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Programın Adı

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Sayısı

2

Kredi Sayısı

30

Ders Sayısı

10 Ders + 1 Dönem Projesi

Köklü geçmişten güçlü geleceğe...

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANINDAN MESAJ

Üniversitenin adını aldığı Hoca Ahmet Yesevi, ilahi aşk, sevgi ve hoşgörüyle
özdeşleşmiş, biçimi değil özü ön plana almış olan, doğudan batıya Türk milletinin önde gelen manevi mimarlarındandır. Onun yaktığı ilim ve irfan meşalesi
Türk Dünyasının önünü açmış ve Türk-İslam medeniyet dairesinin temel
taşlarını oluşturmuştur. “Hikmet”leri bütün insanlığa hikmet dersleri verirken,
dilimizin gelişmesi ve zenginleşmeşine büyük katkılar sağlamıştır. Yaşadığı
Türkistan coğrafyası tarihte “Türk Rönesansı” diye ifade edilen medeniyet
hamlesinin temellerinin atıldığı yer olmuştur. 1993-1994’ten beri bulunduğu
bölgenin eğitim seviyesini yükselten Türk-Kazak devlet üniversitesidir.
Prof. Dr. Muhittin Şimşek
Mütevelli Heyet Başkanı

ÜNİVERSİTEMİZ VE TÜRTEP HAKKINDA
Üniversitemizde, 2002-2003 öğretim yılından itibaren tüm uzaktan eğitim
programları “Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (TÜRTEP)” tarafından yürütülmektedir. Uzaktan Eğitim
programlarımızın kalitesi gün geçtikçe iyileştirilmekte ve daha çok kişiye
hizmet verecek biçimde gelişmektedir. Alanında tanınmış öğretim üyeleriyle
etkileşimli olarak, dersler uzaktan canlı sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm
dersler kaydedilerek arşivlenmekte ve öğrencinin dersi zamandan bağımsız
olarak tekrar tekrar izlemesine imkân sağlanmaktadır.
Eğitim, ara sınavlar ve ödevler internet üzerinden yürütülmekte, dönem
sonundaki final ve bütünleme sınavları Ankara, İstanbul, İzmir ve
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak sınıf
ortamında yüz yüze yapılmaktadır.

PROGRAM HAKKINDA
Program, tezsiz yüksek lisans programıdır. Verilen dersler ve müfredat,
uluslararası standartlara uygun bir biçimde belirlenmiştir. Uluslararası
ilişkilerle ilgili teorik konuların yanı sıra, önemli jeopolitik havzaları inceleyen alan çalışmaları ve güvenlik meseleleri de ders başlıkları arasında yer
almaktadır.

Program Avantajları
Programdan mezun olan öğrenciler,
Siyaset biliminin bir dalı olan bu programda her türlü disiplin hakkında
bilgi sahibi olurlar.
Uluslararası ilişkiler, siyaset, uluslararası hukuk ve dış politika gibi alanlarda faaliyet gösterebilirler.
Küreselleşme ve bu olgunun uluslararası topluma ve devlet egemenliğine
etkisi, sürdürülebilir kalkınma, nükleer yayılma, terörizm, organize suç,
milliyetçilik, insan hakları, çevre sorunları, güvenlik ve insan kaçakçılığına
kadar pek çok konu hakkında uluslararası düzeyde bilgi edinirler.
Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili ileri kavramsal kuramsal bilgileri,
küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate
alarak, çok boyutlu stratejik değerlendirme yeterliliğine sahip bireyler
olarak yetişirler.
Devlet memurlarının bir kademe ilerlemesine avantaj sağlar.

PROGRAM DERSLERİ
Dönem: 1
•
•
•
•
•

Uluslararası İlişkiler Teorileri
Türk Dış Politikasında Seçme Konular
Uluslararası Hukukta Güncel Meseleler
Ortadoğu ve Orta Asya'da Dini Radikalizm ve Terör
Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Dönem: 2
•
•
•
•
•
•

Diplomasi Tarihi: 20. Yüzyılda Uluslararası Sistem
Uluslararası İlişkilerde Orta Asya
Güvenlik Çalışmalarında Seçme Konular
Amerikan Dış Politikasında Seçme Konular
Uluslararası İlişkilerde Ortadoğu
Dönem Projesi
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Başvuru Şartları
Başvuru şartları www.turtep.edu.tr adresinde mevcuttur.

TÜRTEP’e Nasıl Başvurulur?
www.turtep.edu.tr adresi üzerinden online yapılır.

Ödeme Bilgileri
Peşin ve anlaşmalı kredi kartları ile 4 taksit ödeme seçeneği
bulunmaktadır.
Diğer indirim ve ayrıntılı ödeme bilgilerine www.turtep.edu.tr
üzerinden ulaşılabilir.
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TÜRTEP Başkanlığı 1314. Cadde No: 19
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