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Program Bilgileri 

 

Program Hakkında AGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün amacı, politik sistemleri 

kavrayabilecek, günümüz politikalarının aksayan yönlerini ve güncel sorunlarını 

tespit edebilecek, onlar üzerine analiz yapıp, olası çözüm önerilerini ortaya 

koyabilecek, var olan kaynakları en etkin biçimde kullanabilecek teorik ve 

uygulamalı bilgi donanımı güçlü, çok yönlü düşünebilen ve çözüm odaklı bireyler 

yetiştirmektir. Program dinamik akademik kadrosu ve öğrencilere sağladığı kapsamlı 

araştırma olanakları sayesinde, benzer ulusal ve uluslararası programlar arasında en 

üst sıralarda yer almayı ve küresel problemlere kalıcı çözümler üretmeyi 

hedeflemektedir. 

Program Hedefleri Veri okuryazarlığı, analitik problem çözme, politik karar verme, müzakere gibi 

yeteneklerini kazandırma.  

Kazanılan Derece  Lisans derecesi 

Öğrenim Süresi ve 

Kredisi 

4 yıl (Bir yıl İngilizce Hazırlık Programı hariç) 

240 AKTS 

Öğrenim Düzeyi Lisans; EQF-LLL 6. Düzey, QF-EHEA 1.Düzey 

Eğitim Türü Tam zamanlı 

Eğitim Temel Alanı Beşeri Bilimler 

Kabul Koşulları Lise diploması; Ulusal Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yoluyla yerleştirilmiş 

olmak; Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Sınavında  

başarılı olmak ya da TOEFL’dan yeterli yabancı dil puanını almış olmak 

Yabancı öğrenciler için, üniversite tarafından ilan edilen şartları sağlamak 

Önceki Öğrenmenin 

Tanınması 

Program dışında alınan derslerin transferleri, Abdullah Gül Üniversitesi Lisans 

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre ilgili yönetim kurulu 

kararı ile yapılır. 

Mezuniyet Koşulları ve 

Kuralları 

Öğrencinin, müfredatta yer alan tüm dersleri, Genel Not Ortalaması (GPA) en az 2.00 

olacak şekilde tamamlaması gerekmektedir. 

Mezunların Mesleki 

Profili ve İstihdam 

Olanakları 

Mezunlar, özel sektörde olduğu kadar kamuda, hızla genişleyen düşünce kuruluşu ve 

danışmanlık endüstrilerinde veya siyaset bilimi veya sosyal bilimlerin ilgili 

alanlarındaki yüksek lisans derecelerini takip etme konusunda uzmanlığa sahip 

olacaklar. Programdan mezun olan öğrenciler Kamu Kurum ve Kuruluşları (Dışişleri 

Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu vb.), özel sektör (danışma 

firmaları, denetim firmaları, iletişim firmaları vb.), araştırma şirketleri, küresel medya 

sektörü, bankacılık sektörü ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilirler.  

Üst Derece 

Programlarına Geçiş 

Program mezunları, lisansüstü programlarda (7. Düzey veya 8. Düzey) öğrenim 

görmek üzere başvuruda bulunabilirler. 

Ölçme ve Değerlendirme AGÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları uygulanır. 

Harf Notu Katsayı Puan Statü  Harf 

Notu 

Statü 

A 4.00 90-

100 

Geçer  NA Devamsız 

A- 3,67 87-89 Geçer  W Çekilme 

B+ 3,33 83-86 Geçer  I Eksik 

B 3,00 80-82 Geçer  T Transfer 

B- 2,67 77-79 Geçer  S Yeterli 

C+ 2,33 73-76 Geçer  U Yetersiz 

C 2,00 70-72 Geçer  P Devam 

Ediyor 
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C- 1,67 64-69 Şartlı Geçer  EX Muaf 

D+ 1,33 56-63 Şartlı Geçer    

D 1,00 50-55 Şartlı Geçer    

F 0,00 0-49 Başarısız    

Program Çıktıları PO1. Analitik Düşünme 

PO2. Problem Çözme 

PO3. Yaratıcılık 

PO4. İnsan Yönetimi 

PO5. Başkalarıyla İş birliği Yeteneği 

PO6. Duygusal Zekâ 

PO7. Hüküm ve Karar Verme 

PO8. Müzakere Yeteneği 

PO9. Veri Analizi 

PO10. Veri Okur Yazarlığı 

PO11. Medya Okur Yazarlığı 

PO12. Küresel Bakış Açısı 
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TYYÇ & Program 

Çıktıları İlişkisi 

 

Bilgi 

Kuramsal 

Olgusal 

Beceri 

Bilişsel 

Uygulamalı 

Yetkinlikler 

Bağımsız 

Çalışabilme 

Sorumluluk 

Alabilme Öğrenme  

İletişim 

ve 

Sosyal  

Alana 

Özgü  

P01   X X   

PO2   X X   

PO3   X    

PO4     X  

PO5     X  

PO6 X    X  

PO7   X    

PO8      X 

PO9  X  X  X 

PO10  X  X  X 

PO11  X  X  X 

PO12 X    X X 

Kurumsal Öğrenme 

Çıktıları & Program 

Çıktıları İlişkisi 

 IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 IO7 

P01  X      

PO2 X       

PO3  X      

PO4      X X 

PO5 X  X  X  X 

PO6    X   X 

PO7  X      

PO8     X  X 

PO9  X   X X  

PO10      X  

PO11 X     X  

PO12   X X    

  

Kurumsal Öğrenme Çıktıları: 

IO1: Alan bilgisi, disiplinler arası anlayış ve disiplinler ötesi beceriler 

IO2: Yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel düşünme 

IO3: Küresel ve yerel sorumluluk 

IO4: Uluslararası ve çok kültürlü olma yeteneği 

IO5: Bağımsız ve iş birliği yaparak öğrenme 

IO6: İletişim becerileri 

IO7: Mesleğinde saygın ve kendini adayarak uygulamalarda bulunma 
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Öğretim Planı  

 

 

 

Öğretim Planı Özeti ve Mezuniyet Şablonu 

 

%  Ders Sayısı Kredi AKTS 

8,3 
AGU Dersleri 

GLB101, GLB102, GLB201, GLB202, GLB301 
5 15 20 

6,7 

YÖK Zorunlu Dersleri  

ENG101, ENG102, TURK101, TURK102,  

HIST201, HIST202, 

6 12 16 

45,8 

Bölüm Zorunlu Dersleri   

POLS101, POLS111, POLS121, POLS 131, 

POLS102, POLS112, POLS122, POLS201, 

POLS211, POLS221, POLS202, POLS212, 

POLS222, POLS301, POLS311, POLS321, 

POLS302, POLS312, POLS322, POLS400, 

POLS401, POLS420, POLS421 

23 65 110 

4,6 
Bölüm Dışı Zorunlu Dersler 

MATH151, SOC201, 
2 8 11 

31,2 

Sınırlı Seçmeli Dersler 

XXXXXX 
6 18 30 

Bölüm İçi Seçmeli Dersleri 

POLSXXX 
5 15 25 

Bölüm Dışı Seçmeli Dersleri 

XXXXXX 
4 12 20 

3,3 
Yaz Stajı / Mesleki Deneyim 

POLS299, POLS399 
2 0 8 

100 TOPLAM 
 

52 145 240 
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Ders İçerikleri 

 

DERS BİLGİ KATALOĞU 

 

Kodu POLS 101 

İsmi Siyaset Bilimine Giriş 1 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 6 

Seviye/Yıl Lisans/1 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Siyaset ve politika kavramları, bilim ve sanat olarak siyasetin niteliği, din-siyaset 

ve ahlak-siyaset ilişkileri, siyasetin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik temelleri, 

siyasal kurumlar, siyasal davranış biçimleri, siyasal katılma ve siyasal partiler, 

baskı ve çıkar grupları ile siyasal ideolojiler bu ders kapsamında anlatılacak 

konular arasında yer almaktadır. 

 

Kodu POLS 111 

İsmi Uygarlık Tarihi 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/1 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Öğrencilere, uygarlık/medeniyet tarihi ve günümüz dünyasının şekillenmesindeki 

etki, katkı ve sonuçlarına ilişkin tarihsel,akademik ve sistematik bir yaklaşım ve 

çözümleme bilgisi kazandırmak bu dersin öncelikli amacıdır. Bu bağlamda; 

uygarlık kavramının tarihsel süreçte kazandığı yeni anlamlar, ilkçağlardan 

itibaren insanoğlunun medeniyet yolunda kat ettiği mesafenin kilometre taşları, 

bunu sağlayan temel motivasyonlar, üretim-tüketim ilişkileri ve siyasi-sosyal 

formasyonlar, tarımsal faaliyetler, teknik gelişmeler, savaşlar, siyasi 

yapıların/rejimlerin teşekkülü, devlet, din-inanç sistemleri, sanat, kültür ve 

gündelik yaşam biçimlerinde meydana gelen gelişmeler, siyasal sistemler, 

ideolojiler, aydınlanma ve bilimsel gelişmeler, sanayileşme, kentleşme, yeni 

sosyal katmanlar ve bunların günümüz dünyasının ve modern düşüncenin 

şekillenmesindeki rolü ele alınacak, bu süreçlerin Doğu-Batı ekseninde kazandığı 

farklı formasyonlar ve kurumlar mukayeseli bir biçimde değerlendirilecektir. 

 

 

Kodu POLS 131 

İsmi Yaşam Sanatı 1 

Haftalık Saati 1 (0+1) 

Kredi 1 

AKTS 2 

Seviye/Yıl Lisans/1 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu dersin amacı öğrencileri lisans derslerine hazırlamak ve siyaset bilimini 

tanıtmaktır. Öğrenciler çeşitli aktivitelere ve seminerlere katılarak üniversite 

hayatına hazırlanırlar.  
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Kodu POLS 102 

İsmi Siyaset Bilimine Giriş 2 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 6 

Seviye/Yıl Lisans/1 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu ders, bir disiplin olarak Siyaset Biliminin sınırlarını tanıtmayı, diğer sosyal 

bilim disiplinleriyle ilişkisini anlatmayı hedeflemektedir. Derste, politika, güç, 

iktidar ve otorite kavramlarının tanıtılması ve bu kavramların iletişim disipliniyle 

ilişkilerinin açıklanması amaçlanmaktadır. İletişim bilimleri öğrencilerine siyaset 

bilimi formasyonu kazandırmak üzere tasarlanan bu ders, öğrencilere modern 

devleti tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirebilecekleri ve toplum-

siyaset ilişkilerini yorumlayarak analiz edebilecekleri temel kavramsal birikimi 

kazandırmayı hedeflemektedir. 

 

 

Kodu POLS 112 

İsmi Siyasette Veri ve Dijitalleşme 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/1 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu ders, dijital medyanın siyaset üzerindeki etkisini uluslararası düzeyde 

karşılaştırarak incelemektedir. Dijital medya siyasette giderek daha önemli bir rol 

oynamaktadır. Siyasi iletişim, siyasi haberin kapsamı, siyasi kampanya, kamusal 

söylem veya toplu eylem gibi konular dijital medya aracılığıyla çeşitli politik 

alanların değişmesine neden olmaktadır. Bu durum, dijital medyanın politikadaki 

rolünü tanımlamayı, değerlendirmeyi ve anlamayı çok önemli kılmaktadır. Ders 

boyunca, dijital medyanın siyaset üzerindeki etkilerini kavramsallaştırma ve 

ölçme konularında öğrencilere önemli yaklaşımlar tanıtılacaktır. 

 

 

Kodu POLS 121 

İsmi Mikroekonomi 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/1 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Ders mikroekonomiye giriş konularını ekonomik karar verme prensiplerinden 

başlayarak kapsar. Öğrenciler tüketicilerin, üreticilerin ve devletin değişik 

çevresel, teknolojik ve kurumsal şartlar altında nasıl rasyonel karar verici olarak 

hareket ettiğini öğrenirler. Öğrenciler ileri düzey mikroekonomi, makroekonomi 

ve işletme derslerine devam edebilecek donanımı edinirler. 

 

 

Kodu POLS 122 

İsmi Makroekonomi 

Haftalık Saati 3 (3+0) 
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Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/1 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu ders işşizlik, ekonomik büyüme, enflasyon, para politikası, mali politikalar 

gibi konular hakkında iktisadi açıdan bilgiler vermektir. Bu dersin amaçlarından 

birisi öğrencilerin verileri anlaması ve doğruluğunu ekonomik açıdan 

değerlendirmesidir. Bireyler ayrıca piyasaların işleyişi, işsizlik, ekonomik 

büyüme ve enflasyon gibi değerleri etkilemek amacıyla politika uygulmasındaki 

zorlukları anlayacaklardır 

 

 

Kodu POLS 201 

İsmi Araştırma Yöntemleri 1 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/2 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu dersin amacı öğrencilere nitel araştırmaların felsefi ve kuramsal temellerini bir 

nitel araştırma sürecinde neler yapılacağını aktarmaktır. Bu kapsamda 

öğrencilerin nitel araştırma sürecini uygulamalı olarak tecrübe etmeleri, verileri 

nitel araştırma standartlarına göre analiz etmeleri ve çalışmalarını 

raporlaştırmaları amaçlanmaktadır. 

 

 

Kodu POLS 211 

İsmi Siyasi Düşünceler Tarihi 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/2 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik En iyi siyasal örgütlenme biçimi nedir? Devletin varlığı bir zorunluluk mudur? 

Siyasal otoriteye itaat nasıl meşrulaştırılabilir? Adalet nedir, nasıl 

gerçekleştirilebilir? gibi sorulara cevap vermeye çalışan filozofların görüşlerini 

Antik dönem, Orta Çağ, modern dönem, neo-modern dönem ve postmodern 

dönem olmak üzere beşe ayırarak dersimiz kapsamında ele alacağız. Antik dönem 

siyasal yapılanmasının merkezinde polis bulunmaktadır. Doğal kabul edilen 

siyasal yaşamda erdem birincil idealdir. Orta Çağ yapılanmasının temelini ise 

feodalitenin oluşturduğu görülmektedir. Bu dönemde siyasal vurgu imanlı yaşama 

kayarak teolojik yorumlar yapılmaktadır. Modern dönemde ise merkezi ulus 

devletlerin yükselişine tanık olmaktayız. Hayatı ve toplumu bilimsel yöntemlerle 

anlamak önem kazanır. Güvenlik, özgürlük, mülkiyet, temsili demokrasi gibi 

konular modern siyasetin ana başlıklarını oluşturular. Ders boyunca tarihsel 

gelişmeleri ele alarak fikirlerin doğdukları atmosferi yansıtmaya gayret edeceğiz. 

Bununla birlikte temel vurgu felsefi argümanlar üzerinde olacak ve düşünürlerin 

evrensel yönlerini sunmaya çalışacağız. 
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Kodu SOC 201 

İsmi Sosyolojiye Giriş 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/2 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Ders, bilimsel bir disiplin olarak sosyolojinin tanımı, araştırma yöntemleri, alanda 

baskın olan kuramsal yaklaşımlar; kültür, sosyal yapı, sosyalleşme, bürokrasi, 

toplumsal kontrol, sapma, toplumsal değişim ve toplumsal tabakalaşma gibi giriş 

düzeyindeki temel kavram ve konularını kapsar. Öğrenciler, alanda daha sonra 

yapacakları çalışmalara hazırlayacak temel sosyolojik kavramlar ve araştırma 

yöntemleri ile tanışır. 

 

 

Kodu POLS 221 

İsmi Hukuka Giriş 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/2 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Temel hukuk prensipleri, hukuk anlayışı ve hukuk muhakemesinin esasları, genel 

hukuk prensipleri, adalet ve eşitlik kavramları, hukukun kaynakları, hukukun 

ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal düzen 

kavramı hukuk başlangıcı dersinin konusunu oluşturmaktadır. Ders, hukuk 

metodolojisinin temel prensiplerine özet niteliğinde bir girişle desteklenmektedir.  

 

 

Kodu POLS 202 

İsmi Araştırma Yöntemleri 2 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/2 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu ders katılımcı öğrencilerin sosyal bilimler alanında nicel data analizi alanında 

sağlam bir altyapı edinmelerine yardımcı olacaktır. Dönemin sonunda öğrenciler 

istatistiki modeller geliştirmeyi, araştırma soruları üretmeyi ve hipotez kurmayı 

öğreneceklerdir. Böylelikle öğrenciler sosyal bilimler alanındaki önemli teorileri 

test edilebilir ampirik hipotezlere dönüştürebileceklerdir. Bu sayede öğrenciler 

sosyal bilimler alanında karşılarına çıkacak sorunlara yönelik yapacakları 

araştırmalar ile bilimsel cevaplar bulabileceklerdir. Dersler sırasında öğrenciler 

SPSS ve STATA gibi istatistik programında komut yazmayı ve betimsel istatistik 

ve grafikleri okumayı da öğreneceklerdir. 

 

 

Kodu POLS 212 

İsmi Uluslararası İlişkilere Giriş 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 
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AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/2 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu derste aşağıdaki konular incelenecektir: uluslararası sistemin yapısı; 

uluslararası aktörler; devletlerin başlıca dış politika çıktıları; devletlerin dış 

politika güdüleri; devletler arasındaki ilişkilerin aldığı başlıca biçimler; 

diplomasi; güç kullanımı; uluslararası güvenlik; yaptırımlar; insani müdahale; ve 

uluslararası ekonomi. 

 

 

Kodu POLS 222 

İsmi Türk Anayasa Hukuku 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/2 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu dersin kapsamında, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin anayasal temel ilkeleri, siyasal partileri rejimi, devletin yasama, 

yürütme ve yargı alanındaki yapılanması, temel hak ve özgürlükler rejimine 

ilişkin esas ve ölçütler, anayasanın değiştirilmesi gibi konular ele alınmaktadır. 

 

 

Kodu POLS 299 

İsmi Yaz Stajı 1 

Haftalık Saati 0 (0+0) 

Kredi 0 

AKTS 3 

Seviye/Yıl Lisans/2 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Öğrencilerinin mezuniyet öncesinde iş ve çalışma yaşamını tanımaları, böylece 

mezuniyet sonrasında çalışmaya başladıklarında belirli bir tecrübe edinmiş 

olmaları amacıyla uygulanan tasarlanan bir derstir. Ders kapsamında öğrencilerin 

kendi becerileri ve çıkarları ile uyumlu iş alanlarını öğrenmek ve seçmek ve 

gerçek hayat uygulamalarını gözlemleme fırsatları üzerinde durulacaktır. 

 

 

Kodu POLS 301 

İsmi Türk Dış Politikası 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/3 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu ders kapsamında, tarihsel bir perspektiften Türk Dış Politikasının gelişimi ve 

temel sorunları incelenecektir. Bu bağlamda, öncelikle Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e miras kalan kurum ve sorunları inceleyerek başlayacağız. İkinci ana 

konumuz erken cumhuriyet döneminde dış politika olacak. Üçüncü olarak Soğuk 
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Savaş ortamında Türkiye’nin Batı İttifakı içinde geliştirdiği stratejilere eğileceğiz. 

Son olarak da Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk Dış Politikasının temel 

sütunlarını tartışacağız.   

 

 

Kodu POLS 311 

İsmi Uluslararası Örgütler 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/3 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu ders öğrencileri küresel yönetişimin temel öğe ve aktörleri konusunda 

bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında küresel yönetişimde etkin olan 

uluslararası örgütler, kurumlar ve rejimler tarihsel, kuramsal ve siyasi 

bağlamlarında değerlendirilecektir. Bu süreçlerin gözlemlendiği ekonomi, 

güvenlik, çevre ve insan hakları alanlarındaki yönetişim faaliyetleri ayrıntılı 

olarak incelenecektir. 

 

 

Kodu POLS 321 

İsmi Yaşam Sanatı 2 

Haftalık Saati 0 (0+1) 

Kredi 1 

AKTS 0 

Seviye/Yıl Lisans/3 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu derste öğrencilerin bazı sertifika programlarına ve etkinliklerine katılması 

beklenmektedir. Bu program öğrencinin çok boyutlu ve ders dışı alanda daha aktif 

olmasını sağlar. 

 

 

Kodu POLS 302 

İsmi Siyasi Teoriler 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/3 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu ders Antik Yunandan bu yana siyasal düşüncenin temel uğraklarını felsefi ve 

analitik boyutlarıyla öğrenciye tanıtarak, hem öğrenciyi siyasi teorinin temel 

sorunları hakkında bilgilendirme hem de eleştirel düşünme yeteneği kazandırmayı 

hedefliyor. Bu amaçlara ulaşmak için, çağlar boyunca siyasi teoriyi biçimlendiren 

anahtar metinler, oluşturuldukları tarihsel bağlamda dikkate alınarak 

derinlemesine analiz edeceğiz. Bu ders kapsamı içinde hem siyasal düşünceler 

tarihsel bir perspektiften bakılacak, hem de çağdaş tartışmalara eğilinilecektir. 

 

 

Kodu POLS 312 

İsmi Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri 

Haftalık Saati 3 (3+0) 
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Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/3 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Siyaset Bilimi başlangıçta her şeyden önce farklı hükümet sistemlerinin 

karşılaştırılmasına dayanıyordu. Hernekadar çağdaş siyaset biliminin kapsamı çok 

daha genişse de, bu konu halen siyaset bilimi açısından merkezi öneme haiz. Bu 

derste hem farklı hükümet sistemlerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz, hem de bu 

sistemlerin kökenlerini ve yörüngelerini açıklayan kuramları da tartışacağız.   

 

 

Kodu POLS 322 

İsmi Türk Siyasi Hayatı 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/3 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu dersin amacı, öğrencilere Türk siyasetinin tarihsel arka planını, yapısını, temel 

aktörlerini, ideolojilerini ve dinamiklerini tanıtmaktır. Ders konuları, tarihsel arka 

plan, erken Cumhuriyet dönemi, tek parti döneminin emi, çok partili hayata geçiş 

ve Demokrat parti dönemi, 1960 askeri darbesi, ve 1960 ve 1970’li yıllardaki 

siyasal ortamdır. 

 

 

Kodu POLS 399 

İsmi Yaz Stajı 2 

Haftalık Saati 0 (0+0) 

Kredi 0 

AKTS 6 

Seviye/Yıl Lisans/3 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart Öğrencilerinin mezuniyet öncesinde iş ve çalışma yaşamını tanımaları, böylece 

mezuniyet sonrasında çalışmaya başladıklarında belirli bir tecrübe edinmiş 

olmaları amacıyla uygulanan tasarlanan bir derstir. Ders kapsamında öğrencilerin 

kendi becerileri ve çıkarları ile uyumlu iş alanlarını öğrenmek ve seçmek ve 

gerçek hayat uygulamalarını gözlemleme fırsatları üzerinde durulacaktır. 

İçerik  

 

 

Kodu POLS 400 

İsmi Seminer 

Haftalık Saati 1 (1+0) 

Kredi 1 

AKTS 3 

Seviye/Yıl Lisans/4 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu ders dönemsel olarak seçilecek konular üzerinden öğrencilerin sosyal bilimler 

alanındaki yazma ve analitik düşünme becerilerini arttırmak için tasarlanmıştır. 

Temel konu üzerinden her hafta alt konular belirlenecek ve öğrencilerin belirli 
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sorunsallara dair araştırma sorusu geliştirme, soyutlama yapabilme, sosyal 

bilimde araştırma yöntemlerinin farklı aşamalarını uygulamaya yönelik bilgi 

birikimleri artırılacaktır. Bu sayede öğrenci araştırma yapma ve proje yazmaya 

ilişkin bir bakış açısı kazacak ve dersin kazanımları eşanlı aynı dönemde ve 

sonraki dönemde gerçekleştireceği projeye ön ayak olacaktır.  

 

 

Kodu POLS 401 

İsmi Siyasi Ekonomi 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans/4 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Siyasi Ekonomi dersi, politika ve ekonomi arasında bir etkileşim olduğunda 

ortaya çıkan durumları inceler. O zaman artık geleneksel politika yaklaşımlarında 

olduğu gibi farklı politikaların ekonomi üzerindeki etkisini inceleyemeyiz, aynı 

zamanda farklı ekonomik koşulların politikaları nasıl şekillendirdiğini de hesaba 

katmak zorunda kalırız. 

Bu ders, siyaseti resmi olarak modellemenin en yaygın yollarını ve bunların 

gerçek dünya problemlerinin araştırılmasına uygulanmasını öğretir. Bu ders 

ayrıca, bu modellerin ampirik testlerini de kapsar. 

 

 

Kodu POLS 420 

İsmi Bitirme Projesi 1 

Haftalık Saati 2 (2+0) 

Kredi 2 

AKTS 6 

Seviye/Yıl Lisans/4 

Dönem Güz 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  

İçerik Bu proje dersi öğrencinin bitirme projesi olarak seçeceği konuda kendi 

fakültesinden bir danışmanın mentörlüğünde ve aynı zamanda proje için iş birliği 

yapılacak bir kamu kuruluşu, bir şirket yahut sivil toplum kuruluşu 

danışmanlığında gerçekleştirilecektir. Böylece öğrencinin gerçek bir problemi 

çözebilme yetisinin ilk aşaması olan problemi tanımlama, problem çözümüne 

ilişkin bugüne dek olan bakış açılarına dair bir derleme ve eleştiri yapabilme 

becerileri geliştirilecektir. 

 

 

Kodu POLS 421 

İsmi Bitirme Projesi 2 

Haftalık Saati 2 (2+0) 

Kredi 2 

AKTS 6 

Seviye/Yıl Lisans/4 

Dönem Bahar 

Tip Zorunlu 

Ön Şart  
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İçerik Bitirme projesinin ikinci ayağı olan bu proje dersi öğrencinin problem çözümüne 

ve çözümde kullanacağı tasarıma ilişkin süreçlerden oluşacaktır. Dönem boyunca 

üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde öğrenciler projelerinin bitirme aşaması 

için çalışıp hem hoca hem de sektör mentörlerinden aldığı sürekli geri 

bildirimlerle projelerini nihai sonuca ulaştırmak için çalışacaklardır. Proje dersi 

tamamladığında öğrenci gerçek hayata ve bir çalışma ortamına uyum 

sağlayabileceği şekilde becerilerle donatılmış olacaktır. 

 

 

Kodu POLS 331 

İsmi Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu dersin amacı, öğrencileri Siyaset Bilimini ilgilendiren cinsiyet temelli 

sorunlarla tanıştırmaktır. Eşitsizlik, ataerkillik, siyasette temsil gibi konular farklı 

bağlamlarda tartışılacaktır. Temsil, siyasi katılım, kadınların, erkeklerin ve LGBT 

bireylerin örgütleri ve ekonomik dağılım gibi konular cinsiyet temelli olarak 

tartışılacaktır. Ayrıca, farklı ülkelerin karşılaştırılması öğrencilere gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin cinsiyet hakkındaki tutumlarına ilişkin bilgi verecektir. 

 

 

Kodu POLS 332 

İsmi Türkiye’de Toplumsal Hareketler 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders toplumsal hareketlerin yarattıkları değişimi inceleyecektir. 1960’lardan 

itibaren kadın, çevre, LGBT hareketleri gibi “yeni toplumsal hareketler” Batı 

toplumlarının sosyal ve siyasal alanlarını dönüştürdüler. Bu hareketler yeni 

örgütlenme biçimleri, taktikleri ve kimlik, kültür, güçlendirme gibi fikirleri ortaya 

attılar. Türkiye’den vaka incelemeleriyle öğrenciler yerleşik çıkar ve kurumlara 

dışarıdan meydan okumaları ve siyasi değişimin kurumlar dışında gelip 

gelemeyeceğini tartışma imkanı bulacaklar. 

 

 

Kodu POLS 333 

İsmi Toplumsal Tabakalaşma 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu dersin amacı öğrencilerin toplumsal tabakalaşma hakkında bilgi ve bu konuya 

teorik-tarihsel bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır. Derste toplumsal 

tabakalaşma teorileri, eşitsizlikler ve ideoloji; toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, 
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etnik ayrımcılık gibi başlıca eşitsizlikler, Türkiye’de eşitsizlikler gibi konular ele 

alınacaktır. 

 

 

Kodu POLS 334 

İsmi Siyasi Jenerasyonlar 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Temelde gelişim teorilerine dayanan jenerasyon teorilerine göre bireylerin 

zihinsel ve duygusal gelişimlerinin en yoğun şekilde yaşandığı gelişim yıllarında 

içinde yaşadıkları sosyo-politik koşullar bireylerin gelecek yıllardaki birçok siyasi 

tutum ve davranışın şekillendirmektedir. Silent, baby boomer, millenial gibi 

jenerasyonların siyasi tutum ve davranışları belli sınırlar içinde tahmin edilebilir 

biçimde gelişimlerinin gerçekleştiği yıllar ile ilintilendirilebilir. Bu derste 

jenerasyonlar ve bu jenerasyonların öngörülebilir oy verme, güven, otoriterlik, 

tolerans gibi tutum ve davranışları incelenecektir. 

 

 

Kodu POLS 335 

İsmi Milliyetçilik Teorileri 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu dersin sonunda öğrencilere etnisite ve milliyetçilik alanlarına ilişkin genel bilgi 

vermeyi amaçlamaktadır. Ders sürecinde milliyetçilik ve kimlik siyaseti arasında 

bağ kurulduğu gibi, farklı milliyetçilik türleri ve teoriler incelenmektedir. Ders 

son olarak küreselleşmenin milliyetçiliği dönüşmesini tartışmaktadır. 

 

 

Kodu POLS 336 

İsmi Din ve Siyaset 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu dersin sonunda öğrenciler; modern toplumlarda dinin siyasal ve toplumsal rolü 

ve işlevi hakkında sosyal ve siyasal teorilere dayanan bir anlayış geliştirir ve 

tartışma yürütebilir, dini hareketlerin yükseliş nedenleri, moderniteye ve laikliğe 

etkileri ile ilgili açıklama yapma kapasitesi kazanır, laiklik pratiklerini, din-siyaset 

ve din-devlet ilişkileri hususlarında karşılaştırmalı bir bakış açısı kazanarak, 

modern toplumlarda dinin yeri konusunu tartışırken özcü yaklaşımlardan 

kaçınacak bilgi düzeyine ve analiz yeteneğine erişir. 

 

 

Kodu POLS 431 
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İsmi İdeoloji Tartışmaları 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders Fransız Devrimi’nden bu yana ideoloji kavramınının soy kütüğünü 

çıkarmayı amaçlamaktadır. De Tracy’den Marx’a, Gramsci’den Althusser’e ve 

son olarak Foucault’dan Zizek’e kadar ideoloji kavramı üzerine çalışmış 

yazarların eserleri bu ders kapsamında incelenecektir. 

 

 

Kodu POLS 432 

İsmi Kent, Politika ve Edebiyat 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders kent ve kentli ilişkilerin edebi üretimdeki yeri üzerine odaklanmaktadır. 

Bu anlamda dersin ana sorunsalı kamusal bir mekan olarak kentlerin ne tür siyasi, 

toplumsal, kültürel ve iktisadi gerilimler ürettiği ve edebi türlerin bu gerilimlerden 

nasıl beslendiği ve estetik bir açıdan nasıl cevaplar ürettiği olacaktır. 

 

 

Kodu POLS 433 

İsmi Kamuoyu 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu derste yöneticilerden ziyade yönetilen geniş halk kitlelerinin siyasi görüşlerini 

nasıl yapılandırdıklarını ve bu fikirlerin değişmesine neden olan faktörleri ele 

alınacaktır. Ayrıca, ders, kamuoyu araştırmasında kullanılan çeşitli teorik 

perspektiflerin ve metodolojik yaklaşımların faydasını değerlendirecektir. Ders 

kapsamında kamuoyunun oluşmasında etkili etmenlerden siyasal toplumsallaşma, 

sosyal kimlikler (sınıf, din, cinsiyet, etnik), sosyal hareketler, sosyal sermaye, 

sosyal ağlar gibi konular ele alınacaktır. Öğrenciler, ders için kendi araştırma 

projelerini hazırlamaya ve konuları daha ayrıntılı olarak irdelemeye teşvik 

edileceklerdir. 

 

 

Kodu POLS 434 

İsmi Sinema ve Siyaset 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 
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Ön Şart  

İçerik Bu ders 20. Yüzyılda ortaya çıkan bir sanat dalı olan sinema ve siyaset ilişkisine 

odaklanacaktır. Farklı ülkelerden seçilecek siyasal sinema örnekleri, dönemin 

siyasal, toplumsal ve ekonomik değişimleriyle koşut olarak irdelenecektir. 

 

 

Kodu POLS 435 

İsmi Modernleşme ve Toplumsal Değişim 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders geleneksel toplumdan modern topluma geçişin süreci olarak bilinen 

modernleşme olgusunu kantitatif yöntemler kullanarak açıklamayı 

amaçlamaktadır. Bir yanda gelenekseli diğer yanda moderni bünyesinde 

barındıran“büyük ikilik”modernizasyon teorisyeninin sosyal değişim anlayışının 

merkezinde bulunur. Bir eksenin iki kutbuna benzeyen bu iki kavram, 

modernizasyon sürecinin iki uç durumuna karşılık gelir. Büyük ikiliğe atıfta 

bulunularak, modernizasyon teorisi, ekonomik, siyasi, kültürel çok sayıda 

açıklayıcı ikilikler kullanır. Kentsel yerleşime karşı kırsal yerleşim, okur-

yazarlığa karşı okuma yazma bilmeme, laik yaşam tarzına karşı dindarlık vs. bu 

ikiliklere örnek olarak gösterilebilir. Bu ders, sosyoekonomik gelişme, 

sanayileşme, kentleşme ve sekülerleşme dahil olmak üzere modernleşmenin 

pratik unsurlarına bakarak hem bireysel hem de toplumsal seviyedeki 

modernleşme süreçlerini nicel olarak araştıracaktır. Ders kapsamında öğrenciler 

Dünya Değer Anketi, Avrupa Barometre, Asya Barometre, Afrika Barometre, 

Latin Barometre gibi veri tabanlarından alacakları verileri  uygun istatistiki 

yöntemler kullanılarak  modernizasyon sürecinin temel dinamiklerini ve 

unsurlarını anlamak üzere geleneksel ve modern unsurları karşılaştırılacaktır. 

 

 

Kodu POLS 436 

İsmi Partiler ve Siyasi Davranış 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Partiler, modern demokrasilerin ana aktörlerinden biridir ve seçim yapmak, kamu 

görevlisi adaylarını belirlemek ve devleti yönetmek temel görevleridir. Siyasi 

partiler siyasi temsilin ana aktörleridir ve sosyal taleplerin toplanmasında ve 

toplumsal taleplerin işlenmesindeki rolü çok önemlidir. Bu nedenle partilerin 

işlevlerinin ve faaliyetlerinin anlaşılması kritik öneme sahiptir. Bu ders batı 

demokrasilerinde siyasi partilerin ortaya çıkışı, işlevleri ve faaliyetleri üzerine 

yoğunlaşılacaktır. Ders kapsamında ayrıca politik davranış konusunda, siyasi 

katılım, oy verme, protesto boykot, dış ve iç politikanın seçim sonuçlarını nasıl 

etkilediği gibi çeşitli konuları içermektedir. Öğrencilere bu teorilerin ampirik 

beklentilerini test etmek için kullanılan vaka çalışmaları, kantitatif analiz ve ajan 

temelli modelleme dahil olmak üzere çeşitli metodolojik teknikleri tanıtılacaktır. 

 

 

Kodu POLS 341 
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İsmi Dış Politika Analizleri 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Ders kapsamında ilk olarak, DPA’nın gelişimi ve dış politika karar verme sürecini 

açıklamaya çalışan belli başlı kuramsal yaklaşımlar ele alınacaktır.  İkinci olarak, 

dış politikayı etkileyen bazı önemli etmenlerin incelemesi yapılacaktır. Ders 

sonunda, öğrencilerin DPA alanındaki belli başlı kavram, yaklaşım ve tartışmalara 

hâkimiyeti ve bunları çeşitli vakalar üzerinde uygulayabiliyor olması 

hedeflenmektedir. 

 

 

Kodu POLS 342 

İsmi Uluslararası İlişkiler Teorileri 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu dersin amacı, Uluslararası İlişkiler bilim dalında oluşturulan çeşitli kuramsal 

yaklaşımları incelemek ve öğrencilerimizin uluslararası ilişkiler çalışmalarında 

gündeme gelen konuları farklı kuramsal perspektiflerden inceleme yeteneklerini 

geliştirmektir. Kuram geliştirmenin ve uluslararası ilişkilere kuramsal açılardan 

bakmanın önemi üzerinde özellikle durulacaktır. Bu dersin çatısı altında 

gerçekçilik, idealizm, marksizm, inşacılık, İngiliz okulu, post-modernizm, 

eleştirel okul, yapısalcılık ve feminizm kuramlarına ağırlık verilecektir. 

 

 

Kodu POLS 343 

İsmi Küreselleşme ve Uluslararası Göç 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu dersin amacı öğrencilerin; Göç ve göçe ilişkin uluslararası göç, mülteciler, 

diaspora, emekli göçü, beyin göçü gibi nedenleri ve süreçlerine bağlı olarak 

farklılaşan güncel konular hakkında bilgilenmeleridir. Göç araştırmalarındaki çok 

disiplinliliğin gerekçelerini ve yararlılığının kavranması ve coğrafyanın göç 

araştırmalarına yaklaşımını anlamaları da ayrıca önemlidir. Son olarak, 

uluslararası boyutta göç hareketlerinin nedenleri, türleri, izlenilen yollar ve 

sonuçları konusunda bilgi sahibi olmaları, küreselleşme ile birlikte değişen göç 

eğilimleri ve türleri konusunda değerlendirmeler bilgilenmeleri ve böylelikle 

ülkelerin değişen nüfus ve göç stratejileri hakkında analizler yapıp çıkarımlarda 

bulunabilmeleri hedeflenmiştir. 

 

 

Kodu POLS 344 

İsmi Ulus-Ötesi Siyaset 
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Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders ‘devlet’ ve ulusallaşma kavramlarında ortaya çıkan değişiklikleri 

inceliyor. Küreselleşme adını verdiğimiz hem zamanın hem mekanın değişikliğe 

uğradığı bu dönemde ders öğrencileri ulusüstü bağları ve oluşumları tanıtmayı 

amaçlıyor. Ulusüstü bağlardan en önemlisi olan göç, kimlik, vatandaşlık 

kavramlarını inceliyor.  Elbette kasıtlı olarak çok disiplinli bir yaklaşım 

benimseyerek tarih, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, coğrafya ve kentsel 

çalışmalarını dersin bir parçası yapıyor.   

 

 

Kodu POLS 346 

İsmi Uluslararası Ekonomi Politik 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Ders son birkaç yüzyıldır egemen olan UPI paradigmalarının incelenmesiyle 

başlar. Bu bağlamda merkantilist, liberal ve Marxist paradigmalar üzerine 

odaklanır. Bunu takiben uluslararası para sisteminin  İkinci Dünya savaşı sonrası 

dönemdeki gelişimi incelenir. Bretton Woods sisteminin çöküşü ve globalizasyon 

sürecinin başlamasıyla IMF, GATT/WTO gibi uluslararası örgütlerin değişen 

rolleri vurgulanır. Son olarak az gelişmiş ülkelerin 1980li yıllarda yaşamış olduğu 

borç krizleri ile halen Avrupa Para Birliği üyesi Yunanistan'ın karşı karşıya 

olduğu borç krizi karşılaştırmalı bir perspektiften ele alınır. 

 

 

 

Kodu POLS 441 

İsmi Uluslararası Güvenlik 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Uluslararası güvenliğin kavramsal yaklaşımlarının gözden geçirilmesi, ayrıca 

uluslararası güvenliğin güncel konuları ve sorunlarının eleştirel yaklaşımla 

incelenmesi hedeflenmektedir. Bu derste uluslararası güvenliğin belli başlı güncel 

konularını ve sorunlarını incelemeye yönelik olarak öncelikle kavramsal ve teorik 

altyapıya temas edilecek, ardından güncel ve geleceğe yönelik güvenlik konuları 

ve sorunları analiz edilecektir. Dersin öğretim sistematiği, Öğretim Görevlisi’nin 

açıklamaları ve bunlar temelinde gerçekleşecek sınıftaki tartışmalara katılım 

şeklindedir. Öğrencilerin her ders haftası için belirlenmiş olan okuma materyalini 

mutlaka ve önceden okuyarak derse gelmeleri, bu materyal üzerine sınıfta 

yapılacak tartışmalara katılmaları ve yöneltilebilecek soruları yanıtlamaya 

çalışmaları beklenmektedir. 
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Kodu POLS 442 

İsmi Enerji Politikaları 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders, devletlerin politikalarında enerjinin rolünü analiz etmeyi 

amaçlamaktadır. Enerji ile ilgili tarihsel bilgiler ve günümüzde dünyanın genel 

enerji profili ele alındıktan sonra enerji güvenliği kavramı üzerinde 

durulmaktadır. Ortadoğu, Hazar, Balkanlar ve Karadeniz gibi bölgesel 

incelemelerin yanı sıra AB, Türkiye, Rusya, ABD ve Çin gibi ülkesel incelemeler 

de yapılmaktadır. 

 

 

Kodu POLS 443 

İsmi Avrupa Birliği Dış Politikası 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders temel olarak şu konuları içermektedir: (1) Farklı politik ve ekonomik 

bütünleşme adımlarına genel bir bakış, (2) AB’nin genişleme adımlarına genel bir 

bakış, (3) bütünleşme süreçlerindeki temel aktörlerin konumlarının ve çıkarlarının 

analizi, (4) politik eylemi engelleyen içsel ve dışsal faktörlerin analizi, (5) AB’nin 

temel kurumlarına genel bakış, (6) Bu kurumların Tek Pazar, Ortak Tarım 

Politikası, Ticaret Politikası, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Genişleme gibi 

politika alanlarındaki yetki ve etkilerinin analizi. 

 

 

Kodu POLS 444 

İsmi Orta Doğu’da Çatışma ve Çözüm 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Orta Doğu’da çatışmalar, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile birlikte daha 

yıkıcı bir hal almıştır. Ayrıca Soğuk Savaş sonrası dönemde, küresel siyasal 

çatışma trendi yön değiştirmiş ve çatışmalar yoğunluklu olarak devletlerarasından 

devlet içine yani iç çatışmalara kaymıştır. Yine çatışmalar dünyada daha çok 

demokratik olmayan bölgelerde yoğunlaşmıştır. Dünya barış havzaları 

incelendiğinde en büyük barış aracının demokrasi ve insan hakları rejimleri 

olduğu gözlenecektir. Bu ders, ulusal ve uluslararası çatışmaların engellenmesi, 

değiştirilmesi ve çözümlenmesi yollarını inceler. Derste öğrenciler, çatışmayı 

çözümleme, yönetme, çatışmalarda müzakere teknikleri ve gelecekte olası 

çatışmaları önleme ilke ve yöntemlerine aşinalık kazanacaktır. Bu ders, ulusal ve 

uluslararası çatışmaların engellenmesi ve olayların analiz edilmesini 

hedeflemektedir. 
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Kodu POLS 445 

İsmi İnsani Müdahale 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik İnsani müdahale soğuk savaş sonrası dönemin siyasal ortamının değişilmez 

unsurlarından biri olmuştur. Bu konu genel itibariyle güvenlik, insan hakları ve 

kalkınma kavramları ile düşünülmektedir. Bu derste müdahalenin farklı anlamları 

ve biçimleri üzerine tartışmalar sürdürülecek askeri kuvvetler, Birleşmiş Milletler, 

ve çeşitli küresel aktörler tarafından gerçekleştirilmiş olan müdahaleler ele 

alınacaktır. Tarihsel emsalleri göz önüne alınarak son 20 yılda gerçekleşen farklı 

insani müdahalelerin temel tartışmaları ve özellikleri üzerine çalışılacaktır. 

 

 

Kodu POLS 446 

İsmi İnsani Güvenlik 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Ders insan hakları, kaynağı, gelişimi ve uygulaması gibi konular yanında insan 

güvenliğine tehdit oluşturan küresel ısınma, yiyecek azlığı, göç, silahlı çatışma 

gibi konuları da içerir. 

 

 

Kodu POLS 351 

İsmi Dünya Tarihinde Devrimler 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders Fransız Devrimi’nden İran Devrimi’ne kadar dünya tarihinde devrimler 

ve siyaset ilişkisini inceleyecektir. Ders devrimlere dair genel kuramları 

öğrencilere tanıttıktan sonra dünya tarihini değiştiren önemli devrimlere 

odaklanacaktır. 

 

 

Kodu POLS 352 

İsmi Yeni Toplumsal Hareketler 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 
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Ön Şart  

İçerik Bu derste, modern toplumsal hareketlerin çıkış̧ koşulları, gösterdiği özellikler, 

tarihi rolleri sosyoloji kuramları çerçevesinde ele alınacaktır. Günümüzde ortaya 

çıkan yeni toplumsal hareketlerin karakteristik özellikleri ve biçimleri 

betimlenecektir. Bu derste öğrenci, modern toplumsal hareketlerin çıkış ̧

koşullarını, gösterdiği özellikleri, tarihi rollerini sosyoloji kuramları çerçevesinde 

öğrenecek; günümüzde ortaya çıkan yeni toplumsal hareketlerin karakteristik 

özellikleri ve biçimleri hakkında bilgi edinecektir. 

 

 

Kodu POLS 353 

İsmi Tarihsel Sosyoloji 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Tarihsel Sosyoloji dersinde, sosyal yapılar, gündelik yaşam, tinsel ve materyal 

kültür kavramları üzerinde yoğunlaşılarak Türkiye’de ve dünyada ortaçağlardan 

günümüze uzanan toplumsal değişim ve dönüşüm kuramlarının, eleştirel ve 

interdisipliner bir okumasının yapılması amaçlanmaktadır.Sınıf içinde 

sürdürülecek tartışmalarla öğrencilerin mevcut kuramları sorunsallaştırmaları 

tarihsel sosyoloji ve tarih yazımsal çözümlemelerle ilgili kendi özgün fikir, eleştiri 

ve yorumlarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. 

 

 

Kodu POLS 354 

İsmi Gelişen Dünyada Demokratikleşme 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders gelişmekte olan ülkelerde demokratikleşmenin dinamiklerini, insanların 

temsili ve sivil toplumun rolünü vurgulayarak inceler. Dersin ilk kısmı çağdaş 

kurumsal değişimlere ve Küresel Güney'de demokratikleşme, yönetişim ve 

vatandaşlığa ilişkin akademik tartışmalara odaklanmaktadır. Dersler ve okumalar, 

resmi demokrasinin ve neoliberal yönetişimin küresel yayılımına, aynı zamanda 

depolitizasyonun yaygınlığına ve popüler temsil ve katılımın kusurlu olduğuna 

işaret ediyor. 

 

 

Kodu POLS 355 

İsmi Karşılaştırmalı Siyasi İdeolojiler 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders karşılaştırmalı bir perspektiften çağdaş siyasi ideolojileri inceleyecektir. 

Liberalizm, Marksizm, milliyetçilik, muhafazakarlık, cemaatçilik gibi farklı siyasi 
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ideolojilerin devlet, iktisat, toplumsal yapı ve sınıflar, ideoloji vs. gibi farklı 

temalardaki temel tartışmaları karşılaştırmalı olarak öğrencilerle birlikte 

tartışılacaktır. 

 

 

Kodu POLS 451 

İsmi Karşılaştırmalı Refah Devletleri 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu dersin amacı, hem toplumların karşılaştığı temel sosyal sorunları, hem de 

devletin önemli bir etki ve ödev alanı olarak sosyal sorumluluk alanını ve bu 

alandaki politikaları tanıtmak ve  tarihsel bir perspektiften sosyal politikanın 

gelişimini tartışmaktır.  Gerek genel olarak gerek Türkiye örneğinde sosyal 

politikanın konuları, devletin sosyal niteliği ve sosyal politikaları ele alınacaktır. 

Konuya ilgili öğrencilere sosyal politikayla ilgili güncel araştırma ve çalışma 

gündemleri gösterilecektir. 

 

 

Kodu POLS 452 

İsmi Avrupa Entegrasyonu 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders Avrupa entegrasyonuna giriş niteliğindedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu 

yana Avrupa entegrasyon sürecini analiz eder ve Avrupa Birliği'nin (AB) temel 

kurumlarını, politikalarını ve sorunlarını inceler. Ders altı ana bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde, Avrupa entegrasyonunun kökeni ve tarihi gelişimi 

incelenmiştir. Dersin ikinci kısmı, Avrupa entegrasyonunun teorileri ile ilgilidir. 

Bu bölümde neo-işlevselcilik, hükümetlerarasılık ve bazı yeni yaklaşımlar 

incelenecektir. Üçüncü bölümde, AB'nin başlıca kurumları ve aktörleri 

tartışılacaktır. Dördüncü bölümde, Topluluğun karar alma süreci analiz 

edilecektir. Beşinci bölümde, bazı politikalar açıklanacaktır. Bu bölümde 

genişleme süreci, AB'nin dış, güvenlik ve savunma politikası ile ekonomik ve 

parasal birlik tartışılacaktır. Dersin son bölümünde, demokrasi ve ekonomik kriz 

gibi bazı konular ve tartışmalar analiz edilecektir. 

 

 

Kodu POLS 453 

İsmi Orta Doğu Siyaseti 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders öncelikli olarak Arap dünyası, İran, Türkiye ve İsrail’in ve bir kısımda 

Afganistan’ın son dönem politikalarına odaklanacaktır. Bahsi geçen ülkelerin 
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siyasal gelişimleri ve dinamikleri incelenecektir. Bu tartışmalar dört temel 

eksende sürdürülecektir: (1) Arap- Israil çıkmazı, petrol ve islam; (2) bölgesel 

anlaşmazlıklar; (3) iktidar çatışmaları; (4) ve bölgede bu değişkenlerin toplamının 

yarattığı sonuçlar. 

 

 

Kodu POLS 454 

İsmi Üçüncü Dünya Feminizmi 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders, feminism teorisini ve ampirik bilgisini sadece Batı temelinde 

incelenmesini rededder. Batının emperyalist ve kolonyal tarihinin bir çok kadın 

mücadelesi türü ve kadınlık anlayışı yarattığı fikrinden hareket eder.  Bu ders 

öğrencilere hem kolonileşmiş ülkelerin hem de Batı-merkezinin dışında kalan 

ülkelerin feminizm hareketlerini incelmektedir. 

 

 

Kodu POLS 455 

İsmi Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Seçimler demokrasinin merkezi ve belirleyici özelliğidir. Seçim sistemleri, 

vatandaşların tercihlerini hükümetlere bağlayan zincirde çok önemli bir 

bağlantıdır. Seçim araştırmalarının çoğu oy verme davranışına odaklanırken, 

araştırmaların önemli bir kısmı seçim sistemlerini sistemik değişkenler olarak 

değerlendirmektedir. Bu ders ana seçim sistemleri, tarihi kökenleri ve siyasi 

sonuçları ile ilgilidir. Ders kapsamında farklı seçim kuralları ve düzenlemeleri 

arasındaki değişimleri incelenecek, seçim sistemi seçimi ile temsil şekilleri ve 

parti sistemi türü arasındaki ilişki ve bunların siyasi sonuçları ele alınacaktır. 

 

 

Kodu POLS 456 

İsmi Demokrasi Teorileri 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Demokrasi kavramının, bu kavramın çeşitli algılanış biçimlerinin, literatürde 

geçen demokrasi kuramlarının öğretilmesi ile demokrasinin çeşitli tanımları 

arasındaki farklılıkların kökeninde yatan gerçeklerin kavratılması dersin amacıdır. 

 

 

Kodu POLS 363 

İsmi Sosyal Dışlanma 
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Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Sosyal dışlanma yoksulluk, yoksunluk, fırsat eşitsizliği gibi eşitsizliklerin genel 

bir sonucudur. Bu ders kapsamında bu tür eşitsizliklere eleştirel bir gözle 

bakılarak mevcut eşitsizliklerin en aza indirilmesinin yolları ve araçları 

belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca ders kapsamında öğrencilere sosyal dışlanma 

ile ilgili kavramlar ve teoriler tanıtılacaktır. Bu bağlamda sanayi dönemi sonrası 

yapısalcı anlayış, insan hakları, katılım ve çoğulcu demokrasi gibi kavramlar ile 

demokratik teori ve katılım teorileri sosyal dışlanma perspektifinden 

incelenecektir. 

 

 

Kodu POLS 364 

İsmi Gençlerin Toplumsal Gelişimi 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Günümüzde gençleri yapıcı bir şekilde bir araya getirmenin ve topluma dahil 

etmenin bir zorunluluk haline geldiği kabul edilmektedir. Gençlerin uluslararası 

ve yerel toplum gelişiminde önemli aktörler olmalarının yanı sıra sivil toplum ve 

barış inşasındaki rolleri göze çarpar hale gelmiştir. İşte bu ders de gençlerin bu 

aktif katılımlarını ve katılımlarını etkileyen bireysel ve toplumsal etmenleri analiz 

etmeyi amaçlamaktadır. Tartışılacak konular arasında gençliğe verilen sosyal rol 

ve değerler, gençlerin eğitimi ve sağlığı, işgücüne katılım ve geçim stratejilerine 

katkı, çevre sorunları, özellikle zor koşullarda yaşayan gençlerin durumu ve 

gençlerin barış inşasına katılımları, sosyal ve ekonomik adalet ve toplum 

örgütlenmesi bulunmaktadır. Ayrıca, gençliğin kalkınma süreçlerine katılım 

potansiyelinin yoksulluk, eğitim ve sağlık tesislerine erişimin yetersizliği, 

sömürü, şiddet, güvensizlik, yerinden olma ve gençlik kapasitesine ilişkin 

varsayımlar tarafından nasıl zayıflatılabileceğini de değerlendireceğiz. Derste 

gençliğin uluslararası gelişim sürecine katılımının küreselleşme ve artan 

uluslararası eşitsizliğin yanı sıra daha fazla yerel koşul ve kültürel uygulama ile 

nasıl şekillendiğine özel bir önem atfedilecektir. 

 

 

Kodu PSY 366 

İsmi Çocuk Hakları 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Sosyal bilimlerin, çocuk haklarını geliştirme ve korumada rolü nedir (veya gerekli 

midir)? Bu ders, çocuğun katılım ve korunma haklarıyla ilgili felsefi, tarihi, 

kavramsal, ampirik ve çağdaş sorunları ve çözümleri (örneğin, Çocuk Haklarına 

Dair Sözleşme gibi) inceleyerek bu soruyu ele alacaktır. Dersin ana odak noktası 
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toplumdaki bireylerin ve hükümetlerin çocukların bakış açıları ve haklarına ilişkin 

tutumları olacaktır. Derste ayrıca çocukların katılımını ve korunmasını en iyi 

şekilde nasıl dengeleyeceğimizi de düşüneceğiz. Çocuk ve ergenlerin insan 

haklarını anlama ve bilgi edinmesinde sosyal bağlam ve kültürün rolüne dikkat 

edilecektir. Çocuk haklarına ilişkin politika, sosyal ve pratik uygulamalar dikkate 

alınacaktır. 

 

 

Kodu PSY 367 

İsmi Çocuk Çalışmaları 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu derste değişen çocukluk kavramını çeşitli kültürlerden ve tarihi dönemlerden 

ele alacağız. “Çocukluk” veya “ergenlik” ile neyi kastediyoruz ve bu tanımlarda 

gözden kaçırdıklarımız nelerdir? Edebi, sinematik ve felsefi metinleri kullanarak 

romantik çocuk, günahkar çocuk, çalışan çocuk, kutsal çocuk, minyatür yetişkin 

olarak çocuk, gelişmekte olan çocuk ve radikal anlamda diğer çocuk gibi çeşitli 

tarihsel çocukluk modellerini inceleyeceğiz. Bunu yaparken, değişen - ve çoğu 

zaman çelişkili - çocukluk anlayışlarının çocukların gerçekte yaşama şekliyle 

nasıl benzerlikler ve farklılıklar taşıdığını inceleyeceğiz. Çocukluk tarihindeki 

önemli anları göz önünde bulundurduktan sonra, yaşın diğer sosyal değişkenlerle 

(cinsiyet / cinsiyet, ırk, sınıf, ulus ve din) kesişme biçimlerine bakacağız. Ek 

olarak, gençlerin ne yaptığını, yaşamlarını nasıl yaşadıklarını ve geleceklerini 

hayal ettiklerini, onlarla çalışan profesyonellerin uygulamalarını da içeren 

toplumun devam eden gelişiminin bir göstergesi olarak kurgulamaya çalışacağız. 

Sonunda, son zamanlarda gördüğümüz “korunan” ve “masum” çocukluk 

kavramlarına meydan okuyan çocukluk deneyimlerine bakacağız: bir seks objesi 

olarak çocuk, çocuk işçiliği, çocuk askerler ve çocuk suçlular. 

 

 

Kodu PSY 461 

İsmi Örgütsel Psikoloji 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu derste örgüt psikolojisinin tarihsel gelişimini, örgüt içindeki bireyin 

güdülenmesi, örgütün iletişim düzeni, liderlik ve örgüt kültürünün oluşumu, örgüt 

içinde yaşanan sorunlar ve çözümlerini kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde 

aktarılacaktır. 

 

 

Kodu POLS 462 

İsmi İleri Alan Çalışması 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 
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Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Derste öğrencilerin hocalarıyla ortaklaşa belirleyeceği bir araştırma konusunda 

döneme yayılan bir araştırma sürdürülecek, öğrencinin sahaya çıkarak ders 

içerisinde öğrenilen kuramları ve araştırma tekniklerini kullanarak araştırmayı 

tamamlanması beklenecektir. 

 

 

Kodu PSY 465 

İsmi Travma ve Psikolojik Dayanıklılık 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu giriş dersi öğrenciye, travmanın doğasını (cinsel istismar, savaş ve doğal 

afetler), travmanın bireyleri ve toplumsal sistemleri nasıl etkilediğini, travma 

sonrası oluşan stresle alakalı tepkileri içeren psikolojik travma alanının kapsamlı 

bir araştırmasını sunmayı amaçlar. Ayrıca, profesyonel olarak travmalarla başa 

çıkma yöntemleri, kriz müdahalesi, dolaylı travmatizasyon, haklarından mahrum 

olan kişinin kederi, travmaya eşlik eden ruhsal hastalıklar ve genel tedavi konuları 

araştırılacaktır. Son olarak, öğrenciler travma alanındaki test edilmiş uygulamaları 

inceleme şansına sahip olurlar. Derste bilişsel, nörobiyolojik, klinik ve sosyo-

kültürel (travma alanını çevreleyen ana tartışmalar da dahil olmak üzere) içeren 

çeşitli teorik çerçeveler sunulmaktadır. Dersi veren öğretim elemanı kültürel 

farklılıklar ve benzerliklere duyarlı bir bakış açısı kullanır. 

 

 

Kodu PSY 371 

İsmi Kitle İletişim Araçları 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Televizyon, radyo, gazete, dergi ve film dahil olmak üzere kitle iletişim 

araçlarının yapısını ve çalışmasını inceler. Öğrenciler toplum ve media arasındaki 

etkileşimi, izleyici ve hükümet arasındaki ilişkileri analiz eder. 

 

 

Kodu PSY 372 

İsmi Gruplararası İlişkiler 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders grup içi dinamiklere ve ilişkilere dair yapılmış son dönem çalışmalarını 

ele alacak ve toplumsal kimlik dinamikleri, grup içi iletişim, ve çatışma 

konularına odaklanacaktır. 
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Kodu PSY 373 

İsmi Sosyo-Kültürel Bağlamda İnsan Davranışı 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders insan davranışı ve gelişimi ile ilgili teori, araştırma ve uygulama 

konularında bilgi ve anlayış sağlamak için tasarlanmıştır. Ders içeriği, anne 

karnına yerleşmemizden yetişkinliğe ve ölüme kadar yaşam boyu gelişimini 

kapsar. İnsan davranışı, biyopsikososyal bir fenomen olarak sunulmaktadır. 

Değerler, etik kurallar, sosyal ve ekonomik adaletin teşviki biyolojik, psikolojik 

ve toplumsal sistemlerin etkileşimi ile ilgili olarak incelenir. Bu ders, aynı 

zamanda ırksal, etnik, sosyo-kültürel, dini/manevi ve cinsel çeşitliliğinin insan 

davranışına etkilerini incelemektedir. İnsan gelişimiyle ilişkili olan faktörler 

bireysel gelişimleri, sosyal grupları, toplulukları, aile sistemlerini ve hatta küresel 

anlamda devletleri etkiledikleri için incelenir.  

 

 

Kodu POLS 374 

İsmi Siyasette Markalaştırma 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Politik pazarlama danışmanları genellikle siyasi kampanyaların gölgesinde 

çalışırlar, ancak bu ders onları öne ve merkeze koyar. Dersin üç amacı vardır. İlk 

olarak, öğrencilere çağdaş siyasi markalama süreçlerinin altında yatan temel 

kavram ve teorileri tanıtır. Bunu yaparken, politik iletişimden daha genel 

yaklaşımlardan destek alır. İkincisi, öğrencilerin kendi seçtikleri bir parti veya 

aday için kendi politik pazarlama planlarını geliştirmelerini sağlayarak kampanya 

bağlamında öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye çalışır. Üçüncüsü, 

siyasi pazarlamanın siyaset ve demokrasi üzerindeki normatif ve etik etkilerini 

daha geniş bir biçimde ele almaktır. 

 

 

Kodu PSY 375 

İsmi Dijital Dünyada Psikolojik Süreçler 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders dijital medya kullanımının hem olumlu hem de olumsuz psikolojik 

yönlerini inceler. Ders; araştırma yöntemleri, sosyal etki, güç ve sosyal medyanın 

siyasal hareketlerde kullanımı, dijital ortamlarda görülen toplum yanlısı davranış, 

trolling ve siber zorbalık, arkadaşlık, romantik ilişkiler ve benzer çok çeşitli 

konuları kapsar. Teori ve uygulamanın kombinasyonunu vurgulayan bu ders, 
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dijital medyanın kullanımı üzerinden psikolojik sonuçlar ve süreçlere aydınlatıcı 

bir bakış sunar. 

 

 

Kodu PSY 301 

İsmi Psikolojiye Giriş 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik 1800’lü yıllardaki ansiklopedilere baktığınızda, psikolojinin ne olduğuna dair 

tanımlardan en uygun olanların psikolojiyi spekülatif felsefe şeklinde 

tanımlandığını göreceksiniz. O günlerden bugüne içsel (olgusal, metodolojik) ve 

dışsal (sosyal, siyasal) faktörler psikolojinin bir bilim alanı olarak gelişimini 

şekillendirmiştir. Günümüzde psikoloji; düşünce, duygu ve davranışın bilimsel 

çalışmaları olarak anlaşılmaktadır. İnsan düşüncesi, duygusu ve davranışının 

gizemine bilimsel metotlarla yapılan yolculukla; bu ders bize insanın gerçek 

doğası, başarısızlıkları, başarıları, limitleri, potansiyeline yönelik heyecanlı bir 

keşif sağlarken, aynı zamanda bize modern dünyanda birey hayatının her bir 

yönünü geliştirme, başarılı servisler inşa etme ve barışçıl toplum inşasının 

bilgisini sunacaktır. ‘Sağ duyu bilgisi’ ile ‘kanıta dayalı’ araştırma arasındaki farkı 

bilme ve anlama becerisi, 21. yüzyıl kompleks modern dünyasında en önemli 

gereksinimlerinden biridir. Bilimsel araştırmaya dayanarak; niçin belirli bir 

şekilde düşünüyoruz, niçin böyle yapıyoruz, neden böyle yapıyoruz gibi insan 

doğasına yönelik temel soruların mantıksal çıkarımlarını anlamak hem sizin 

akademik yaşantınız da hem de iş yaşantınızda çok büyük öneme sahiptir. Bu 

sebeple, psikoloji perspektifi geliştirmek günümüz global dünyasında kendisini 

geliştirmek isteyen herkes için faydalı olacaktır. 

Bu ders kapsamında; özellikle bireyin bilişsel, duygusal ve sosyal boyutlarına 

odaklanan psikoloji disiplinindeki genel teorilerinin bilgisi öğrencilere teklif 

edilmektedir. Bu dersi almayı düşünen aday öğrenciler herhangi bir ön bilgiye ya 

da psikoloji alanındaki farklı bir derse daha öncesinde bir katılım göstermiş 

olmasına gerek yoktur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin kazanacakları 

bazı beceriler şöyledir: 

 Geniş çeşitlilikteki düşünce, duygu ve davranışı teorik bir 

perspektiften tanımlayabilmek. 

 Spesifik araştırma sorusuna cevap verme arayışında psikolojik 

metodolojiyi kullanabilmek 

 İnsanların dünyayı anlama biçimleri, bilgi süreçleri, zihinsel imajları, 

karar verme ve yatılama, yaratıcılık ve problem çözüm stratejileri gibi 

süreçlere işaret eden insan beyninin bilişsel sistemlerini tanımlama  

 İnsanların kendi potansiyelini ortaya çıkarmaya yardım eden bilimsel 

temelli stratejileri kullanabilme.  

 İnsanların ihtiyaçları, başarıları, bağlılıkları ve güç motivasyonu 

sergilemeleri arasındaki ilişkileri kurabilmek 

 Duyguyu ve insanların duyguyu nasıl deneyimlediklerini 

açıklayabilmek  

 Kadın ve erkek arasındaki cinsiyet rollerinin farklılıklarını analiz 

edebilmek 

 İnsan cinselliğini tanımak 
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 Tecavüz ve rıza gösterilmeyen cinselliğin diğer formları ve bunların 

sebepleri konusunda farkındalık geliştirmek. 

 “İnsan doğası mı yoksa öğrenme mi” tartışmasına bilimsel bilgi ile 

katılma 

 İnsan gelişiminin basamaklarını sınıflandırabilme: doğumdan yaşam 

boyuna 

 Kişiliğin farklı tanımları ve kavramsallaştırmalarını sınıflandırabilme 

 Etkin stratejilerle kendi stres seviyelerini azaltma 

 Diğer insanlara karşı kendi kalıp yargılarını ve tutumlarını analiz 

edebilme 

 

 

 

Kodu PSY 311 

İsmi Sosyal Psikoloji 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik İnsan kaçınılmaz bir biçimde sosyal bir varlıktır. Hatta anne karnında 25 veya 26 

haftalık bebekler çevrelerindeki ses ve gürültüye tepki verirler. Bu sebeple insanın 

psikolojik dinamiklerini sosyal ilişkileri dışarıda bırakarak anlamak imkansızdır. 

Sosyal psikoloji, bu nedenle, en basit tanımıyla insanların biliş, duygu ve 

davranışlarının diğerleri tarafından nasıl etkilendiğinin bilimsel çalışmalarıdır. Bu 

etkiler bir sosyal varlığın eşliğinde olmak zorunda değildir, gerçekte diğer 

inanların hayali varlığı ya da bireyin sosyal yapının örtük yapısıyla olan ilişkisi 

insan düşüncesi, duygusu ve davranışlarına etki etmektedir.  

Bu ders aday öğrencilerine insanı bu sosyal ilişkiler içinde anlayan çok çeşitli 

sosyal psikoloji teorilerini sunmaktadır. Bu dersi almayı düşünen aday öğrenciler 

herhangi bir ön bilgiye ya da psikoloji alanındaki farklı bir derse daha öncesinde 

bir katılım göstermiş olmasına gerek yoktur. Bu dersi tamamlayan öğrencilerin 

kazanacakları bazı beceriler şöyledir: 

 Geçerli sosyal psikoloji teorilerini, olgularını ve fenomenlerini 

tanımlamak ve açıklamak.  

 İnsan düşünce, duygu ve davranışlarına etki eden geniş çeşitlilikteki 

sosyal etkileri sınıflandırmak 

 İnsanı sosyal ilişkiler içerisinde anlamak için uygun teorileri ve 

olguları mevcut duruma uygulayabilmek 

 Kalıp-yargı, önyargı ve ayrımcılığın doğasını anlamak 

 Çeşitli formlardaki yakın ilişkileri ve onun dinamiklerini 

açıklayabilmek 

 

 

Kodu PSY 472 

İsmi Kişilik Kuramları 

Haftalık Saati 3 (3+0) 
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Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu derste kişiliğin tanımı ve kişilik gelişimini etkileyen faktörler, kişilik 

sınıflandırmaları, iyi bir kuramın özellikleri, kişilik kuramlarının özellikleri, 

kişiliğe kuramsal yaklaşımlar, kişiliğin ölçülmesi, başlıca kişilik kuramları ve 

kuramcıları ele anılacaktır. 

 

 

Kodu POLS 473 

İsmi Müzakere 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu derste öncelikle iletişim kavramları üzerinde durularak, uluslararası ilişkilerde 

etkin müzakere teknikleri, müzakere süreci ve bu sürecin yönetiminde önemli bir 

yere sahip olan liderlik becerisi, zaman ve toplantı yönetimi, liderlik-iletişim-

çatışma-güç-otorite gibi örgütsel davranış konularının müzakere üzerindeki 

etkileri, müzakerede kültürel farklılıklara vurgu ve çeşitli iletişim araçları gibi 

konular üzerinde durulacaktır. 

 

 

Kodu POLS 383 

İsmi Veri Odaklı Siyaset 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Siyaset bilimindeki ampirik çalışmalar, araştırmacılar için çeşitli veri 

kaynaklarının mevcut olduğu yeni bir “Big Data” çağına giriyor. Örnekler 

arasında siyasi kampanyalardan elde edilen ağ verileri, bireyler tarafından üretilen 

sosyal medyadan elde edilen veriler, şirketler ve bireyler tarafından yapılan lobi 

harcamaları ve çok miktarda uluslararası ticaret akışı verisi bulunmaktadır. Bu 

yeni veri kaynaklarından nasıl yararlanabilir ve siyasi davranış ve olgulara ilişkin 

anlayışımızı nasıl geliştirebiliriz? Bu ders elimizdeki halihazırda var olan çeşitli 

araç ve yöntemleri öğrencilere tanıtmayı hedeflemektedir. Daha sonra 

öğrencilerden siyaset ile ilgili hangi soruları merak ettiği ve cevaplayabileceğine 

ilişkin küçük çaplı bir plan yapması istenmektedir. Dönem boyunca siyasi 

örnekler kullanarak temel olasılık ve istatistikleri gözden geçirecek, daha sonra 

nedensel çıkarımın temelleri ve sosyal olayların çalışmasında deneysel ve 

gözlemsel yöntemlerin sınırlamaları hakkında derinlemesine tartışacağız. Ders 

daha sonra kullanılan dil işleme, ağ analizi, yapay zeka ve veri görselleştirme 

teknikleri dahil olmak üzere “büyük veri” devrimi ile ilgili bir dizi ileri yönteme 

giriş sağlayacaktır. 

 

 

Kodu POLS 384 
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İsmi Global Güvenlik ve Blockchain 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Blok zincir teknolojisi; ilerde dünyayı değiştirecek teknolojik gelişmelerden birisi 

olup, merkeziyetiz ve dağıtık yapısı ile onay ve değerlerin takasında 3. Kontrol 

merkezini ortadan kaldıran önemli bir teknolojidir. Akıllı kontrat sistemleri ile 

dijital para uygulamalarında kullanımın yanına bilgisayar programları ile 

yapılabilecek tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu ders 

kapsamında blok zincir teknolojisi ve altyapısı ile birlikte, var olan uygulamaları 

incelenecektir. Bu dersin amacı geleceğin ekonomisini ve güven mekanizmasını 

oluşturacak teknolojinin temel yapısı ve uygulamaların geliştirilmesi hususunda 

bilgi ediniminin sağlanmasıdır. 

 

 

Kodu POLS 482 

İsmi Veri İşleme 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu ders öğrencilere, veri girişi ve analizi için, sosyal bilimler için istatistik paket 

programlarının (örn:R) nasıl kullanıldığının ve veri analizinin sosyal bilim 

araştırmalarında nasıl uygulandığına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgilerin 

verilmesine yönelik olarak düzenlenmiştir. Ders, temel istatistik kavram ve 

yöntemlerine yöneliktir; öncelikle veri dosyalarının oluşturulması, verilerin 

kodlanması, girişi ya da dönüştürülmesi üzerinde durulacaktır. Sadece verilerin R 

programına nasıl aktarılacağı üzerinde değil, aynı zamanda verilerin 

oluşturulmasında ve kodlanmasında çok sık rastlanan bazı hatalardan nasıl 

kaçınılabileceği üzerinde de durulacaktır.  İkinci olarak, bu kapsamda,  öğrenciler, 

verilere yönelik hata kontrolü yapmayı, verileri dönüştürmeyi, etiketlemeyi ve 

ölçüm düzeylerine karar verebileceklerdir. Üçüncü olarak ise, bilgisayar 

yardımıyla,  basit istatistik teknikleri kullanarak, analiz, yorum ve sunum yapabilir 

bir düzeye geleceklerdir. 

 

 

Kodu POLS 483 

İsmi Veri İşleme 2 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Nvivo eğitim sektöründe, sivil toplum kuruluşlarında ve pek çok araştırma 

şirketinde kullanılan nitel analize yönelik önemli bir programdır. Bu derste 

programın temel fonksiyonları öğretilecektir. Ders uygulamaya yönelik olarak 



AGÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

 
 

 32 

tasarlanmış öğrencilerin eş zamanlı bilgisayar üzerinden hocalarıyla birlikte 

günün konusunda yönelik pratik soru çözümleri yapacağı şekilde tasarlanmıştır. 

 

 

Kodu POLS 484 

İsmi Nitel Analize ve Araştırma Programlarına Giriş 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Görüşmeler, hikayeler, vaka çalışmaları ve metinler sosyal konularda önemli bilgi 

kaynaklarıdır. Bu nitel olarak adlandırdığımız veri kaynakları, insanların nasıl ve 

niçin hareket ettikleri, nasıl düşündükleri, davrandıkları ve karar aldıkları 

konularında zengin bir bilgi sağlar. Bu yöntemler büyük miktarda zengin, 

tanımlayıcı veriler sağladığından, analiz genellikle nitel bir yaklaşım izler. Bu ders 

öğrencilere nitel veri analizi için teknikleri, araçları ve çerçeveleri tanıtacaktır. 

Ders, öğrencilerin nitel veri analizinin nasıl yapılacağına ve kendi nitel veri analiz 

çalışmalarında geri bildirimde bulunmalarına ilişkin rehberlik alacakları birleşik 

bir ders ve stüdyo formatını izleyecektir. Öğrenciler, nitel verileri amaçlarına 

uygun görünen ve tanıtılacak farklı yazılım programları (NVIVO, Atlas.ti, vb.) 

yardımı ile analiz etme yöntemlerini öğreneceklerdir. 

 

 

Kodu POLS 392 

İsmi Proje Yönetimi 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Proje tanımı, sınıflandırılması, proje organizasyonu, proje yapı planları, 

programlama teknikleri, zaman-kaynak-maliyet planlaması, proje risk analizi, 

proje dokümantasyonu, bilgisayar destekli proje planlaması. 

 

 

Kodu POLS 394 

İsmi Çatışma Çözümü 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Çatışma çözümü geliştirilebilir ve öğrenilebilir bir beceridir. Duymak, dinlemek 

ve anlamak çatışma tarafları ve çatışmanın çözümünde yer alacak aktörler için 

vazgeçilmezdir. Bu derste öğrencilerin seçilmiş uluslararası ilişkilere dair alt 

konulara ilişkin çatışma çözümüne ilişkin bakış açıları ve uygulamalar 

geliştirmesi beklenecektir. 
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Kodu POLS 493 

İsmi Akademik Yazma Becerileri 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Akademik Yazma, akademik ve profesyonel yazma becerilerinizi ve 

stratejilerinizi geliştirmek ve netleştirmek için tasarlanmıştır. Dersin amacı; 

akademik, profesyonel ve işyeri ortamlarında başarılı yazılı iletişim için gerekli 

olan becerileri geliştirmektir. Her ne kadar bu kursun temel amacı İngilizce yazar 

olarak yeterlilik ve güveninizi arttırmanıza yardım etse de, okuma, eleştirel akıl 

yürütme ve araştırma becerilerinizi geliştirmek için zaman ve çaba harcayacağız. 

 

 

Kodu POLS 494 

İsmi İletişim Becerileri 

Haftalık Saati 3 (3+0) 

Kredi 3 

AKTS 5 

Seviye/Yıl Lisans 

Dönem Güz/Bahar 

Tip Seçmeli 

Ön Şart  

İçerik Bu dersin amacı, öğrencilerin temel iletişim becerilerini geliştirmektir. 

Öğrencilerin müzakere yürütme, anket hazırlama, problem çözme, iletişim 

becerilerini geliştirme gibi özelliklerini geliştirmenin yanı sıra konferanslarda 

yapacakları sunumlarda uygulayabileceği teknikler dersin başlıca amaçlarını 

teşkil etmektedir. Öğrenciler dönem içinde ve sonunda hazırlamaya 

yönlendirileceği yazılı ve sözlü materyaller ile yazma becerileri, proje hazırlama 

ve yürütme gibi bilgi ve yetilerle donatılacaktır. 

            

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


