
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR ANA BİLİM DALI 
 

 

 

Amaç ve Kapsamı 
 

Günümüzde çok hızlı değişen uluslararası ilişkilerin dinamiklerini açıklayabilmek çok 

boyutlu, disiplinler arası bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Türkiye’nin kritik stratejik 

konumunun ülke yararına değerlendirilmesi ve uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç 

olma iddiasının korunabilmesi, Uluslararası İlişkiler alanındaki insan kaynaklarının daha 

da geliştirilmesi ile yakından ilişkilidir. 
 

Anabilim dalımız, siyaset, güvenlik, diplomasi, hukuk ve ekonomi alanlarında ülkemizde 

ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki 

ilişkileri, uluslararası işbirliği ve çatışmaların kaynaklarını incelemek ve geleceğe yönelik 

öngörülerde bulunulabilmek için gerekli bilgi, beceri ve donanımları öğrencilerimize 

kazandıracak güncel ve kapsamlı bir öğretim programı sunmaktadır. 
 

Uluslararası İlişkiler yüksek lisans ve doktora programları ile öğrencilerin; kariyer 

hedefleri   doğrultusunda   ihtiyaç   duyacakları   teorik   ve   olgusal   bilgiye   ulaşan, 

meselelere eleştirel yaklaşan, entelektüel derinliğe sahip, bilimsel araştırma ve 

danışmanlık yapabilecek disiplinler arası zihni geçişliliğe sahip, donanımlı uzmanlar 

olarak yetiştirilmesi amaçlamaktadır. 
 

Programlara katılan öğrenciler; güvenlik çalışmaları, küresel güç stratejileri, bölgesel 

işbirlikleri ve çatışmalar, enerji stratejileri ve politikaları, uluslararası ekonomi- politik, 

uluslararası örgütle, göç çalışmaları gibi alanlarda uzmanlaşmış asker öğretim elemanları 

ile ağırlıklı olarak İstanbul ve yakın çevresinde bulunan çeşitli üniversitelerden ve 

kurumlardan gelen seçkin akademisyen ve uzmanlardan oluşan öğretim kadrosuyla 

çalışma imkânına sahip olacaktır. 
 

 

 

Kariyer İmkânı 
 

Öğretim programı disiplinler arası bir perspektifle, önce uluslararası ilişkilerin temel 

kavram ve kuramlarının ve daha sonra alan uzmanlığı becerisinin kazandırılmasını esas 

alan ve günümüz dünyasının hızla değişen şartlarına ve gündemine uyarlanabilecek 

esneklikte hazırlanmıştır. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre içlerinden tercih 

yapabilecekleri seçmeli ders havuzu sayesinde hem bu disiplinin konularının hem de 

bölgesel çalışmaların farklı sahalarının kapsanması hedeflenmiştir. 

 

Uluslararası ilişkiler ve bölgesel çalışmalar yüksek lisans ve doktora programı 

mezunlarımız, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Örn. Kamu Düzeni ve Güvenliği 

Müsteşarlığı); Milli Savunma Üniversitesi  ve diğer üniversitelerin ilgili bölümleri, 

Birleşmiş Milletler, NATO ya da İslam İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel ve uluslararası 

örgütlerin ilgili birimleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türk İşbirliği ve 

Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kamu kurumlarında, sivil 

toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları, danışmanlık şirketleri, medya kuruluşları ve de 

lobicilik  şirketlerinde akademisyen, uzman, araştırmacı  vb. unvanlarla çalışma imkânı 

bulabilirler. 
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