
Ders Profili   -   Uluslararası İlişkiler Bölümü  

Ders Kodu : IR 552 Ders Adı: Karşılaştırmalı Siyaset  

Zorunlu/Seçmeli:  Seçmeli Ön Koşul : - 

Katalog Tanımı: Ekonomik, kurumsal ve 

sosyal teorik çerçeveden politik sistemlerin 

karşılaştıralı analizi. Küreselleşme, 

demokratikleşme, otoriterleşme, ekonomik 

kalkınma ve krizler, siyasal radikalleşme ve 

ılımlılık, iç savaş, ve barış süreçleri, 

devrimler ve rejim değişimleri gibi başlıkları 

içerecek şekilde farklı konuları 

karşılaştırmalı siyaset  alanındaki teorik 

yaklaşımlarla çalışılması.  

 

Ders Kitabı / Gerekli Materyal: 

Okuma öğretim görevlisince sağlanacaktır. 

 

Kredi/AKTS Sayısı:  ( 3+0+0) 3 /  7 AKTS 

Detaylı Tanım: Neden bazı devletler büyük bazı devletler küçük? Neden bazı devletler diğer 

devletlerden daha fazla vergi toplayabiliyor? Hangi devlet daha efektif ve neden? Nasıl oluyor 

da bazı devletler zenginken diğerleri fakir? Bazı ülkelerde neden başkaldırı diğer ülkelere 

oranla daha fazla? Neden bazı sosyal hareketler şiddet içerirken bazı diğer hareketler sivil 

başkaldırı formunda? Dünyanın bazı bölgelerinde kadınlar baskı altındayken bazı bölgelerde 

özgür?  

Bu ders karşılaştırmalı siyaset metodolojisini kullanarak yukarıda sayılan ve sayılmayan 

benzer sorulara cevapları araştırır. Devletleri, kurumları, sosyal grupları ve hareketleri zaman 

ve mekan düzleminde karşılaştırarak siyaset bilimi için hayati önemdeki meseleleri 

inceleyeceğiz.  

 

İçerik Tasarımı: Yok Bilgisayar Kullanımı: Gerekli 

Ders Çıktıları 

 

Ders sonunda öğrenciler 

 Yapısal, kurumsal ve toplum temelli siyasal yaklaşımları analiz edecek. 

 Karşılaştırmalı siyaset alanındaki temel teorileri öğrenecek. 

 Karşılaştırmalı siyaset bilimcilerce kullanılan araştırma yöntemleriyle ilgili daha fazla 

bilgi edinecek. 

 Ülkeler içi ve arası farklı politik çıktıları açıklayacak. 

 Devlet, demokrasi, otoriteryanizm, cinsiyet, ırk ve sosyal hareketleri de içeren 

konularda özgün anlayışlar geliştirecek. 
 

Öğrenim Metotları: Tartışma ve Ders anlatım, Video gösterimi ve sunumlar 

Ders Çerçevesi 

Hafta Konu 

1 Giriş: Karşılaştırmalı Siyaset Nedir? 

2 Modern Devletin Gelişmesi 



3 Modern Devletin Gelişmesi, dvm 

4 Milliyetçilik, Irkçılık, Soykırım 

5 Milliyetçilik, Irkçılık, Soykırım, dvm 

6 Demokrasi ve Demokratikleşme 

7 Demokrasi ve Demokratikleşme, dvm 

8 Kalkınma ve Hoşnutsuzluk 

9 Batılı olmayan Moderniteler 

10 Sosyal Hareketler: Şiddet ve sivil kalkışma 

11 Sosyal Hareketler: Şiddet ve sivil kalkışma, dvm 

12 Cinsiyet Politikası 

13 Cinsiyet Politikası 

14 Devletin Karşılaştırmalı Siyaseti 

15 Sonuç  
 

Değerlendirme Metodu: 

 

Katılım:            10% 

Quiz:                  30% 

Ev Ödevi:          15% 

Final Sınavı:      45% 

 

Ders Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı 

 

 

 

Program Çıktıları  *Katkı Düzeyi  

1 2 3 4 5 

MIR1 Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram ve 

kuramları ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olma 

 X    

 

MIR2 
Dünya siyasetinde sistem, ulus-devlet, kurumlar, kültür 

ve iktidar konuları ile ilgili kuramsal yaklaşımların 

farkında olma 

    X 

MIR3 Güncel dünya konjonktürünü yakından takip etme     X 

MIR4 
Uluslararası İlişkiler alanında yerleşmiş bilgi birikimi ile 

nedensel ilişkileri sorgulayabilme 
   X  

MIR5 
Uluslararası İlişkiler literatüründeki eksikliklerin ve 

boşlukların farkında olma, ve bu eksiklik ve boşlukları 

giderecek araştırmalar yürütebilme 

 X    

MIR6 
Farklı bilimsel araştırma yöntemlerini kavrama ve bu 

yöntemleri etkin bir şekilde kullanabilme 
  X   

MIR7 
Uluslararası İlişkiler alanında özgün, bilimsel bir çalışma 

ortaya çıkarabilme 
 X    

MIR8 
Bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme 

    X 



MIR9 
İş etiğinin gereklerini benimseme ve bu gereklere uygun 

davranma 
  X   

MIR10 
Dünya ve ülkeler siyasetinde yeni ortaya çıkan olgulara 

karşı açık görüşlü olma 
    X 

MIR11 
Özgüven sahibi olma ve topluluk karşısında sunum 

yapabilme becerisi edinme  
    X 

MIR12 
Farklı kültür, inanç ve düşüncelere sahip bireylerle bir 

arada çalışabilme 
   X  

*1 En az, 2 Az, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En yüksek 

 

Öğrenci İş Yükü / :AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Tablosu: 

 

Okuma                                       95saat    

Ders ve Katılım                         40 saat 

Ödev                                          30 saat 

sınav                                          10 saat 

TOPLAM  ………………………………      175 saat (25x7) 7 AKTS 

 

Hazırlayan :  Seda Demiralp Revizyon Tarihi : 30.10.2013 

 


