
1- Uluslararası İlişkiler bölümünde okurken kendimi geliştirmek için neler yapmalıyım? 

Uluslararası ilişkiler bölümü okuyan öğrencilerin, öncelikle bölümdeki derslerini takip etmesi 

gerekmektedir. Bunun yanında öğrencilerin bölümle alakalı temel eserleri okuyarak, dünya 

siyasetini ve sistemini çok yönlü analiz edip anlayabilme, ona felsefi ve bilimsel bir şekilde 

bakabilme, çok disiplinli ve eleştirel bir metodla onu çözümleyebilme yeteneği gibi birçok 

noktada kendini geliştirebilme fırsatı yakalayacaktır.  

Eğitim hayatı boyunca Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ortadoğu 

Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sakarya Üniversitesi’nin çeşitli birimleri tarafından 

düzenlenen seminer, panel, konferans ve kongre gibi faaliyetlere katılabilirsiniz. Ayrıca çeşitli 

sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli 

bakanlıkların düzenlediği programlara veya staj eğitimlerine katılarak akademik bilgi 

düzeyinizi artırabilir, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri farklı perspektiflerden 

değerlendirme fırsatı bulabilir ve bu kurum ve kuruluşlarda staj yaparak kişisel gelişiminize 

katkı sağlayabilirsiniz. 

Bunlara ilaveten üniversite içerisinde birçok öğrenci kulübü faaliyet göstermektedir. Bu 

kulüplerin faaliyetlerine katılabileceğiniz gibi sözkonusu kulüplere üye olarak çeşitli 

organizasyonların gerçekleştirilmesinde rol alabilir, böylelikle sosyal açıdan da öğrencilik 

hayatınız boyunca aktif olabilirsiniz. Ayrıca İngilizce başta olmak üzere yabancı dilinizi iyi 

derecede geliştirerek bölümden mezun olmanız, sizlerin akademi, kamu veya özel sektörde iş 

bulma imkanınızı artıracaktır. 

2- Uluslararası ilişkilere dair öncelikli olarak hangi kaynakları okumalıyım? 

Öncelikli olarak Uluslararası İlişkilere Giriş ve Siyasi Tarih ile alakalı kitaplar okunmalıdır. 

Böylelikle Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuşu, gelişimi ve günümüze ilgilendiği konular 

hakkında temel bilgiler edinilir. Teori, Dış Politika Analizi gibi okumalar ise daha sonra 

yapılmalıdır. 

3- İngilizcemi geliştirmek için ne yapmalıyım? 

İyi düzeyde bir İngilizce bilgisi Uluslararası İlişkiler okuyan her öğrenci için büyük bir öneme 

sahiptir. Zira Uluslararası İlişkiler öğrencisine yabancı dil biliyor musun diye sorulduğunda 

İngilizceyi bildiği varsayılarak buna ek olarak başka bir yabancı dili var mı diye sorulur. 



Dolayısıyla her Uluslararası İlişkiler Öğrencisinin İngilizce eğitimine ciddi bir mesai 

harcaması gerekmektedir. 

İngilizcemi Geliştirmem İçin Ne yapmam Gerek? 

a. İyi bir gramer (dil bilgisi) altyapısının olması sağlıklı bir İngilzce eğitimi için ilk ve en 

önemli adımdır. 

b. Günlük hayatta kullanılan kelimelerin yanında özellikle alanla ilgili mümkün olduğu kadar 

fazla kelimenin bilinmesi ezberlenmesidir. 

c. Çokça İngilizce kaynak okunmalı ve cümle yapılarına özellikle bağlaçlara ve kalıplara 

dikkat edilmeli cümle içerisinde nasıl yazıldıkları öğrenilmelidir. 

d. Bol bol essay yazmak ve bunu hocalarına okutup dil ve yazım hataları konusunda geri 

dönüş almak. 

e. İngilizce kanalları, haber sitelerini takip etmek, her gün en az üç haberi tamamen okumak. 

f. İngilizce Film veya videolar izlemek. (Anlayamıyorsa dahi bunu bırakmamak çünkü kulak 

farkında olunmasa da bunları depolar). 

g. Yabancı arkadaşlar edinip çekinmeden onlarla İngilizce Pratik yapmak. 

h. Son ve belki de kırılma noktasını teşkil eden nokta, Herhangi bir platformda bu ders olur 

konferans olur arkadaş ortamı olur İngilizcenin konuşulduğu bir ortamda İngilizce 

konuşmaktan çekinmemek. Korkuyu yenmek. Spontane konuşmaya çalışmak ve hata 

yapmaktan korkmamak zira hata yapmadan İngilizce veya başka bir dil öğrenmek neredeyse 

imkansız bir şeydir. 

4- Uluslararası ilişkiler bölümü müfredatında hangi dersler yer almaktadır? 

İlk iki yılda öğrencilere Uluslararası İlişkilere giriş düzeyinde bölümün temel dersleri ve 

fakülte ortak dersleri sunulmaktadır. Sonraki yıllarda ise bölüm dersleri ağırlık kazanmakta, 

özellikle seçmeli dersler yoluyla öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda gelişim göstermeleri 

sağlanmaktadır. Bölümümüzün 8 yarı yıllık ders planında sunulan zorunlu ve seçmeli 

derslerin tamamına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=bol&f=20603&b=20626&ch=1&yil=2015

&lang=tr  

http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=bol&f=20603&b=20626&ch=1&yil=2015&lang=tr
http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=bol&f=20603&b=20626&ch=1&yil=2015&lang=tr


5- Uluslararası ilişkiler okumak bana neler kazandırır? 

Uluslararası İlişkiler Bölümü okumak sizlere analitik bilgi üretme yeteneklerinizi 

geliştirmenize katkı sağlayacak, Türk dış politikası başta olmak üzere uluslararası ilişkilerde 

meydana gelen gelişmeleri değerlendirebilme, yorumlayabilme ve analiz edebilme yeteneğini 

kazandıracaktır. 

6- Uluslararası ilişkiler okuyan birisi hangi meslekleri yapabilir? 

Bölümümüz mezunları; kamu kurumlarından özel sektöre, uluslararası örgütlerden 

akademisyenliğe uzanan zengin iş olanaklarına sahiptirler. Mezunlar, başta Dışişleri Bakanlığı 

olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Turizm 

Bakanlığı gibi bakanlıklarda, çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında ve uluslararası 

bankalarda çalışılabilir, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi devlet bürokrasisinin üst 

kademelerinde görev yapabilirler. Yine aynı şekilde uluslararası iktisadi ve ticari ilişkiler 

konularında da yetişen öğrenciler özel sektörün her kolunda iş imkanına sahiptirler. Mezunlar, 

açılan sınavlarda başarı gösterirlerse, diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alırlar. 

Mezunlar ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşlarında, siyasi partilerde, sivil toplum 

örgütlerinde, kamuoyu araştırma şirketlerinde, medyada ve BM, Avrupa Birliği gibi 

uluslararası örgütlerde çalışabilirler ve farklı kademelerde yönetici olarak da görev 

yapabilirler. Yerel ve uluslararası bankalarda ticari işlemler yürütürler. 

7- Diplomat olmak zor mu? Nasıl diplomat olurum? 

Diplomat olmak için Dışişleri Bakanlığı’nda “Aday Meslek Memuru” olarak göreve 

başlamanız gerekmektedir. Bakanlıktaki göreviniz sürecinde Ankara’da ve yurtdışı 

temsilciliklerindeki çalışmalarınız neticesinde Elçi ya da Büyükelçi gibi vasıflar alarak 

diplomatlık görevini ifa edebilirsiniz. Diplomatlık prestijli ancak hayli zor ve stresli bir 

meslektir. Farklı ülkelerde görev yapabilecek bir yapıda olduğunuzdan emin olmanız 

gerekmektedir.  

Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamanın ilk adımı KPSS sınavına girmektir. Dışişleri 

Bakanlığı personel alım ilanında KPSS sınavının belirli bir puan türünden başvuru alacaktır. 

Bu puan türünde ilana başvuranlar arasında Bakanlığın açıkladığı sayıdaki aday arasına 

girebilmek gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar test biçiminde bir sınava alınırlar 

ve bunların da belirli bir kısmı bu sınavı geçerler, diğerleri elenirler. İkinci sınav klasik 

yöntemde yapılır ve hem bilgi, hem muhakeme hem de yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden 



yabancı dile çeviri yaptırılır. Bu sınavdan da başvuranların bir kısmı elenir ve geriye kalanlar 

mülakata alınırlar. Yabancı dilde yapılan bu mülakat sonucu kazananalar belli olur ve 

Dışişleri Bakanlığı’nda Aday Meslek Memuru olarak göreve başlarlar. Aday Meslek Memuru 

olarak göreve başlamak diplomatik temsilci olarak görev icra etmek anlamına 

gelememektedir, temsilci olabilmek uzun soluklu ve zor bir süreçtir. 

8- Akademisyen olmak istiyorum, nasıl akademisyen olurum? 

Akademisyenlik, belirli bir alanda lisans eğitiminden sonra aynı ya da bir başka alanda alt bir 

bilim dalında lisansüstü eğitim yaparak ihtisas kazanma, araştırma faaliyetlerinde bulunma 

işidir. Yüksek lisans ya da doktora sırasında araştırma görevlisi olarak atanmak mümkündür.  

Araştırma görevlisi alım ilanlarını YÖK’ün internet sitesinden, üniversitelerin sitelerinden, 

resmi gazeteden takip etmek mümkündür. Doktoradan sonra sırasıyla Yardımcı Doçent, 

Doçent ve Profesör unvanları alınır. 

Uluslararası ilişkiler bölümünde araştırma görevlisi olmak sadece lisans mezunu olmaktan, 

doktora aşamasında olmaya kadar uzanan, eğitim sürecinin farklı aşamalarında mümkün 

olabilmektedir. Kadrolara başvururken, temel kriterler: lisans diploma notu, ALES ve YDS 

sınav puanlarıdır. Bu üç kriterin ortalamalarından oluşan listeye girildikten sonra, sözlü ve 

yazılı sınav aşaması gelmektedir.  

Lisans eğitiminden sonra sırasıyla, Yüksek lisans (Master), Doktora, Post Doktora (isteğe 

bağlı) gelir. İngilizce hazırlık hariç, Yüksek Lisans: 1,5-3 yıl, Doktora: 3,5-6 yıl arasıdır. 

Yüksek lisansa nasıl başvurulur? Öncelikle ALES ve YDS’ye (veya denk sınavlara: TOEFL, 

IELTS) girmek gereklidir. Talep edilen puanlar üniversitelere göre değişir. ALES, YDS ve 

mezuniyet ortalamanız hesaplanır ve her üniversite de kendisi bir sınav yapar.  Başvuru 

tarihleri de üniversitelere göre değişir. Üniversitelerin internet sayfalarından bu bilgiler temin 

edilebilir. 

9- Uluslararası ilişkiler mezunlarının devlet kademelerinde (KPSS) çalışma şansı nedir? 

Uluslararası İlişkiler bölümü, kariyer yapmak isteyen mezunlarımız için çok çeşitli fırsatlar 

sunmaktadır. Akademik kariyer, kamu veya özel sektör alanlarında birçok kurum ve 

kuruluşlarda çalışma olanaklarına erişme imkanına sahip olacaksınız. Bu yönüyle 

öğrencilerimizin hazırlık eğitiminden başlayarak lisans eğitimi boyunca çok yönlü ve kaliteli 

bir eğitim almaları sağlanmaktadır.  



Akademik alanda kariyer yapmak isteyen mezunlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimleri 

için gerek yurtiçi gerekse yurt dışında bulunan saygın üniversitelerden kabul alabilecek 

donanıma sahip olabilecektir. Lisans eğitimi sürecinde gerekli altyapı oluşturularak 

öğrencilerin akademik kariyer yapmalarına olanak sağlanacaktır. 

Kamu sektöründe kariyerlerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz bu istekleri 

doğrultusunda danışman hocaları tarafından ders seçimlerinde yönlendirilerek bu kurumların 

sınavlarına hazırlıklı hale gelebilecek bilgi ve donanıma sahip olabilecekleri dersleri 

seçebilecektir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki,  KPSS sınavının içeriği ve Uluslararası 

İlişkiler bölümlerinde okutulan müfredat gereği, sadece bölümlerde alacağınız dersler KPSS 

sınavında başarılı olmanıza yeterli olmayabilir. Zira KPSS sınavında Hukuk, Maliye, İktisat 

ve Muhasebe derslerinin ağırlığının fazla olmasından dolayı ilave destek almanız 

gerekebilecektir.  Bunu da üç türlü aşabilirsiniz. Birincisi kendiniz bu derslere çalışabilirsiniz. 

İkincisi okuduğunuz bölümdeki ortalamanızı yüksek tutarak ÇAP yapabilir ve bu 

bölümlerden birisini de aynı anda okuyabilirsiniz. Son olarak ise, KPSS üzerine eğitim veren 

kurslara katılabilirsiniz.  

Nihayetinde, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklar, 

müsteşarlıklar, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma ajansları gibi devlet kurumlarının yanı 

sıra büyükelçilik veya konsolosluklar, Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kurumlar, Dünya 

Bankası gibi uluslararası kurumlarda, ülkemizde bulunan sivil toplum ve düşünce 

kuruluşlarında, medya sektöründe, siyasi parti merkezlerinde, özel sektör alanında faaliyet 

gösteren ithalat-ihracat yapan şirketler, banka ve finans kuruluşlarında uzman yardımcısı, 

uzman veya danışman olarak görev alabilirsiniz. 

10- Erasmus Programıyla yurtdışına nasıl gidebilirim? 

Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve 

kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencilerdir. Programa katılmak için Sakarya 

Üniversitesi Erasmus web sayfası olan www.erasmus.sakarya.edu.tr adresinden yapılacak 

olan yeni dönem başvuru ilanlarının takip edilmesi gerekmektedir. Not ortalamasına ilişkin 

standartlar Ulusal Ajans ve AB Program yürütücüleri tarafından belirlenmiş olup, istenen not 

ortalaması başvuru ilanında belirtilmektedir. Genel puan hesaplaması not ortalaması ve dil 

puanının ortak hesaplanmasıyla elde edilmektedir. Şu anki uygulamada mülakata yoktur. 



Sınavı kazandıktan sonra, gideceği yer netleşen öğrenciler ilk olarak, web sayfasındaki 

“başvuru ve onay” kısmını tıklayarak kazanmış olduğu yeri olumlu ya da olumsuz şekilde 

onaylamak zorundadır. Onay işlemini yapan öğrenci, vizesini alana kadar Erasmus Aday 

Öğrenci statüsündedir. Onay işlemini yapan öğrenci bu aşamadan sonra, başvuru için gerekli 

olan formları eksiksiz, imzalı ve orijinal olarak doldurmak ve karşı üniversiteye göndermek 

durumundadır. Öğrencilerin bölüm koordinatörü ile iletişime geçerek LA yani öğrenim 

anlaşmasını hazırlamaları gerekmektedir. LA 3 nüsha halinde hazırlanır. Birisi Sakarya 

Üniversitesi’nde, birisi yurtdışında öğrenim göreceği üniversitede, birisi de öğrencide kalır. 

LA her iki dönem için ayrı ayrı hazırlanmalı ve her bir dönem için öğrenim anlaşmasında 

30/30 (+1,-1) AKTS bulunmalıdır. 

Öğrencilerin tercih değişikliği yapabilmeleri için, boş kontenjanların olması gerekmektedir. 

Boş kontenjan olduğu durumda bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş dilekçenin  ve 

öğrencinin gerekçesinin Erasmus Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. 

Eğer öğrenci Erasmus öğrenim sürecini uzatmak istiyorsa, öncelikle üniversitesinde hibe 

yeterliliğinin teyidini almalıdır.  Ardından bölüm koordinatörünün onayını almalıdır. Bunu da 

tamamladıktan sonra LA ve intibak işlemlerini yeniden yapmalıdır. Ayrıca karşı üniversiteden 

uzatma aldığına dair kabul mektubu bulunmalıdır. Bu işlemlerin mevcut planlanan Erasmus 

dönemi bitmeden önce tamamlanması gereklidir.  

Verilen hibe miktarlarının belirlenmesi Ulusal Ajans tarafında gerçekleştirilir. Bu ayrım 

yapılırken ülkelerin hayat şartları göz önünde bulundurulur. Hibe ödemeleri, yurtdışında 

yerleştirildikleri üniversitelerden gelen davet mektuplarının üzerinde yazan tarihlere göre 

yapılmaktadır. İlk etapta ödemenin yüzde 80’i, döndükten sonra da Pasaport giriş-çıkış 

tarihlerine bakılarak geri kalan ödeme yapılır. Geri kalan yüzde 20’lik hibenin alınabilmesi 

için teslim edilmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Bunlar: karşı üniversiteden alınması 

gereken transkript, kalınan süreyi kesin olarak belirten teyit belgesi (confirmation sheet), 

öğrenci faaliyet raporu formu ve pasaport giriş-çıkışın gösterildiği fotokopidir. 

Öğrencilerin zorunlu sebeplerden ötürü (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi) planlanan 

hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı 

süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. 

Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlaması halinde ise, bütün hibe 

geri alınır. Her ne koşul olursa olsun, Erasmus hibesini alıp yurtdışına çıkan bir öğrenci, 

kesinlikle ikinci kez Erasmus öğrencisi olamaz. 



11- Erasmus’un bana katkısı ne olur? Erasmus’un olumsuz etkileri var mıdır? 

Öğrencilerin lisans döneminde Erasmus ile yurtdışında öğrenim programından 

faydalanmaları, şüphesiz önemli bir tecrübe edinmelerine ve farklı perspektifler 

kazanmalarına imkân tanıyacaktır. Eğitim boyutunun dışında kültürel anlamda da bu program 

sayesinde farklı tecrübeler edinebileceklerdir. Olumsuzluk boyutu ise, öğrencinin bu sürecini 

değerlendirme şekline göre meydana gelebilir. 

 

12- Mevlana programıyla yurtdışına nasıl gidebilirim? 

Mevlana programı, diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı 

olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına 

katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en 

az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere 

programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve 

öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler. 

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün 

yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan 

yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek 

lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü 

imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim 

elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler. 

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında 

toplanabilir: 

- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, 

yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, 

- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 

2,5 (iki buçuk) olması, 

- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden 

en az 3 (üç) olması. 

- %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması 



Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık 

ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime 

başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. Öğrenciler, Türkiye´de kayıtlı 

olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine 

https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir 

şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir. Mevlana Değişim Programı Protokolü 

imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde 

ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler. 

Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının 

bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya 

da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği 

yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler. 

Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir ülkede eğitim gören 

öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, 

Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle 

öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz. 

Mevlana değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları 

diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını 

yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına 

ödemeye devam ederler ve gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti 

ödemezler. Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, 

öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde 

bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana 

Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi 

Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs 

tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs 

ödenebilir. Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki 

yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen 

oranlarda, burs ödenir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar 

halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla 

yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü 

olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır. 



13- Uluslararası ilişkiler bölümünde staj zorunlu mu? 

Bölümümüzde staj yapma zorunluluğu yoktur. Fakat öğrencilerin bir kısmı kendi seçtikleri 

alanlarda ve kurumlarda staj yapmaktadırlar. Genellikle özel sektör alanında gelecek planı 

yapan öğrencilerimiz mezun olmadan staj yapmaktadır. 

14- İsteğe bağlı staj yapmak istesem hangi kurumlarda staj yapabilirim? 

Öğrencilerimiz, yaz dönemlerinde ya da ara tatillerde Dışişleri Bakanlığı, TBMM gibi kamu 

kurumlarında, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlarda, yurt içi ve 

yurt dışı düşünce ve araştırma kuruluşlarında ve özel sektörde çalışmak isteyenler 

öğrencilerimiz de kendi seçtikleri alanlarda çalışma yapan kuruluş ya da firmalarda staj 

yapabilirler. 

15- ÇAP (Çift Anadal Programı) yapmak istesem bunun şartları nelerdir ve hangi 

bölümlerde yapabilirim? 

Bir Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisinin Başka Bir Bölümde ÇAP Yapabilmesi için 

Sağlaması gereken Koşullar; 

a. Başvuru için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında (yani 

okuduğu bölümde) aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması, anadal diploma programındaki 

genel not ortalaması en az 2,72 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı 

sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunması gerekir. 

b. İkinci öğretim öğrencileri %10’a girdikleri takdirde I. öğretim çift anadal programına 

başvuruda bulunabilirler. Aksi takdirde yani %20‘lik başarı sıralamasına girmişse II. öğretim 

Çift Anadal Programına başvurabilir. 

c. İlk ve son sınıfta ÇAP yapılamaz. ÇAP’a sadece 2 veya 3. sınıfta başvurulabilir.  

Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin ÇAP için başvuru yapabileceği bölümler: İktisat Bölümü, 

Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ÇEKO, Finansal Ekonometri ve Turizm 

İşletmeciliğidir. 

16- İngilizce dışında hangi dili öğrenmem kariyerim açısından iyi olur? 

Bölümümüzde Almanca seçmeli ders olarak verilmektedir. Ayrıca dönem başlarında dilekçe 

ile diğer fakültelerden seçmeli ders olarak farklı bir yabancı dil alınabilmektedir. Dil 



seçiminde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının yanında seçtikleri dilin gelecekteki konumu da 

dikkate alınmalıdır. 

17- Mezun olabilmem için kaç ders almam gerektiği ya da diğer mezuniyet şartlarını 

nereden öğrenebilirim? 

a. Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olabilmek için toplamda 240 AKTS’lik ders 

almanız gerekmektedir.  

b. Bu 240 AKTS’nin içerisinde zorunlu derslerin hepsinin alınması gerekmektedir. Yani 

zorunlu derslerinizi tamamlamayıp, seçimlik dersleri fazladan alarak kredinizi 240’a 

tamamlasanız bile mezun olamazsınız. 

c. 230 AKTS’yi geçtiğiniz durumda, zorunlu derslerinizden ve 11 adet seçimlik dersten 

başarılı iseniz yine mezun durumuna gelmiş olursunuz. 

18- Seçimlik derslere yazılma prosedürü nasıl işlemektedir?  

 Zorunlu ya da seçimlik fark etmez, derslere yazılma işlemleri internet üzerinden 

yapılmaktadır. Her dönem başlamadan bir iki hafta önce SABİS sisteminde derse yazılmalar 

başlar ve öğrenci burada zorunlu ve seçimlik derslere yazılır. Belirlenen günler sona erdiğinde 

her ders için bölüm tarafından kontenjan belirlenir ve bu kontenjanın aşıldığı derslerden 

fazlalık öğrenciler atılır. Burada dikkate alınan kıstas not ortalamasıdır, yani öğrenciler not 

ortalamalarına göre dizilirler ve not ortalaması en düşük olan fazlalık öğrenciler dersten atılır. 

Ardından birkaç gün seçimlik derslerinden atılan öğrenciler için sistem tekrar açılır ve bu 

öğrenciler, kontenjanında yer bulunan diğer seçimlik derslere yazılırlar. Bu aşamada dikkate 

alınan kıstas derse yazılma önceliğidir, yani boş 4 kontenjanı bulunan derse yazılma işlemi 

yapan ilk 4 öğrenci derse kaydolur ve daha yüksek not ortalamasına sahip olsa dahi 5. öğrenci 

derse yazılamaz.  

Bütün bu süreçte herhangi bir geçerli mazereti nedeniyle derse yazılamamış olan öğrenci 

dönemin ilk haftası dilekçe vermek suretiyle derslere yazılabilir. Bu esnada seçimlik derslere 

yazılım ancak boş kontenjan kalması halinde mümkündür. Dönemin ilk haftasından sonra 

derse yazılma işlemi yalnızca Farabi, Erasmus ya da yatay geçiş gibi yollarla gelip kaydını 

geç yaptırmış öğrenciler için mümkündür, kayıtlı öğrenciler için ilk hafta Cuma günü saat 

17.30’da derse yazılmalar sona ermektedir.  

19- Sınavlara girememe durumunda sınavın telafisi mümkün müdür?  



 Kısa sınavlar ve arasınav telafisi, dersi veren hocanın takdirindedir. Rapor vs. belgelerin 

olması durumunda dahi telafi sınavı yapmayabileceği gibi, herhangi bir belge istemeksizin 

telafi sınavı yapabilir. Final sınavlarında, geçerli bir mazereti olanlar ve bunu rapor ve benzeri 

belgelerle kanıtlayanlar telafi sınavına girebilirler.  

20- Aldığım derse ilişkin bir sorunla karşılaşmam durumunda ne yapmalıyım?  

Her öğrenciye ders seçimlerinde yardımcı olmak ve ders onayı vermek üzere bir danışman 

hoca atanmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında öğrenci öncelikli olarak 

danışmanıyla iletişime geçmelidir. 

 


