
Uluslararası İlişkiler

Devletlerin yanı sıra uluslararası örgütler ve 
hükümet-dışı aktörlerin de dahil olduğu küresel 
düzeyde pek çok aktörün siyasi, askeri, 
ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerini inceleyen 
bir disiplin olan Uluslararası İlişkiler, Soğuk 
Savaş sonrası giderek küreselleşen ve 
karmaşıklaşan dünya siyasetini anlamak için 
sosyal bilimlerin önemli bir araştırma alanı olarak 
ortaya çıkmıştır. 1984 yılında kurulan ODTÜ 
Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası 
alandaki gelişim, değişim ve dönüşümleri 
kuramsal, tarihsel ve güncel boyutlarıyla 
anlamak için kapsamlı ve dinamik bir program 
sunmaktadır. Her biri kendi alanında saygınlık 
sahibi öğretim üyelerini bünyesinde barındıran 
ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye’deki 
uluslararası ilişkiler çalışmalarında kurucu ve 
öncü bir rol oynamaktadır; girdikleri her sektörde 
son derece başarılı olan mezunları da, Bölümün 
Türkiye ve yurtdışındaki saygınlık ve tanınırlığına 
katkıda bulunmaktadır. ODTÜ Uluslararası 
İlişkiler Bölümü, 1987’de açılan yüksek lisans, 
1997’de açılan doktora programlarıyla, 
lisansüstü çalışmalarda da Türkiye’nin en prestijli 
kurumlarından biridir.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, 
Uluslararası İlişkiler disiplininin temel alanları 
kabul edilen uluslararası ilişkiler teorileri, 
uluslararası siyaset, uluslararası siyasi iktisat, 
dünya tarihi ve uluslararası hukuk alanlarının 
yanı sıra uluslararası güvenlik, uluslararası 
örgütler, Türk dış politikası, Amerikan dış 
politikası, Alman dış politikası, İngiltere dış 
politikası, devlet-dışı aktörler, dış politika analizi, 
araştırma metotları, Avrupa Birliği kurumları ve 
hukuku, Ortadoğu siyaseti, Balkan siyaseti, 
Avrasya çalışmaları, barış ve çatışma çalışmaları 
gibi hem zorunlu hem de seçmeli alan dersleri 
verilmektedir. Öğrencilere alan derslerinin yanı 
sıra pek çok seçmeli bölüm dışı ders alma 
olanağı da tanınmakta, böylece öğrencilerin ilgi 
alanlarına ve uzmanlaşmak istedikleri konulara 
göre ders almaları teşvik edilmektedir. Birçok 
öğrencimiz, seçmeli dil dersleri sayesinde mezun 
olduğunda ikinci bir yabancı dili de kullanabilir 
duruma gelmektedir. Bölümümüz, Türkiye’de 
2005 yılında Erasmus programı başlatıldığı 
zaman pilot bölüm olarak seçilmiş ve 
başlangıcından itibaren bu değişim programında 
en fazla öğrencinin faydalandığı bölümlerden biri 

olmuştur. Öğrencilerimiz isterlerse, Erasmus 
dışında da Üniversitemizin değişim anlaşması 
imzalamış olduğu yurtdışındaki pek çok prestijli 
üniversitede bir ya da iki dönem geçirme 
imkânına sahiptir. Bölümümüz öğrencilerin farklı 
sektörlerde staj yapmasını da desteklemektedir. 
Yine, belirli bir not ortalamasının üstünde bir 
akademik başarı elde eden öğrencilerimiz, başka 
bölümlerde yan dal veya çift anadal yapabilirler.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri 
Uluslararası İlişkiler disiplininin gereği olarak çok 
okuyan, dünyadaki gelişmeleri takip eden, gerek 
derslerin işleniş biçimi, gerek ders okumaları, 
gerekse ödev ve sınavların içeriği nedeniyle 
yoğun bir şekilde İngilizce kullanan öğrencilerdir. 
Öğrencilerimiz aynı zamanda hem Dış Politika ve 
Uluslararası İlişkiler Topluluğu hem de 
ODTÜ’deki diğer öğrenci topluluklarında pek çok 
faaliyete katılmakta; konferans, seminer, tartışma 
gibi faaliyetlerle hem akademik hem de sosyal 
yaşamlarını zenginleştirmektedir.   Uluslararası 
örgütlerin yetkililerinin, Türkiye’deki yabancı 
diplomatik temsilcilerin ve yurtiçi ve yurtdışından 
pek çok önemli akademisyenin katıldığı panel ve 
konferanslara da ev sahipliği yapan Bölümümüz, 
tüm bu etkinliklerle öğrencilerine canlı bir 
entelektüel ortam sunmaktadır.  

Bölümümüz okuyan, tartışan, sorgulayan ve 
analitik becerileri gelişmiş öğrenciler 
yetiştirmekte ve mezunlarımız başta Dışişleri 
Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklar ve 
Rekabet Kurumu gibi kamu kurum ve 
kuruluşlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç 
Örgütü, UNICEF gibi uluslararası örgütlerde ve 
özel sektörde büyük şirketlerde, denetleme 
firmalarında, bankalarda ve medya 
kuruluşlarında iş imkânı bulmaktadır. Ayrıca 
önemli sayıda mezunumuz yurtiçi ve yurtdışında 
tanınmış üniversitelerde burslu olarak yüksek 
lisans ve doktora yapmakta, bu çalışmalarını 
tamamlamalarını takiben hem Türkiye’de hem de 
dünyada iyi üniversitelerde öğretim üyesi olarak 
çalışmaktadır. Mezunlarımızın uluslararası 
düzeydeki başarıları Bölümümüzün en büyük 
gurur kaynağıdır. 
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faaliyete katılmakta; konferans, seminer, tartışma 
gibi faaliyetlerle hem akademik hem de sosyal 
yaşamlarını zenginleştirmektedir.   Uluslararası 
örgütlerin yetkililerinin, Türkiye’deki yabancı 
diplomatik temsilcilerin ve yurtiçi ve yurtdışından 
pek çok önemli akademisyenin katıldığı panel ve 
konferanslara da ev sahipliği yapan Bölümümüz, 
tüm bu etkinliklerle öğrencilerine canlı bir 
entelektüel ortam sunmaktadır.  

Bölümümüz okuyan, tartışan, sorgulayan ve 
analitik becerileri gelişmiş öğrenciler 
yetiştirmekte ve mezunlarımız başta Dışişleri 
Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklar ve 
Rekabet Kurumu gibi kamu kurum ve 
kuruluşlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç 
Örgütü, UNICEF gibi uluslararası örgütlerde ve 
özel sektörde büyük şirketlerde, denetleme 
firmalarında, bankalarda ve medya 
kuruluşlarında iş imkânı bulmaktadır. Ayrıca 
önemli sayıda mezunumuz yurtiçi ve yurtdışında 
tanınmış üniversitelerde burslu olarak yüksek 
lisans ve doktora yapmakta, bu çalışmalarını 
tamamlamalarını takiben hem Türkiye’de hem de 
dünyada iyi üniversitelerde öğretim üyesi olarak 
çalışmaktadır. Mezunlarımızın uluslararası 
düzeydeki başarıları Bölümümüzün en büyük 
gurur kaynağıdır. 



İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkiler

ADM1121
ECON101
IR101
IR104
IR215
IR221
IR223
IR230
IR231
IR234
IR235
IR247
HIST2201
IR305
IR317
IR341

Introduction to Politics
Introduction to Economics
World History
Comparative Hist. of Civilisations
Introduction to Law
Communication in IR I
Intro. to Peace & Conflict Studies
International Politics of Migration
Intro. to International Politics I
Intro. to Foreign Policy Analysis
Int. to International Political Econ.
The Soc. Hist. of the Modern M. East
Principles of Kemal Atatürk I
Public International Law I
Politics in the Balkans
Non-State Actors in World Politics

Güz Dönemi Ders Programı

Lisans Programı Turkish Foreign Policy I
Politics of Diaspora
The Process of European Integration
French Politics
Middle East in World Affairs
American Foreign Policy
Directed Readings
British Foreign Policy
Turkish Politics & Foreign Policy
Turkey & EC/EU
Theories of IR
Problems in International Security
Issues in Turkish Foreign Policy
Issues in American Foreign Policy
International Political Sociology
Transnat. Migration & Popul. Movs.

IR345
IR354
IR366
IR368
IR407
IR411
IR421
IR435
IR437
IR470
IR503
IR505
IR508
IR523
IR529
IR533

İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkiler

Lisans Programı
Birinci Dönem 
ADM1121 Siyasete Giriş I
ECON101 İktisada Giriş I
IR101 Dünya Tarihi I
IR104 Karşılaştırmalı Uygarlık Tarihi
MATH117 Analiz I
ENG101 Akademik İngilizce I
TURK101 Türkçe I
IS100 Bilgi Teknolojileri ve
 Uygulamalarına Giriş

İkinci Dönem 
ADM1122 Siyasete Giriş II
ECON102 İktisada Giriş II
IR102 Dünya Tarihi II
IR110 Uluslararası Siyaset Teorisi
ENG102 Akademik İngilizce II
TURK102 Türkçe II

Üçüncü Dönem 
IR215 Uluslararası İlişkiler için
 Hukuka Giriş
IR231 Uluslararası Politikaya Giriş I
HIST2201 Kemal Atatürk İlkeleri I
ENG211 İngilizce Konuşma Becerileri
Seçmeli Dersler
IR223 Barış ve Çatışma
 Çalışmalarına Giriş
IR230 Uluslararası Göç Politikaları
IR234 Dış Politika Analizine Giriş
IR235 Uluslararası Siyasi İktisada Giriş
IR247 Modern Orta Doğu’nun
 Sosyal Tarihi

Dördüncü Dönem
IR224 Uluslararası İlişkilerde
 Araştırma Yöntemleri
IR232 Uluslararası Politikaya Giriş II
HIST2202 Kemal Atatürk İlkeleri II
BA100 Kariyer Planlama
Seçmeli Dersler
IR218 Osmanlı İmparatorluğu’ndan
 Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş
IR256 Küreselleşme ve Siyasi İktisat

Beşinci Dönem
IR305 Uluslararası Kamu Hukuku
IR345 Türk Dış Politikası I
Seçmeli Dersler
IR317 Balkanlar’da Siyaset
IR341 Dünya Siyasetinde
 Devlet Dışı Aktörler
IR354 Diyaspora Siyaseti
IR366 Avrupa Entegrasyonu Süreci
IR367 Modern Dünya Tarihinde Devrimler
IR368 Modern Fransız Siyaseti

Altıncı Dönem
IR306 Uluslararası Kamu Hukuku II
IR326 Uluslararası Örgütler
IR346 Türk Dış Politikası II
Seçmeli Dersler
IR328 Uluslararası Güvenlik
IR342 Güney Avrupa’nın Siyasi İktisadı
IR352 Uluslararası Özel Hukuk
IR356 Eleştirel Güvenlik Çalışmaları
IR358 Uluslararası Müzakere
IR372 Küresel Güney’de Bölgesellik

Yedinci Dönem
Seçmeli Dersler
IR407 Dünya Siyasetinde Orta Doğu
IR411 Amerikan Dış Politikası
IR435 Britanya Dış Politikası
IR437 Türkiye’de İç Siyaset ve Dış Politika
IR470 Türkiye ve Avrupa Topluluğu/Birliği

Sekizinci Dönem
Seçmeli Dersler
IR419 Alman Dış Politikası
IR432 Dünya Siyasetinde İnsan Hakları
IR454 Osmanlı Diplomasisi ve
 Avrupa Devletler Sistemi
IR467 Küresel Finansın Siyasi İktisadı
IR473 Dünya Siyasetinde Avrupa Birliği
IR477 Avrupa Birliği’nin Hukuku
 ve Kurumları




