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Amaç ve Kapsamı 
 

Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı, günümüzde çok boyutlu bir araştırma  

alanına  dönüşen  strateji  ve  güvenlik  çalışmalarına  askerî  unsurların yanında iktisadi, 

politik, toplumsal, psikolojik ve ekolojik boyutları da dâhil ederek yaklaşmayı ve 

bünyesindeki lisansüstü programlara devam eden öğrencileri ile kamuoyunun, güvenlik 

sorunlarını stratejik seviyede çözümleme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Güvenlik Araştırmaları yüksek lisans ve doktora programlarımız; içinde bulunduğumuz 

çağın küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarını çok boyutlu olarak stratejik seviyede analiz 

etmek ve geleceğin güvenlik çevrelerine ve bağlamlarına yönelik projeksiyonlar 

geliştirmek için gereken bilgi, yöntem ve yaklaşımları öğrencilerimize kazandıracak 

niteliktedir. 
 

Güvenlik Araştırmaları yüksek lisans ve doktora programlarının amacı; bu disiplinde 

kendini yetiştirmeyi amaçlayan öğrencileri, kariyer hedefleri doğrultusunda ihtiyaç 

duyacakları kapsamlı teorik ve olgusal bilgiye ulaşabilen, meselelere eleştirel yaklaşabilen   

ve   analitik   düşünceye   dayalı   gelecek   öngörülerinde   bulunabilen uzmanlar olarak 

yetiştirmektir. 
 

Öğretim programları; disiplinler arası bir perspektifle bilimsel referans ve bilgi kaynağı 

niteliğine sahip temel kavram ve kuramlarının kazandırılması ile uzmanlaşmaya zemin 

hazırlayacak ve günümüz güvenlik çevresinin hızla değişen gündemi ve konularına göre 

kapsamı çeşitlendirilebilecek bir esneklikte hazırlanmıştır. 
 

Programlara katılan öğrenciler; jeopolitik, strateji ve stratejik analiz, millî ve milletlerarası   

güvenlik,   küresel   ve   bölgesel   uzlaşmazlık   ve   çatışmalar,   enerji stratejileri ve 

politikaları, uluslararası ekonomi-politik, uluslararası örgütler ve göç çalışmaları ve 

uluslararası terörizm gibi alanlarda uzmanlaşmış asker öğretim elemanları il İstanbul ve 

yakın çevresindeki önde gelen üniversiteler ve kurumlardan seçkin akademisyen ve 

uzmanlardan oluşan öğretim kadrosuyla teori, uygulama ve araştırmaya yönelik birlikte 

düşünme ve anlayışı içinde çalışma imkânına sahip olacaktır. 
 

 

 

Kariyer İmkânı 
 

Öğretim   programları,   disiplinler   arası   bir   yaklaşımla,   uluslararası  ilişkileri   ve 

güvenlik araştırmaları temelinde uzmanlaşmayı esas alan şekilde tasarlandığından, 

öğrencileri tercih edecekleri derslerle ileride çeşitli akademik ve mesleki görevlere 

hazırlamayı vaat etmektedir. 
 

Yüksek lisans ve doktora programlarından mezun öğrencilerimiz; Milli Savunma 

Bakanlığı,  Milli  İstihbarat  Teşkilatı,  İçişleri  Bakanlığı  (Örn.   Kamu  Düzeni  ve 

Güvenliği  Müsteşarlığı)  ve  Dışişleri  Bakanlığı  gibi kamu  kurumları,  bu  ve  benzer 

kamu kurum ve kuruluşlarının strateji geliştirme daireleri, özel şirketlerin strateji 

geliştirme departmanları, Milli Savunma Üniversitesi ve diğer üniversitelerin ilgili 

akademik programları, Birleşmiş Milletler, NATO ya da İslam İşbirliği Teşkilatı gibi 

bölgesel ve uluslararası örgütlerin ilgili birimleri, sivil toplum örgütleri ve düşünce 

kuruluşları, danışmanlık şirketleri ve medya kuruluşlarında uzman, analist, araştırma 

görevlisi, öğretim elamanı, araştırmacı vb. unvanlarla çalışma imkânı bulabilirler. 
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