
HARP VE SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU ANA BİLİM DALI 
 

 

 

Amaç ve Kapsamı 
 

Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku Yüksek Lisans Programı, geleneksel savaş hukuku 

kapsamı içerisinde ele alınan silahlı çatışmaların, savaşan tarafların ve üçüncü devletlerin 

ilişkileri üzerindeki hukuki etkileri; hukuki bakımdan uluslararası nitelik taşımayan  

silahlı  çatışmalar  sırasında  geçerli  olan  ve  çatışan  tarafların  uyması gereken – bireylerin 

korunması dâhil – uluslararası insancıl hukuk kurallarını analiz etmek ve öngörülerde 

bulunulabilmek için gerekli bilgi, beceri ve donanımı öğrencilerimize kazandırmayı 

amaçlamaktadır. Güvenlik ve hukuk sorunlarının giderek iç içe geçtiği günümüzde, 

Türkiye'de bu alandaki tek lisansüstü öğretim programı olarak öğrencilere bir uzmanlaşma 

imkânı da sağlamaktadır. 

 

Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku Yüksek Lisans Programının amacı; bu disiplinde 

kendini yetiştirmeyi amaçlayan öğrencileri, kendi kariyer hedefleri doğrultusunda ihtiyaç 

duyacakları kapsamlı teorik ve olgusal bilgiye ulaşabilen, alanın sorunlarına eleştirel   

yaklaşan   ve   analitik   düşünceye   dayalı   geleceğe   yönelik   öngörülerde bulunacak 

donanıma sahip uzmanlar olarak mezun etmektir. 
 

Programlara  katılan  öğrenciler,  uluslararası  suçlar,  ceza  muhakemeleri  ve Uluslararası 

Daimi Ceza Divanı, silahlı çatışma hukuku, insan hakları ve insan haklarının uluslararası 

alanda korunması, Türkiye ve çevresindeki çatışma alanlarına yansıyan güncel uluslararası 

hukuk sorunları, deniz hukuku, hava ve uzay hukuku, terörizmle mücadelede insancıl ve 

insan hakları hukuku, istihbarat ve güvenlik hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmış asker ve 

sivil öğretim elemanları ile uzmanlardan oluşan öğretim kadrosuyla teori, uygulama ve 

araştırmaya yönelik öğretim anlayışı içinde çalışma imkânına sahip olacaktır. 
 

 

 

Kariyer İmkânı 
 

Mezunlarımız,  Milli  Savunma Üniversitesi  ve  diğer  üniversitelerin  ilgili  akademik 

birimlerinde  araştırma  görevlisi  ve  öğretim  görevlisi  kadrolarında  kariyerlerine devam 

edebilecekleri gibi, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler  

İnsan  Hakları  Komisyonu  gibi  uluslararası  örgütler,  Avrupa  Konseyi, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilciliği gibi bölgesel 

kurumlar, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü ve Türk Kızılayı gibi ulusal ve uluslararası 

örgütler, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü gibi 

kamu kurumları, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve diğer düşünce 

kuruluşlarında kariyer imkânı bulabilirler. 
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