
Genel Bilgiler

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine hem kuramsal hem de ampirik derslerde evrensel standartlarda eğitim 

sağlayarak onların hem iç siyasetin hem de küresel politikanın değişen dinamiklerini anlayabilmelerini ve analiz edebilmelerini sağlayabilmeyi 

hedeflemektedir. Verilen dersler uluslararası sistemin geçmişten günümüze değişen yapısını, uluslararası sistemin işleyişiyle ilgili farklı 

kuramsal yaklaşımları, küresel sistemin aktörlerini ve küreselleşmenin nedenlerini ve sonuçlarını mercek altına almaktadır. Bölüm dersleri 

kapsamında ileri düzeyde niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri de öğretilmektedir.

Programın Amacı

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine, hem ulusal sınırlar içerisindeki hem de küresel düzeydeki aktörlerin birbirleriyle 

etkileşim dinamiklerini  analiz etmelerini sağlayacak bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Programın amacı, ulus-altı, ulusal ve 

küresel seviyelerdeki etkileşimlerin nasıl gerçekleştiğini incelemek, farklı aktörlerin karar alma mekanizmalarını mercek altına almak ve 

savaş ile barışın hangi koşullar altında gerçekleştiğini incelemektir. 

Kazanılan Derece Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans (Master of Arts in  International Relations )

Kazanılan Derecenin Seviyesi Yüksek Lisans seviyesinde (TYYÇ 7. seviye) öğrenim veren bir programdır.

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kurallar
"TOBB ETÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve "TOBB ETÜ Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi", öğrencilerin tabi 

olduğu kuralları belirlemektedir. Mezuniyet için en az 131 AKTS gerekmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları Lisans mezunu olmak ve özel şartlar

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Yüksek lisans  programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu

yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kabul edildiği yüksek lisans

programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla muafiyet isteğinde

bulunabilir. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin TOBB ETÜ'de verilen

dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Enstitü tarafından onaylanması durumunda

öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "TOBB ETÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne uygun şekilde yapılır. Öğrencinin 

dersteki başarı durumu sınavlardaki başarısı, derse katılımı ve dersin diğer sorumluluklarını yerine getirmesi karşılığında ilgili öğretim 

elemanı tarafından takdir edilir. Kullanılacak notlandırma sistemi Senato tarafından belirlenir. 

Öğretim Şekli Tam zamanlı yüksek lisans öğretimidir.

Mezuniyet Koşulları Öğrenciler mezun olabilmek için tüm ders koşullarını sağlamalı ve 131 AKTS'ye sahip olmalıdır.

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları

Kamu sektöründe ve özel sektörde iş imkanları mevcuttur. Kamu sektöründe

özellikle dış ilişkiler, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler departmanlarında mezunlar iş bulabilmektedir. Özel sektörde de öğrencilerin 

Enstitüde aldıkları interdisipliner eğitim tecrübeleri  sayesinde 

firmaların farklı departmanlarında çalışma imkanları mevcuttur. Uluslararası

 kuruluşlarda ve araştırma merkezlerinde çalışan mezunlar vardır. Ayrıca eğitimlerine devam ederek akademiyada  iş  bulan mezunlar da 

mevcuttur. 

Bir Üst Dereceye Geçiş Mezun öğrenciler doktora programlarına başvurulabilir.

 ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve 

uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde 
X X X X X X X X

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. X X

Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, 

kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
X X X

İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair 

temel bilgilere sahiptir.
X X X X X

Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları 

hakkında temel bilgilere sahiptir.
X X X X

Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları 

yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu 
X X X X

Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde 

veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere 

kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

X X

Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki 

yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
X X X

Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim 

ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline 

getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama 

bilgisine sahiptir.

X X X

Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede 

alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine 

sahiptir.

X X

Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik 

esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
X X X

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen 

bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X X

Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve 

yazılı özgün sunumlar yapar.
X

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve 

araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir 

veya çözümler.

X X

Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi 

başına bağımsız bir şekilde çözer.
X X

Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı 

veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk 

yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.

X X

Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir. X X

Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması 

gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu 

gösterir.

X X

Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler. X X X X

Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya 

da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki 

bilginin sınırlarını genişletir.

X

Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden � sonuç ve eleştiri 

süzgecinden geçirerek değerlendirir.
X X

Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. X

Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, 

sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme 

gereksinimlerini belirler ve karşılar.

X X

Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder. X X

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı 

düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
X X

Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir X X
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BİLGİ Kuramsal - Olgusal 

BECERİLER Bilişsel - Uygulamalı 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme 

ve Sorumluluk 

Alabilme Yetkinliği 

Öğrenme Yetkinliği

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ MATRİSİ 

Diploma Programı : Uluslararası İlişkiler

İlgili TYYÇ Temel Alan: Sosyal ve Davranış Bilimleri (Akademik) - Yüksek Lisans



Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü 

olarak aktarır.
X

Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek 

suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
X X

Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma 

ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına 

dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.

X X

Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk 

yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
X X X

İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal 

zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
X X

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel 

bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde 

değiştirmek üzere harekete geçer.

X X

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel 

Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve 

meslektaşları ile iletişim kurar.

X X X X X

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte 

bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X X X

Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, 

yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde 

toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun 

hareket eder.

X X

Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur. X X X

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel 

değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği 

konularında yeterli bilince sahiptir.

X X X

Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. X X

Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın 

sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve 

olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.

X X X X X

Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya 

uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve 

disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

X X X

Not: 1 (Az)  2 (Orta) 3 (Çok)
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YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal 

Yetkinlik 

Alana Özgü Yetkinlik



Program Yeterlilikleri

1
Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavramlarını açıklayabilir ve güncel olayları bu kavramlar ekseninde 

yorumlayabilir.

2
Alanın temel ve ileri düzeydeki kuramsal yaklaşımlarına hakimdir ve ampirik olayları farklı kuramlara göre açıklayabilir.

3
Uluslararası İlişkiler tarihçesiyle ilgili bilgi sahibidir, ilgili aktörlerin ve alanların tarihsel dönüşüm süreçlerini analiz

edebilir.

4
İlgili alanın ileri düzeydeki niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanarak kuramsal ya da ampirik analiz 

yapabilir.

5 Küresel siyasetin aktörlerinin ve konularının zaman içerisinde nasıl değiştiğini yorumlayabilir.

6
Alanıyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bu kaynakları nasıl kullanacağını bilir ve bu çerçevede bilimsel çalışmalar 

yapabilir.

7 Alanıyla ilgili konularda yetkin bir şekilde kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir.

8 Uluslararası ilişkilerde savaş ve barışın nedenleri ve nasıl değiştiği üzerine analiz yapabilir.

9
Farklı uluslararası işbirliği modelleri arasındaki farkları bilir ve bu konudaki dönüşümleri tarihsel sürece dayanarak 

yorumlayabilir

10
Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Psikoloji gibi Sosyal Bilimler disiplinleriyle kendi disiplini arasında bağlantılar kurabilir ve

interdisipliner araştırma yapabilir.   

11 Dünya siyasetinde farklı bölgelerin karşılaştırmalı analizini yapabilir.

12 Siyaset, ekonomi ve güvenlik ilişkisini kuramsal ve ampirik düzeyde yorumlayabilir.



Zorunlu Dersler

Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ULU 501 Uluslararası İlişkiler Kuramları 5 5 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3

ULU 503 Araştırma Yöntemleri 3 2 3 5 3 5 5 2 3 3 4 3

ULU 508 Diplomasi Tarihi 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4

Seçmeli Dersler

GUC 501 Güvenlik Çalışmalarına Giriş 5 5 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3

GUC 520 Ayaklanma Teorileri 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4

GUC519 İstihbarat Stratejileri 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4

ULU 545 Amerikan Dış Politikası 3 5 4 3 4 4 2 3 2 3 5 3

 ULU 504 Eleştirel Teori 5 5 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3

 ULU 521 Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar 3 4 5 3 4 3 4 2 3 5 2 3

 ULU 546 Asya-Pasifik Uluslararası İlişkileri 3 5 4 3 4 4 2 3 2 3 5 3

ULU 540 Ortadoğu’nun Uluslararası İlişkileri 3 5 4 3 4 4 2 3 2 3 5 3

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Ders Program Yeterlilikleri Matrisi Program Yeterlilikleri


