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SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, yerel ve küresel
düzeyde siyasetin işleyişini inceler. Günümüzde devletlerin iç
meselesi olmaktan çıkan rejim, demokratikleşme, eşitsizliklerin giderilmesi, din, özgürlükler, azınlıklar ve hakları, devletin
yeri ve rolü, uluslararası politika, çevre ve hukuk, karşılaştırmalı
sistemler gibi konuların küresel ve yerel etik-normatif değerler
de dikkate alınarak, karşılaştırmalı olarak incelenmesi önem
kazanmaktadır. Bunların yanı sıra halen dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışma ve savaşlar, terörizm, açlık ve su sorunu gibi yaşamsal konular, bölgesel gelişmişlik farklılıklarından
kaynaklanan küresel ve uluslararası sorunlar bütün insanlığı
ilgilendirmektedir.

Vizyonu
Akademik olarak sağlam temellere dayanan ve öğrencilerini
dünya şartlarına göre yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüzde,
Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak vizyon sahibi mezunlar vermek tek hedefimiz.

Neden 29 Mayıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü?
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencileri, şehrin merkezinde bulunan, modern, estetik ve tüm ihtiyaçlarına cevap
verebilecek kapasitedeki kampüsümüzde, İstanbul’un sunduğu tüm imkanlardan yararlanabiliyor.
• Tamamı yurt dışından doktoralı öğretim üyesi kadromuzla,
öğretim dili İngilizce olan programımızda mezunlarımızın
İngilizceye ileri derecede hâkim olmaları sağlanıyor.

Öğretim Dili
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün öğretim dili
İngilizce’dir. Bölüm öğrencileri, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfına
tabi tutulurlar. 2. sınıfın tamamlanmasından itibaren ikinci bir
yabancı dil öğrenmelerini sağlamaya yönelik bir müfredat
hazırlanmıştır.
Erasmus anlaşmalı ülkeler: İtalya, Litvanya, Makedonya, Yunanistan.

• Bölümümüzde uyguladığımız modüler sistemle, daha lisans
aşamasında istediğiniz bölge konusunda uzmanlaşabilecek
ve İngilizce’nin yanı sıra ilgi duyduğunuz bir bölgesel dili de
öğrenebileceksiniz. Seçtiğiniz bölge uzmanlık alanına göre
Arapça, Almanca, Rusça, İspanyolca, Boşnakça, Farsça gibi
dillerden en az birini öğrenebilme imkanı sunuyoruz.
• Türkiye’de en yüksek uluslararası öğrenci oranına sahip olan
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde öğrencilerimiz bölümün
gerektirdiği uluslararası ortamı sınıflarında yaşayabiliyorlar.

İş olanakları
• Dışişleri Bakanlığı’na girerek diplomat olmak çok sayıda
gencin hayal ettiği bir gelecek. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü diplomasi alanında bir kariyer için gerekli olan temelleri
mezunlarına kazandırıyor. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler
Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl açtığı meslek memurluğu sınavlarına
girebilme hakkını elde ediyorlar.
• Ayrıca Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Avrupa
Birliği Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Merkez Bankası başta
olmak üzere devlet kurumlarında görev alabiliyor, kaymakamlık
ve müfettişlik sınavlarına girebilmenin yanı sıra, kamunun tüm
birimlerinde de meslekî kariyer yapabilme şansını kazanıyorlar.
• Bankalarda ve özel şirketlerin dış ticaret ve uluslararası lojistik
başta olmak üzere çeşitli birimlerinde müfettiş veya uzman gibi
pozisyonlarda görev yapabiliyorlar.
• Ayrıca uluslararası kuruluşlarda meslek memuru olarak kariyer
yapmak için gereken formasyonu kazanıyor ve bu kurumların
açtıkları sınavlara girme hakkını elde ediyorlar.

Lisansüstü Olanaklar
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, akademik kariyer hedefleyen
adaylar için ufuk açıcı imkânlar sunuyor. Programlarda Türkiye’nin
bulunduğu coğrafi konum ve bunun jeopolitik gereklilikleri göz
önünde bulundurularak bölgesel ve küresel politikaları vurgulayan
bir ders planı oluşturuldu. Öğrencilerimiz alan derslerinin yanı sıra
günümüz politikaları üzerindeki belirleyici etkisi olan “siyasi tarih”
bilgisini de Tarih Yüksek Lisans Programı’ndan, ortak seçimlik ders
havuzundan alabiliyor. Böylelikle günümüzde dış politikanın etkin
olarak yürütüldüğü Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya gibi Türkiye’nin
tarihî mücavir coğrafyalarını bu tarih formasyonuyla birlikte ele
alabiliyor ve akademik çalışmalarına yansıtabiliyorlar.
Bölümümüz, 2017-2018 eğitim yılında ilk mezunlarını
vermiştir. Mezun olan 23 kişiden 18’i yüksek lisans eğitimine devlet ve
vakıf üniversitelerinde devam etmektedir. Ayrıca, iş hayatına atılan
mezunlarımız arasında THY’de İnsan Kaynakları Departmanı’nda uzman
olarak çalışan, bir STK’da yöneticilik yapan ve eğitim turizmi alanında
şirket yöneticiliği yapan kişiler bulunmaktadır. Ek olarak, yüksek
lisans eğitimine devam eden mezunlarımızın bazıları eğtim aldıkları
üniversitelerde asistanlık görevi yapmaktadırlar.

AKADEMİK KADRO
Prof. Dr. Michelangelo GUIDA
Bölüm Başkanı
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
Araştırma Alanları:

Istituto Universitario Orientale - 2001
Istituto Universitario Orientale - 2002
L’Orientale Universita degli Studi di Napoli - 2005
Türkiye ve Orta Doğu’da İslâmcılık ve seçmen
davranışları

Doç. Dr. Özgür ÜNAL ERİŞ
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
Araştırma Alanları:

Boğaziçi Üniversitesi - 1996
Exeter Üniversitesi - 1998
Essex Üniversitesi - 2005
Yeni güvenlik tehditleri; yasadışı göç ve
Türkiye’den transit göç akışı, Çatışma stratejileri
ve AB’nin rolü, Avrupa Komşuluk Politikası
ve AB Dış İlişkileri, Enerji güvenliği, Türk dış
politikası, Türkiye-AB ilişkileri

Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan GÖKSEL

Lisans:
Bilkent Üniversitesi - 2003
Yüksek Lisans:
Bilkent Üniversitesi - 2006
Doktora:
Georgetown University - 2012
Araştırma Alanları:	
İstihbarat ve haber alma, medeniyetler arası
diplomasi, saray hizipleri, Osmanlı stratejisi ve
karar alma mekanizması, serhat çalışmaları,
korsanlık, kölelik ve ihtida

Lisans:
İstanbul Üniversitesi - 2010
Yüksek Lisans:
Durham University - 2011
Doktora:
Durham University – 2015
Araştırma Alanları: 	
Gelişmekte olan ülkelerde modernleşme ve
toplumsal değişim, karşılaştırmalı siyaset,
gelişmenin politik ekonomisi ve dış politika
analizi

Dr. Öğr. Üyesi Fabio VICINI
Lisans:

 niversita degli Studi di Modena e Reggio Emilia
U
- 2003
Yüksek Lisans:
Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- 2006
Doktora:
SUM - Institute Italiano di Scenze Umane - 2013
Araştırma Alanları: 	İslam antropolojisi ve sosyolojisi, din sosyolojisi,
ahlak, İslami siyasal felsefe, Türkiye’de ve Orta
Doğu’da sivil toplum ve dini/siyasal hereketler
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Arş. Gör. Yusuf Bera TOPALOĞLU
Lisans:
Yüksek

     İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi- 2018
     Lisans: İstanbul Şehir Üniversitesi

Araştırma Alanları: Türk dış politikası ve Türkiye-Orta Doğu ilişkileri
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