Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Tanımları
SPRI 101
Uluslararası ilişkiler Tarihi (3,0,0,3,5)
(3,0,0,3,5)
Antik Çağ'dan başlayarak, Kutsal Germen İmparatorluğu, Protestan Reformu, Vestfalya
Antlaşması, Monarşi, Mutlakiyet, Merkantalizm, Kıta İmparatorluğu, Sanayi Devrimi,
Birleşik Devletlerin Bağımsızlığı, Fransız Devrimi, Viyana Kongresi, 1848 Devrimi’ni
kapsayan tarihsel gelişmelerin sunumu; uluslararası savaşlar, siyaset akımları ve yeni dünya
düzeni incelenmesi.
SPRI 103
Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri I
(3,0,0,3,6)
Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, hukuk, antropoloji ve iktisat alanlarındaki
terimlerin sunulması; tez-antitez üretebilme ve yazı yazabilme becerilerinin kazandırılması.
SPRI 121
Siyaset Bilimine Giriş
(3,0,0,3,5)
Siyaset biliminin temel kavramlarının sunumu; devletin yapısı, yetkileri ve işlevlerinin
siyasete olan etkilerinin incelenmesi, tarihten günümüze siyasal ideolojilerin ve siyasal
sistemlerdeki yansımalarının tartışılması.
SPRI 161
Sosyolojiye Giriş
(3,0,0,3,5)
Sosyolojinin temel kavramlarının sunumu; Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim,
Marcel Mauss, Max Weber, Georg Simmel ışığında sosyoloji ilkeleri ve teorilerinin analizi,
sosyolojinin doğuşu ve tarihsel gelişiminin incelenmesi.
SPRI 102
Uluslararası ilişkilere Giriş
(3,0,0,3,5)
Teorik ve ampirik bir analizle uluslararası sistem ve birleşenlerinin incelenmesi, uluslararası
ilişkilerin gelişimi, temel kavramları, teorileri ve aktörlerinin sunumu, devletlerin dış
politikalarını etkileyen faktörlerin analizi, uluslararası bölgesel ve küresel sorunların
incelenmesi.
SPRI 104
Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri II
(3,0,0,3,6)
Toplumsal ve uluslararası konuları içeren makalelerin incelenmesi, yorum yapabilme
becerisinin kazandırılması, Sunum tekniğinin geliştirilmesi ve sentez yapma becerisinin
kazandırılması.
SPRI 106
Çağdaş Tarih
(3,0,0,3,3)
1914-1945 yılları arasında Avrupa başta olmak üzere dünya siyasal tarihinin incelenmesi,
dönemin toplumsal, iktisadi ve siyasal süreçler dikkate alınarak incelenmesi ve harita başta
olmak üzere afiş ve dönemin propaganda malzemeleri kullanılarak tartışılması.

SPRI 122
Siyasal Düşünceler Tarihi
(3,0,0,3,5)
Siyasi Düşünceler Tarihi, siyasetin temel kurumlarının ortaya çıkışı ve işleyişini kuramsal
düzeyde açıklayan düşüncelerin incelenmesi ve siyasetin ve devletin tarihsel sürecinin
öğrenciye aktarılması.
SPRI 162
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
(3,0,0,3,4)
Günümüz sosyolojik akımları ve toplumsal kavramlarının incelenmesi, çağdaş sosyoloji
teorilerine ve düşüncelerine etki etmiş farklı sosyolojik ekollerin analizi, toplumsal yapı ve
değişimlerin ve sosyal hareketlerinin analizi.
SPRI 117
Türk Anayasa Hukuku
(3,0,0,3,5)
Osmanlı-Türk anayasal gelişmelerin Sened-i İttifak’tan başlayarak genel özellikleri ile analizi,
dönemin anayasaları ve anayasal belgeleri ile günümüz çağdaş metinlerin karşılaştırılması,
1982 Anayasasının kapsamlı incelenmesi ve bu bağlamda güncel anayasa sorunları ve
anayasa tartışmalarının analizi.
SPRI 203
Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri III
(3,0,0,5,6)
Metin çevirilerinin yapılması (Fransızca-Türkçe, Türkçe-Fransızca), her iki dilin yapısal
farklılıklarının ortaya çıkarılması, Dünya tarihi üzerine metinlerin (1939-1980) incelenmesi,
sentez ve sunum yeteneğinin kazandırılması.
SPRI 221
Türk Siyasal Yaşamı
(3,0,0,3,4)
Türk siyasal yaşamının Tanzimat Dönemi’nden günümüze kadar incelenmesi, Türk Siyasi
Tarihi'nin gelişimi, Türk Siyasi Yaşamı'nın sosyal ve siyasi olguları, güncel olaylarla tarihi
olaylar arasındaki karşılaştırmalar yapılarak ayrıntılı olarak incelenmesi.
SPRI 271
Mikro İktisat
(3,0,0,3,5)
Mikroekonominin temel kavramlarının ve prensiplerinin sunulması, tüketici teorisi, üretici
teorisi, fiyatların ve piyasanın bu süreçte oynadığı rolün tartışılması.
SPRI 204
Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri IV
(3,0,0,3,6)
Sentez tekniğiyle hareketle metin sentezlerinin yapılması, gündemdeki konuların belirlenip
münazaralar düzenlenmesi, Dünya tarihi üzerine metinlerin (1980-…) incelenmesi.
SPRI 250
İşletmeye Giriş
(3,0,0,3,4)
İşletme terminolojisi, kavramları, teknik ve fonksiyonlarının analizi, iş ve kişisel hayattaki
kullanımlarını destekleyecek işletme araçlarının tanıtılması.
SPRI 260

Siyaset Sosyolojisi

(3,0,0,3,5)

Devlet, güç, elit, siyasi parti, sivil toplum ve kamu politikalarının sosyolojik analizi, devlet
kavramı, tarihsel yaklaşım, devletin yayılması olgusu, siyasi kurumlar, siyasetçi kavramı, elit
teorisi, siyasi partiler, sivil gruplar, adem-i merkeziyet, kamu politikalarının incelenmesi.
SPRI 272
Makro İktisat
(3,0,0,3,5)
Hane halklarının, firmaların ve hükümetlerin toplu davranışlarının sonuçlarının incelenmesi,
makroekonominin kapsamı ve analiz ve makroekonomik analizin metotlarının sunumu, gayri
safi yurtiçi hasıla ve milli gelir, ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon, konjonktürel döngüler,
maliye politikası, para politikası ve uluslar arası ticaret gibi konuların analizi.
SPRI 280
Sosyal Psikoloji
(3,0,0,3,5)
Sosyal psikolojinin farklı tanımlarının, temel sosyal psikoloji kuramlarının, insan davranışları
ve tutumlarının, kişiler ve sosyal gruplar arası ilişkilerin incelenmesi; toplumsal değer ve
ilkelerin bireyler üzerindeki etkilerin, grup davranış ve dinamiklerinin, toplumsal algı, etki ve
uyumluluk konularının analizi.
SPRI 301
Türk Dış Politikası
(3,0,0,3,6)
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1990’lı yılların sonuna kadar yürüttüğü dış politikanın
özelliklerinin, hedeflerinin ve eğilimlerinin incelenmesi, Türkiye’nin başta Avrupa ve ABD
olmak üzere, komşuları ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinin farklı görüşler çerçevesinde
tartışılması.
SPRI 302
Uluslararası Örgütler
(3,0,0,3,5)
Uluslararası toplumun tanımı ve uluslararası örgütlerin gelişim dönemleri, örgütlerin
tanımlanması, sınıflandırmaları, genel teorisi, uluslararası hukuk kurallarının gelişiminde ve
uyuşmazlıkların hukuk kuralları açısından çözümünde oynadıkları rolün açıklanması.
SPRI 303
Avrupa Birliği Siyasal Sistemi
(3,0,0,3,6)
İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze Avrupa bütünleşmesinin incelenmesi, Avrupa
Birliği’nin (AB) kökeni ve tarihsel gelişiminin, AB politika yapım sürecinin, AB’nin temel
politikalarının ve kurumlarının sunulması.
SPRI 304
Çağdaş Dünyanın Jeopolitiği
(3,0,0,3,4)
Jeopolitik kavramının tanımlanması, siyasi coğrafya ve ilk teorilerin gelişiminin ve diğer
bilimler ile olan ilişkisinin incelenmesi, jeopolitiğin bir devlet politikası olarak nasıl
uygulanması ve öneminin sunulması.
SPRI 320

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

(3,0,0,3,4)

Siyasal sistem ve işleyişlerinin, farklı siyasal sistemlerin oluşumunun incelenmesi ve tarihsel,
hukuksal, kurumsal, kültürel ve toplumsal yapılarının analizi.
SPRI 321
Siyasal Partiler
(3,0,0,3,5)
Siyasi partilerin gelişimlerinin, sınıflandırılmalarının ve devletlerin parti sistemleri, seçim
yasaları ve seçmen davranışları olan ilişkilerinin teorik olarak incelenmesi ve Türk siyasi
partilerinin analizi.
SPRI 322
Uluslararası Siyaset
(3,0,0,3,5)
Uluslararası sistemin tanımlanması; uluslararası sistemin ortaya çıkışı; özellikleri ve işleyişi,
uluslararası ilişkileri farklı teoriler ile ele alınması.
SPRI 341
Uluslararası Hukuk
(3,0,0,3,6)
Uluslararası hukuk kurallarının irdelenmesi, uluslararası toplumun yapısı; uluslar arası hukuk
kurallarının nasıl oluştuğu ve uluslararası ilişkiler ile uluslararası hukuk arasındaki bağın
incelenmesi, Uluslararası Hukukun temel kuramları, Uluslararası Hukuk ile ulusal hukuk
arasındaki bağ, Uluslararası Hukukun kaynaklarına dair temel bilgiler, 1969 Viyana
Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesine göre antlaşmaların akdinin incelenmesi, Uluslararası
Hukukun Türk hukuk sistemi içerindeki yeri ve Anayasaya göre antlaşmaların yapılması,
Uluslararası Hukukun kişileri, temel kişi olarak Devlet, Devletin uluslar arası alanda
tanınmasının örnekleri.
SPRI 458
Milletlerarası Özel Hukuku
(3,0,0,3,5)
Vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, bu alanlarda ortaya çıkan sorunların milletlerarası
antlaşmalar, iç mevzuat, doktrin ve mahkeme kararlarıyla değerlendirilmesi.
SPRI 421
Sosyal Bilimlerde Metot ve Araştırma Yöntemleri
(3,0,0,3,5)
Sosyal bilimlerde metot ve araştırma yöntemleri, sosyal olguyu anlama, çalışma hedefi
belirleme, temel soru, sorunsal ve hipotez belirleme, araştırma yöntemleri ve analiz
tekniklerinin sunulması.
SPRI 491
Tez Çalışmaları I
(3,0,0,3,10)
Öğrencinin edinmiş olduğu birikimi ve Araştırma Teknikleri konusunda öğrendiklerini de
uygulayarak, seçilen bir konu üzerinde Bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında
bir bitirme tezi hazırlaması ve iki kişilik bir jüri önünde savunması.
SPRI 440
İnsan Hakları Hukuku
(3,0,0,3,5)
İnsan Hakları Hukukunun içeriği, gelişimi ve korunması, , Magna Carta 1215, Virginia
Bildirisi 1776, Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi 1789 ve bunların Uluslararası

İnsan Hakları Hukuku'na etkisinin, Act Habeas Corpus, Ombudsman, anayasal yargı, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Divanı, Ekonomik ve Sosyal Haklar
Yasası ve diğer bölgesel insan hakları sözleşmeleri.
SPRI 492
Tez Çalışmaları II
(3,0,0,3,10)
Öğrencinin edinmiş olduğu birikimi ve Araştırma Teknikleri konusunda öğrendiklerini de
uygulayarak, seçilen bir konu üzerinde Bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında
bir bitirme tezi hazırlaması ve iki kişilik bir jüri önünde savunması.
SPRI 401
Türkiye – ABD İlişkileri
(3,0,0,3,4)
B.S. Türk ve Amerikan dış politikalarının değişen önceliklerinin değerlendirilmesi, TürkiyeABD ilişkilerinin tarihçesi, uluslararası gelişmelerin dış politika kararlarına etkisi, ilişkilerin
şekillenmesinde siyasi, ekonomik ve askeri faktörlerin etkileşiminin analizi.
SPRI 403
Uluslararası Politikada Balkanlar ve Türkiye
(3,0,0,3,4)
B.S.Balkanların tanımı, büyük imparatorlukların etkisi, doğu meselesi, Balkan Savaşları,
Dünya Savaşları, Yugoslavya, SSCB'nin çöküşü, Avrupa Birliği, Türkiye’nin rolü ve
Balkanlarla ilişkilerinin incelenmesi.
SPRI 405
Göç
(3,0,0,3,4)
B.S.Uluslararası göç hareketlerinin, göç alan, göç veren ülkeler ve göç eden kişiler açısından
neden ve sonuçlarının incelenmesi, göç terminolojisi, çeşitleri, teorileri, göçmen politikaları,
göçmen ağları, diasporalar, uluslararası göç hareketleri ve mülteci sorununun uluslararası
hukuk ve örgütler çerçevesinde incelenmesi.
SPRI 407
Uluslararası Dayanışma ve İnsancıl Faaliyetler
(3,0,0,3,4)
B.S.Kuzey ve Güney ülkeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Afrika, Asya, Latin Amerika
ve Orta Doğu bağlamları, siyasi, ekonomik, toplumsal, coğrafî, kültürel boyutları, kalkınma
kuramları günümüz işbirliği politikaları, uygulanmakta olan yardım programlarının
değerlendirilmesi.
Solidarité Internationale et
SPRI 409
Uluslararası Çevre Politikaları
(3,0,0,3,4)
B.S. Çevre hakkı ve çevre politikaları, uluslararası kuruluşların evrensel alanda çevre
politikalarını geliştirmesi, Uluslararası Çevre Hukuku ve Uluslararası Çevre Politikaları
arasındaki ilişki, nükleer denemeler, çevre bilincinin uyanması ve çevrenin korunmasındaki
yasal ve siyasi düzenlemeler.
SPRI 423

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

(3,0,0,3,4)

B.S.Sosyal yapının teorik ve kavramsal analizi, toplumsal yapının, toplumsal kurumların,
toplumsal sınıfların, gelir dağılımının incelenmesi ve toplumsal sorunların tartışılması.
SPRI 425
Milliyetçilik ve Devlet Teorileri
(3,0,0,3,4)
B.S. Milliyetçiliğin farklı tanımları, devlet kavramı, milliyetçilik kavramının tarihsel kökeni,
ideolojik boyutu, zaman içerisinde uğradığı kavramsal değişimler, milliyetçilik üzerinde
geliştirilen farklı teoriler, devletin tanımı ve gelişimi, ulus devletin, farklı tanımlamalarının ve
ilkelerinin incelenmesi.
SPRI 427
Siyasal İletişim
(3,0,0,3,4)
B.S. Siyasal iletişimin başlıca elemanlarnın ve kuramlarının ve seçim sürecine etkilerinin
incelenmesi ve toplumsal siyasal güçlerle ilişkilerinin analizi.
SPRI 471
Uluslararası İktisat Politikaları
(3,0,0,3,4)
B.S.Uluslararası iktisadın tarihsel gelişimi, klasik ve modern dış ticaret teorileri, dış ticaret
politikasının, finans ve üretimin küreselleşmesi, iktisadi birleşme teorileri, finansal kriz
teorileri ve 2008 küresel krizinin, uluslararası para ve finans sisteminin ve az gelişmiş
ülkelerin güncel sorunlarının analizi.
SPRI 400
Avrupa Birliği ve Türkiye
(3,0,0,3,4)
B.S. Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal dinamiklerinin, kavramsal,
tarihsel, hukuksal ve kurumsal gelişiminin, AB’nin genişleme sürecinde Türkiye’nin
konumunun ve Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut tartışmaların analizi.
SPRI 402
Ortadoğu Siyaseti
(3,0,0,3,4)
B.S.Türkiye’nin Ortadoğu politikasının ana hatlarının, Ortadoğu'nun tanımının, yapısının,
karakterlerinin, tarihsel, dinsel, etnik, ekonomik ve siyasal yönlerinin, jeopolitik öneminin
tarihi ve siyasi boyutlarıyla incelenmesi.
SPRI 404
Türk - Yunan İlişkileri
(3,0,0,3,4)
B.S.Türk-Yunan ilişkilerin tarihsel gelişiminin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri
etkileyen siyasal, tarihsel, askeri ve ekonomik konularının incelenmesi ve Türk ve Yunan
milliyetçilik ve kimlik stratejilerinin ikili ilişkilere etkisinin, Avrupa Birliği’nin ikili ilişkiler
üzerindeki rolünün, 1999 sonrası Türk-Yunan yakınlaşmasının tartışılması.
SPRI 406
Küreselleşme, Demokrasi ve Sivil Toplum
(3,0,0,3,4)
B.S. Küreselleşme olgusunun tarihi kökenlerinden itibaren incelenmesi, ekonomik
küreselleşme ve bunun siyasi, toplumsal, kültürel boyutlarının, küreselleşme sürecinde sivil
toplumun yerinin ve rollerinin değerlendirilmesi.

SPRI 408
Türkiye, Rusya ve Kafkasya İlişkileri
(3,0,0,3,4)
B.S.Türkiye-Rusya ve Kafkas ülkeleri arasındaki ilişkilerin hukuki, siyasi, ekonomik ve
sosyal dinamiklerinin incelenmesi, ilişkilerin kavramsal, tarihsel, hukuksal ve kurumsal
gelişiminin veTürkiye’nin bu ülkelerle ilişkilerinin analizi.
SPRI 410
Diplomasi ve Konsolosluk İlişkileri
(3,0,0,3,4)
B.S. 1961 Viyana Diplomasi Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıkları Sözleşmesi, 1963
Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmelerinin incelenmesi, diplomatik yazışma örnekleri.
SPRI 420
Siyasal Tutum ve Davranış
(3,0,0,3,4)
B.S.Siyasal tutum ve davranış alanının kuramsal analizi, sosyalleşme süreci, davranışlar
üstünde kültür politikalarının etkileri, sosyal paradigmanın üç temel bileşeni; kültür,
toplumsal kişilik, toplumsal yapı, din, ideoloji gibi belirleyicilerin siyasal tutum ve
davranışlardaki belirleyiciliklerinin tartışılması.
SPRI 422
Türk Siyasal Yaşamında Güncel Sorunlar
(3,0,0,3,4)
B.S. Türk Siyasal Yaşamı’nın güncel sorunlarının ve bunların uluslararası toplum ve
uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından hukuki ve siyasi yollardan çözümlenmesinin
incelenmesi.
SPRI 424
Medya ve Topum
(3,0,0,3,4)
B.S.Medyaların ve toplumların ilişkilerinin hukuksal, ekonomik ve sosyolojik açılardan
incelenmesi ve çağdaş yaklaşımlar ve kuramların analizi.
SPRI 426
Din ve Politika
(3,0,0,3,4)
B.S. Din ve siyaset arasındaki ilişkilerin, dinin toplum ile ilişkisi ve dinin toplum üzerindeki
etkisinin sunulması ve farklı sosyologların ve filozofların bakış açılarının incelenmesi, dinin
modernleşme kapsamında aldığı şekil, laiklik ve sekularite kavramlarının analizi.
SPRI 470
Türkiye Ekonomisi
(3,0,0,3,4)
B.S. Türkiye ekonomisinin dönüşüm süreçleri, kurumsal yapısı ve güncel ekonomik
problemleri, 1990 sonrası dönemde ortaya çıkan önemli ekonomik krizlerin dinamikleri ve
kriz sonrası stabilizasyon arayışları, Türkiye ekonomisinde yaşanan güncel ekonomik
gelişmelerin ve yapısal ekonomik sorunların değerlendirilmesi.
SPRI 494
Staj
(3,0,0,3,6)
B.S.Staj dersi, 3.ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik kredisiz bir ders olup, bu dersi öğrenci
sadece bir kez alabilir.

