İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

“Uluslararası sistemde son dönemde yaşanan yapısal
değişiklikler, toplumları daha karmaşık ve birbirlerine
bağımlı hale getiriyor.Yaklaşık 30 senelik deneyimlere
dayanan Uluslararası İlişkiler Bölümü’müz, öğrencilerimize
küresel gelişmeleri analitik, karşılaştırmalı ve eleştirel bir
yaklaşımla inceleme yetisi kazandırmayı hedefliyor.”
A. Erinç Yeldan
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Vekili
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Vekili

Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü,
ZBZOMBSEÛOZBDBPLVOBOÕýSFUJNÛZFMFSJWFQSFTUJKMJ
LVSVMVāMBSEBHÕSFWZBQBONF[VOMBSZMBCVBMBOEBÕOEF
olmak isteyenlerin hedefidir.

Uluslararası ilişkiler; küresel ve bölgesel düzeydeki
QPMJUJL FLPOPNJLWFTPTZBMHFMJāNFMFSJ EFWMFUMFSJO 
örgütlerin ve diğer güçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini,
uluslararası anlaşmazlık ve işbirliklerini araştıran bir
bilim dalıdır.

.F[VOMBSOÉBMāULMBSLVSVNMBSB"WSVQB#JSMJýJ(FOFM
4FLSFUFSMJýJ "WSVQB#JSMJýJ5ÛSLJZF%FMFHBTZPOV 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Maersk, Milli
(ÛWFOMJL,VSVMV(FOFM4FLSFUFSMJýJ 1IJMJQ.PSSJT
*OUFSOBUJPOBM 1JSFMMJ 5$"WSVQB#JSMJýJ#BLBOMý 5$
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı,
T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Türkiye
İş Bankası örnek gösterilebilir. Bonn, Cambridge, Duke,
(FPSHFUPXO (SPOJOHFO )BSWBSE +PIOT)PQLJOT 
-POEPO.FUSPQPMJUBO /PUUJOHIBN 1JUUTCVSHI 4PVUIFSO
California ve Toronto gibi üniversiteler ise yüksek lisans
WFEPLUPSBZBQBOMBSOUFSDJIMFSJOEFOEJS

6MVTMBSBSBTÿMJāLJMFS#ÕMÛNÛ EāQPMJUJLBWFVMVTMBSBSBT
JMJāLJMFSLVSBNMBSO5ÛSLWFEÛOZBQPMJUJLBTOOVZHVMBNB
alanlarına yansıtabilen mezunlar vermektedir. Lisans
QSPHSBN ÕýSFODJMFSJVMVTMBSBSBTJMJāLJMFSEJOBNJLMFSJOF
WFQPMJUJLHFMJāNFMFSFCJMJNTFMZBLMBāBCJMFDFLMFSJ
bilgi seviyesine ulaştırır. Öğrenciler, bu bilimin genel
LPOVMBSOOZBOTSB"WSVQB#JSMJýJ 3VTZB 0SUB"TZB 
Orta Doğu ve Kafkaslar gibi Türkiye’nin stratejik
konumunu yakından ilgilendiren alan çalışmalarında da
yüksek düzey sorumluluk alabilecek biçimde yetişirler.
Uluslararası güvenlik, insan hakları, küresel terör,
demokrasi ve siyasi ekonomi gibi güncel başlıklarda söz
sahibi olur, uzmanlaşmayı istedikleri uluslararası ilişkiler
sahalarından veya iktisat, felsefe ve siyaset bilimi gibi
farklı dallardan dersler alabilirler. İlgileri doğrultusunda
"MNBODB "SBQÉB 'SBOT[DB ÿTQBOZPMDB 3VTÉBWF¬JODF
gibi yabancı diller de seçerek gelecekteki akademik
WFQSPGFTZPOFMÉBMāNBMBSOBÉPLLÛMUÛSMÛCJS[FNJO
oluşturabilirler.
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“Üniversitelerin öğrencilerine sağladığı olanakların ne
ölçüde değerli olduğunu mezun olduktan ve Dışişleri
Bakanlığı’ndaki görevime başladıktan sonra daha iyi bir
şekilde idrak ettim. Bilkent’in mesleki ve sosyal hayatıma
katkısı kesinlikle göz ardı edilemez. Nitelikli kadrosu ve
eğitimiyle Bilkent Üniversitesi’nin öncelikli
konumunu koruyacağından eminim.”

“Bilkent Uluslararası İlişkiler’i seçmemde en büyük etken,
İngilizce eğitim vermesi ve hem kurumsal olarak okulun
hem de bireysel olarak hocaların akademik dünyayla yakın
iletişim içinde olmasıydı. Öğrenci değişim programıyla
gittiğim üniversiteyi ve şimdi yaptığım yüksek lisansı göz
önünde bulundurarak söyleyebilirim ki Bilkent’in Avrupa
standartlarında bir öğretim ortamı var. Benim deneyimimin
en güzel kısmı hocalarımla kurduğum eşitlikçi ve dostane
ilişki ile geniş bir yelpazede kendi bölümümden ve diğer
bölümlerden aldığım dersler oldu. Bu şekilde analitik
argüman üretme ve kendini birçok farklı ortamda ifade
edebilme kabiliyetlerimi kazandım. “

Aykut Ünal
Uluslararası İlişkiler Bölümü 2005 Mezunu
T.C. Madrid Büyükelçiliği Müsteşarı
Ankara Milli Piyango Anadolu Lisesi Mezunu

İlayda Ece Ova
Uluslararası İlişkiler Bölümü 2016 Mezunu
$FOUSBM&VSPQFBO¾OJWFSTJUFTJOEF:ÛLTFL-JTBOT¸ýSFODJTJ
Gazi Anadolu Lisesi Mezunu

“Eğitim hayatımda attığım en sağlam adımlardan biri,
lisans derecemi Bilkent Üniversitesi’nde tamamlama
kararımdır; çünkü Bilkent, öğrencileri alanının en
iyi eğitimcileriyle bir araya getiren, bunun yanında
öğrencilerine sayısız sosyal olanak sunan,
üniversite hayatınızı olabildiğince verimli geçirmenizi
sağlayacak bir okul.”

www.ir.bilkent.edu.tr

Şimal Çınar
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi
Çankaya Atatürk Lisesi Mezunu
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Sosyal Bilimler Fakültesi
TM-3

Kontenjan

Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)

20

Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)

80

Uluslararası İlişkiler (Ücretli)

50
85

