avrasyacılık. Küresel ve 

bölgesel aktörlerin enerji politikalarının bölgedeki yansımaları. 11 Eylül saldırıları sonrasında güvenlik algılamaları, 

ABD’nin yeni güvenlik politikaları, yeni dönemde güvenlik yapılanmalarının temel özellikleri. NATO’nun güvenlik 

algılamaları. 

 

Ders Kodu SUU517TZ  

Ders İsmi Uluslararası Ekonomi Politikası  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Ekonomik süreçler ve siyasi kurumlar arasındaki ilişki. Devletin piyasa müdahalelerinin analizi. Globalleşen 

ekonomik süreçlerin devlet ve siyaset penceresinden anlaşılması; küresel para sistemi. Uluslar arası politik ekonomide 

temel yaklaşımlar; devlet ve piyasa ilişkileri; uluslar arası kurumlar; uluslar arası ekonomiyi etkileyen ulusal ve 

uluslar arası politikalar. Uluslar arası yatırım. Uluslar arası para ekonomik krizler ve siyasete etkileri. 

 

Ders Kodu SUU519TZ  

Ders İsmi Rus Dış Politikası  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

SSCB’nin çöküşü sonrasında Rus Federasyonunun ekonomik, sosyal ve politik dönüşümü. Kurumsal olrak ve 

uygulamada Rus dış politikasının ana belirleyicileri 
 

Ders Kodu SUU521TZ  

Ders İsmi Uluslararası Hukukta Seçilmiş Konular  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 



Bu ders akademik ilgiler ve güncel gelişmeler ışığında uluslararası ilişkiler için seçilmiş konulardan oluşmaktadır..  

Ders Kodu SUU523TZ  

Ders İsmi Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Türk dış politikasının belirleyen temel unsurlar. Türkiye’nin AB üyeliği, ABD ve Rusya gibi büyük ülkelerle ilişkileri, 
Kıbrıs sorunu ekonomik gereksinin ve kısıtların dış politikaya yansımaları gibi temel ve güncelliğini koruyan 

konuların tarihsel arka planı. 1980 sonrası günümüze dek olan gelişmeler.  

 

Ders Kodu SUU525TZ  

Ders İsmi Küreselleşme ve Güvenlik Politikaları  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Tarihsel düzlemde güvenlik konseptinin zaman içinde evrimi 21. Yüzyıl ve savaş sonrasında ortaya çıkan tehditlerin 

çeşitlenişi. Siber savaş organize suçlar ekolojik kıyamet senaryoları küresel terör ve vb. bağlamında sıralanabilecek 

olguları incelemektedir. Bu tehditlerin karşısında gerek uluslar arası sistem gerek ulus devletlerin dış politika 
düzeyinde üretilebilecek güvenlik stratejileri 

 

Ders Kodu SUU527Z  

Ders İsmi Türkiye’nin Orta Doğu Politikası  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Erken cumhuriyet döneminden günümüze kadar olan süreç bu ders kapsamında incelenecektir. Bu kapsamda özellikle 

Türkiye’nin Arap İsrail çatışmasına, Iran Irak ilişkilerine körfez ve ırak savaşına yönelik politikaları 

incelenecektir.AB’nin ve ABD’nin bölgeye yönelik politikaları ve Türkiye’nin aldığı roller de bu bağlamda dersin 

kapsamı içine girmektedir 

 

 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Uluslararası İlişkiler Bölümü  

Yüksek Lisans Programları Ders İçerikleri TEZSİZ BAHAR  

 

Ders Kodu SUU502TZ  

Ders İsmi Uluslararası İlişkilerde Araştırma ve Yöntemleri II  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Bilim, teori ve olaylar, değerler ve bilim, bilim felsefesinin belli başlı konuları, bilimsel metodun temel unsurları; 

kavramlar, varsayımlar, varsayımların kontrol edilmesi, sosyal bilimlerde araştırmanın önemi ve yöntemlerin 

incelenmesi, hipotez ve teori geliştirme, veri toplama ve çözümleme teknikleri, araştırma bölümlendirmesi, ve yazım 

kuralları, giriş ve sonuçta yer alması gereken bilgiler, kaynak derleme, dipnot gösterme, aktarma, tablo ve şekillerin 

düzenlenmesi.  

 

Ders Kodu SUU512TZ  

Ders İsmi Avrupa Birliği Entegrasyonu  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

 Bu dersin amacı örgencilere Avrupa entegrasyonu ile ilgili değişen tarihsel yapı ile ilgili derinlemesine bilgi 

vermektir. Avrupa birliği entegrasyon süreci nasıl başladı nasıl evirildi ve bugün geldiği nokta nedir sorularına cevap 

aramaktadır. Ders 1945 sonrasından günümüze kadar olan tarihsel süreci kapsamaktadır. AB’nin kurumsal yapısını 

tarih içindeki ilerlemesini ve olası genişleme sürecini incelemektedir 

 

Ders Kodu SUU514TZ  

Ders İsmi Dünya Siyasetinde Asya -Pasifik  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Küreselleşme ve Asya ekonomileri uluslararası ilişkiler sistemi içinde Asya Pasifik, Asya Pasifik ülkelerinin Türkiye 

ile ilişikleri bölgesel entegrasyonlar. 
 

Ders Kodu SUU516TZ  

Ders İsmi Kamu Diplomasisi ve İletişim  

 T U L K ECTS 

3 0  3 8 

Kamu diplomasisi dış politikanın planlanması sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.özellikle ikili ilişkilerde çatışma 

çözümü süreçlerinde ya da subra nasyonal ve uluslararası yapılarla olan ilişkilerde önemli rol oynamaktadır. Kamu 
 



diplomasisi kavramının tarihi ve uygulanması,gazetelerin kullanımı, internet çağı ve tabiî ki iletişim kavramı bu dersin 

kapsamı içinde yer almaktadır.  

Ders Kodu SUU518TZ  

Ders İsmi Karşılaştırmalı Sosyal Politikalar  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Ülkeler ve yönetimleri sosyal politikalar söz konusu olduğunda çok geniş bir yelpazede farklılık gösterirler. Bu ders 

bu farklılıkları karşılaştırmalı bir biçimde incelemeyi amaçlamaktadır.özellikle refah devleti ve ve liberalism üzerine 

yoğunlaşmaktadır.  

 

Ders Kodu SUU520TZ  

Ders İsmi Türkiye – AB İlişkileri  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Üyelik başvurusu resmi süreci ile ilişkili olarak Türkiye-Ab ilişkilerinin Tarihi. Kopenhag ölçütleri ve AB 

müktesebatının tartışılması. Siyasi davarmış süreç ve kurumsal çerçevede AB’ye uyum. İnsan hakları, göç dış politika 

ve güvenlik gibi konularda tartışma. 

 

Ders Kodu SUU522TZ  

Ders İsmi Milliyetçilik ve Orta Asya Politikaları  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Kafkasya ve Orta Asya’ya ilişkin toplumsal ve siyasi konular, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve Azerbaycan. Orta Asya ve Kafkasların Sovyet ardılı dönem jeopolitik analizi, etnik yapı devlet 

oluşturma ekonomik dinamikler. Bölgedeki çatışmalar ve güncel çatışma potansiyelleri  

 

Ders Kodu SUU524TZ  

Ders İsmi Uluslar arası İlişkilerde Teorik Yaklaşım  

 T U L K ECTS 

3 0  3 8 

Uluslararası ilişkilerin bir disiplin olarak ortaya çıkışı, bu sürece başlangıç eden belli başlı okullar ve akademik 

tartışmalar; realizm- idealizm tartışması. II. Dünya savaşı ve uluslar arası ilişkiler teorisinin gelişmesine olan katkısı 

klasik görüş davranışçı görüş tartışmaları. Realizm- idealizm ve klasik görüş- davranışçı görüşe tartışmalarını 

yönlendiren teorisyenlerin görüşleri. Davranışçı ekol sonrası yeni teoriler: petrol bunalımı sonrası ekonomik 

bağımlılık teorisi ve plüralizm, yapısalcı yaklaşım periyodik iniş çıkışlar teorisi, eleştirel teori, post modern uluslar 

arası ilişkiler teorisi, soğuk savaş sonrası yeni arayışlar. 

 

Ders Kodu SUU526TZ  

Ders İsmi Modern Türk Siyasi Tarihi  II  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Cumhuriyetin kurulmasından bu yana kurulmasından günümüze kadar olan Türk siyasi tarihini konu alır. Temel siyasi 

aktörler ve Türk siyasi oluşumu, erken Cumhuriyet döneminden çok partili demokrasi dönemine geçiş, Demokrat Parti 

dönemi, 60’lı ve 70’li türbülanslı yılları, 80lerin ANAP yönetimi, 90ların koalisyon yönetimi ve son dönem 

meselelerini konu almaktadır 

 

Ders Kodu SUU528TZ  

Ders İsmi Küreselleşme  ve Uluslararası İlişkiler  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin  dönüşümü sürecinde küreselleşme olgusunun siyasal, ekonomik ve kültürel 

açılardan tanımlanması. Küreselleşme ile ilgili uluslararası politika sorunlarının analizi. Küreselleşme olgusunun 

uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri ve bu konuda yapılan teorik araştırmalar.  

 

Ders Kodu SUU530TZ  

Ders İsmi Soğuk Savaştan Günümüze Türk Dış Politikası  

 T U L K ECTS 

3 0  3 8 

Soğuk savaşın sona ermesi Türk dış politikası için bir çok noktada ve tercihte bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu 

durum aynı zamanda küresel ve bölgesel aktörlerle olan ilişkiler içinde geçerlidir. Bu ders görece kısa ama çok önemli 

bir döneme odaklanmaktadır. Soğuk savaş sonra Türk dış politikası ve yeni adaptasyon sürecini konu almaktadır.  

 

 

 

 

 

  

 



Ders Kodu SUU532TZ  

Ders İsmi Türkiye’de  Devlet ve Toplum  

 T U L K ECTS 

3 0  3 7 

Devlet toplumu şekillendirir ve toplumda devleti şekillendirir. bazı ülkeler için ilki gerçeğe daha yakın bir 

tanım.oluştururken diğerleri için ikincisi gerçeğe daha yakındır. Bu ders kapsamında Türkiye için durumun nasıl 

olduğu değerlendirilecek erken cumhuriyet döneminde  dönüşümün nasıl gerçekleştiği ve devlet ile toplum arasındaki 

ilişkilerin ve bağların nasıl şekillendiği üzerinde durulacaktır.  

 

 


