
 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

Programın Tanıtımı 
 

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı ile en temelde dış politikada teorik 

yetkinlik kazanmış ve uluslararası ilişkilerin doğasını kavramış bireyler ve profesyoneller 

yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu alanda yetişen uzmanlar, Türk Dış Politikası başta olmak 

üzere dünya siyasi tarihi ve uluslararası hukuk konularında uzman seviyesine ulaşmaktadırlar. 

Devamla, projesini başarı ile savunan öğrencilerin, yazmış oldukları konu özelinde derin ve 

sistematik bilgi sahibi olması hedeflendiği için, söz konusu konu özelinde Türkiye’de yetişmiş 

personel ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe ulaşması da hedeflenmektedir. Tüm bunlara ek 

olarak, tez aşamasını başarı ile geçmiş bir öğrencinin, araştırma yapma ve topladığı bilgileri 

sistematik şekilde analiz edebilmesini de amaçlamaktadır. 

Son beş yıl içerisinde Anabilim Dalımız eğitim kadromuz farklı çalışma alanlarına sahip 

öğretim üyeleri ile güçlenmiştir. Anabilim Dalımızda mevcut bulunan öğretim üyelerimizin 

unvan ve akademik ilgi alanı çerçevesinde ilerleme kaydedilmiş ve Anabilim Dalımız her 

anlamda güç kazanmıştır. Alanında son derece donanımlı eğitici kadrosuyla Anabilim Dalımız, 

öğrencilere güncel gelişmeleri takip eden ve buna ilişkin hazırlanmış müfredat ile hizmet 

vermektedir. Başka bir deyişle, Anabilim Dalımız uluslararası politikayı ve kuramsal düzlemi 

yakından takip etmekte ve kendilerini her yeni gelişmeye karşı güncel tutmaktadırlar. Bunun 

en temel göstergesi, Anabilim Dalımız akademik personelinin akademik üretimlerinin 

kalitesidir. Kitaplar, makaleler ya da bilimsel tebliğler yoluyla her geçen gün akademik 

başarımızın üzerine koymaktayız. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Tezsiz 

Yüksek Lisans programında Uluslararası İlişkiler Teorisi, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk ve 

Türk Dış Politikası merkezli derslerin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Bölümü öğretim üyeleri tarafından verilmesi amaçlanmaktadır. 

Disiplinlerarası çalışmaları destekleyen Uluslararası İlişkiler Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek 

Lisans programı ile gerçekleştirilmesi planlanan akademik çalışmalar; toplumbilim, psikoloji, 

sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, siyasi tarih, sosyal politika, siyaset bilimi, hukuk, politik 

ekonomi, petro-politik ve bölge çalışmaları gibi alanları bir pota içinde değerlendirerek, sosyal 

bilimlerin bütünlüklü değerlendirmesini bünyesinde barındırmayı amaçlamaktadır.  

  

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 


