
SİYASET
BİLİMİ VE
ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans ve yüksek lisans 
eğitimi sunmaktadır. Bölüm’ün temel felsefesi, siyasal olgu ve süreçle-
ri anlama ve yorumlama yeteneği kazandırmak olduğu kadar öğrenci-
lere analitik ve eleştirel düşünme ile birlikte alternatif görüşleri değer-
lendirebilme becerisi de verebilmektir. Birbiriyle ilintili iki disiplinden 
oluşan bölümümüz öğrencilerinin öncelikle sosyal bilimlerde geniş bir 
vizyona sahip olarak mezun olmalarını hedeflemektedir. Bölümümüz, 
günümüz koşullarında kamu sektöründe ve özel sektörde talep edilen 
alanlarda eğitim vermesi sebebiyle, geniş bir yelpazede iş imkânı sun-
maktadır.  

Siyaset Bilimi disiplini, siyasi düşünceyi bilimsel bir perspektifte ele 
alarak, onun farklı toplumsal ve tarihi bağlamlarda siyasi kurumlara 
olan etkisini irdelemektedir. Siyasal süreçlerin güncel analizi ve bu sü-
reçlerin zaman içindeki gelişimini inceleyen Siyaset Bilimi disiplini, di-
siplinler arası bir perspektifle sosyoloji, tarih, antropoloji ve felsefe gibi 
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disiplinlerin bulgularından da yararlanarak öğrencile-
rin zengin bir formasyon edinmelerine katkıda bulu-
nur. Nitelikli bir akademik kadroya sahip bu program-
da öğrenciler, siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset ve 
Türk siyaseti gibi Siyaset Bilimi’nin temel konularında 
gerekli bilimsel donanıma sahip olur.  

Siyaset Bilimi’ne oranla daha yakın zamanda orta-
ya çıkmış olan Uluslararası İlişkiler disiplini giderek 
artan bir öneme sahip olmaktadır. 1990’ların başında 
Doğu Blok’unun yıkılmasıyla farklı bir boyut kazanan 
uluslararası politika, Uluslararası İlişkiler disiplininin 
çalışılmasını çok değişkenli ve daha karmaşık bir hale 
getirmiştir. Küreselleşme ve yerelleşme diyalektiği 
içinde, uluslararası politika devletlerin iç siyasetle-
rinde belirleyici rol oynayabilmektedir. Bu bağlamda, 
günümüzde Siyaset Bilimi ve ulusal politikalar, Ulus-
lararası İlişkiler perspektifinden bağımsız incelene-
memektedir. Uluslararası İlişkiler disiplininin küre-
selleşme ile birlikte artan bir öneme sahip olması, 
disiplinin üniversitelerde öğretimini gerekli kılmıştır. 
Uluslararası İlişkiler, başta devletler arası ilişkiler ol-
mak üzere, uluslararası sistem içinde yer alan hükü-
metler arası ve hükümetler dışı örgütler ile çok uluslu 
şirketler arasındaki siyasi, hukuki ve ekonomik ilişki-
leri inceleyen ve bu ilişkilerin ülkemize ve bölgeye olan 
etkilerini analiz eden bir disiplindir. Bölümümüz, tari-
hi, hukuki, siyasi ve güncel yaklaşımlarla Uluslararası 

İlişkiler disiplinini Siyaset Bilimi ile bağlantısını kopar-
madan öğrencilere aktarmayı hedeflemektedir. 

İş Olanakları

Program, öğrencilerin kamu kurumları, özel sektör, ban-
kalar, medya, araştırma kurumları ve uluslararası örgüt-
lerde rahatlıkla iş bulabilmelerine yönelik olarak plan-
lanmıştır. İkinci yıldan sonra öğrencilerin kendi eğilimleri 
doğrultusunda seçmeli derslere yönelmeleri sağlanarak 
disiplinlerarası bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflen-
mektedir. Mezunlarımız, çeşitli devlet kurumlarındaki 
uzmanlık, denetmenlik, idari yargıçlık ve müfettişlik kad-
rolarına aday olabilecekleri gibi Dışişleri Bakanlığında 
meslek memurluğuna da başvurabilmektedirler. Birçok 
kamu kuruluşunda ve özel sektörde danışman, süpervi-
zör, koordinatör, uzman, araştırmacı, yönetici olarak yer 
bulabilmekte ve çeşitli medya kuruluşlarında görev ala-
bilmektedirler. Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşları 
gibi uluslararası örgütlerde kuruluşları da öğrencilerimi-
zin seçebilecekleri alanlar arasında yer almaktadır. Öğ-
rencilerimizin yabancı dil ve bilgisayar eğitimine verilen 
öneme ek olarak aday olabilecekleri mesleklere yönelik 
dersler bölümümüz tarafından seçmeli ders olarak açıl-
maktadır. Öğrencilerimizin meslek hayatlarında ulusla-
rarası düzeyde rekabet edebilen bireyler olarak yetiştiril-
melerini hedefleyen bölümümüzün mevcut öğretim üyesi 
kadrosu üstün rekabet niteliğine sahip öğrenci profilini 
ortaya çıkaracak yeterli donanıma sahiptir.
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