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Askerî Eğitim Mimarisi, Planlaması ve Yönetimi
Öğrencilerin yönetim biliminin temelini oluşturan teori ile yönetim süreçlerini
kavraması, yönetim teorilerini ve süreçlerini eğitim örgütlerinde
yorumlayabilecek duruma gelmesinin sağlanmasıdır.
Askeri Eğitim ve Öğretimde Değerler Eğitimi
Askerlik mesleğinin değerleri muharebelerin moral gücünü oluşturmaktadır.
Ders kapsamında; evrensel değerler konusunda kuramsal yaklaşımlar, TSK’nin
icra ettiği harekâtlarda ise askerlik mesleğinin değerlerinin bu harekâtlara
olumlu ve olumsuz etkilerin tartışılması, farkındalık kazanımı ve bilimsel bakış
açısı ile askerlik mesleğinin değerlerinin personelde benimsenmiş davranış
modeli haline gelmesi için askerî eğitim ve öğretim yöntem ve tekniklerinin
geliştirilmesi, tespit edilen problemlere çoklu çözüm önerileri sunma
becerisinin kazanılması hedeflenmektedir. Belirlenen bu hedefler
doğrultusunda kuramsal yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve Türk
Harp Tarihi araştırmaları incelenecektir.
Askerî Eğitimde Program Geliştirme
Katılımcıların, herhangi bir eğitim programının tasarlanması, hazırlanması,
uygulanması, değerlendirilmesi, geliştirmesi öğelerini kavramasını ve bu
konularda çalışma yapabilmesini sağlamak, öğelerin birbirleriyle dinamik
ilişkisini kavramasını ve yönetebilmesini sağlamak, askeri eğitim ve yönetimi
için kaynak ve literatür kazandırmaktır.
Askerî Psikoloji
Dersin amacı, askerî bağlamda insan davranışının incelenmesi ile, psikolojinin
sunduğu bilgiler ışığında, ordunun karmaşık ve çeşitli ihtiyaçlarını giderme
yolları konusunda temel bakış açısı kazandırmaktır. Askerî psikoloji, sosyal,
deneysel, endüstriyel, örgütsel, insan faktörleri ve psikolojik danışma/klinik
psikolojinin alt disiplinlerini içeren bir uygulama alanıdır. Bu alt disiplinlerle
bağlantılı olarak; derste, askeri kurumlarda insan kaynakları yönetimi,
motivasyon yönetimi, havacılık ve uçuş psikolojisi, savaş travmaları, psikolojik
savaş ve algı yönetimi konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca canlı bombalar,
bütün yönleriyle şiddet, terörizm, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB),
savaş stresinden korunma, konularına odaklanılacaktır. İlave olarak, askeri
ortamlarda ampirik verilerin araştırılması ve psikolojik teorilerin
incelenmesinin önemi ile psikolojinin 21. yüzyıl savaşlarında belirleyici bir rol
oynayacağı vurgulanacaktır.
Askerî Sosyoloji Teorileri
Bu ders, askerî sosyolojinin genel gelişim serüvenini sunmaktadır. Ders, bir alt
disiplin olarak “askerî sosyolojinin” temel konuları ile sivil-asker ilişkilerinin
kuram ve siyasasına odaklanacaktır. “Askerî sosyoloji”, sosyolojinin oldukça
kapsamlı bir alt alandır; bu sebeple dersler kapsamında alanın seçilmiş bazı
temel konularına yer verilmiştir. Derslerde özellikle askerî sosyoloji alanın
ortaya çıkışı, sivil-asker ilişkileri kuramları, bir kurum olarak ordunun ve ordu
profesyonellerinin kurumsallaşmaları sivil-asker ilişkileri ekseninde
işlenecektir.
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Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem ve teknikleri ayrıntılı bir şekilde ele
almayı, açıklamayı, bilimsel olaylara farklı bir bakış açısı kazandırmayı ve
akademik yayın etiğine ilişkin ilkeleri öğretmeyi amaçlamaktadır.
Eğitim ve Öğretim Teknolojileri
Bu dersin amacı, bir öğretim programında yer alan program hedeflerine ve
hedef davranışlara ulaşmak üzere, derse katılanların; öğretim, öğretim
programı, öğretim ilke ve yöntemleri, öğretimde yeni yaklaşımlar ve yönelimler
öğretim ve öğretim teknolojileri tasarımı ile materyal geliştirme konularına
ilişkin temel kavramları bilme ve bu kavramlarla ilgili eleştirel bakış açısı ile
analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme bu kavramlar arasındaki dinamik
ilişkiyi kavrama yeterliliği kazanmasını, öğretimi ve öğretim teknolojilerini
tasarlama ile öğretim materyali geliştirme becerileri kazandırmaktır. Öğretim
Destek birimlerinin Askerî Eğitim Yönetimi içindeki yerini ve diğer birimler
arasındaki ilişkiyi kavrama, Askerî Eğitim Kurumlarında uygulanan öğretim
teknolojileri ile materyal/malzeme/ simülasyon gibi eğitim yardımcı
malzemelerine ilişkin sistemi, işleyişi, yönetim yapısını bilme ve geliştirme
yeterliliği kazandırmaktır.
Eğitimde Kalite Yönetimi
Yönetim yaklaşımları ve güncel yönetim teknikleri kapsamında kalite kavramı
ve Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) tarihsel süreç içerisindeki gelişimin
incelenmesi. TKY mükemmellik modeli ve ilkeleri ile TKY araç ve teknikleri
hakkında bilgi sahibi olunması. Kalite kültürü ve eğitim kurumlarında kalite
yönetim sistemi, kalite planlama süreci, kalite ödülleri, eğitimde TKY
uygulamaları ve eğitim kurumlarında TKY uygulamalarını olumsuz etkileyen
faktörlere ilişkin analiz ve tartışma fırsatı sağlamak.
Hizmet İçi Eğitim Yönetimi
Bu dersin amacı çağdaş, bilimsel hizmet içi eğitim uygulamalarınınTürk Silahlı
Kuvvetleri bünyesinde askeri okullar dışında yer alan eğitim kurumlarına nasıl
uyarlanacağını yorumlamak, bu kurumların yönetimsel faaliyetlerin
incelenmesi, personelin hizmet öncesi(okul) almış olduğu eğitimlerin hizmet
içerisinde ne derece yeterli olduğunun tespiti, hizmet içi eğitim ihtiyacının
bilimsel veriler doğrultusunda tespiti, askeri eğitim kurumlarındaki hizmet içi
ve görev başı eğitimlerine yönelik uygulamaları tespit etmektir.
Örgüt İklimi ve Kültürü
Örgüt kültürü yönetimin yumuşak gücünü oluşturmaktadır. Ders kapsamında
örgüt kültürü konusunda kuramsal yaklaşımlar, teorik modeller tartışılacak
olup örgüt kültürü konusunda farkındalık kazanımı ve bilimsel bakış açısı ile
örgüt kültürünü değerlendirme becerisi ve işletmeleri ilgilendiren kültürel
hususlarda ortaya çıkan problemlere çoklu çözüm önerileri sunma yetisinin
kazanılması hedeflenmektedir. Belirlenen bu hedefler doğrultusunda kuramsal
yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak ele alınarak uluslararası ve ulusal
araştırmalar incelenerek dünyadan ve Türkiye’den vakalar ele alınacaktır.
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Seminer
Bu ders, tez konusunda ya da bir başka uzmanlık alanında, bilimsel araştırma
yöntemlerinden bir veya birkaçını kullanarak araştırma yürütme, var olan
literatüre hâkim olacak bir makale hazırlama, araştırma sonuçlarının sunumu
ve topluluk önünde konuşabilme pratiklerine odaklanmaktadır.
Türk Askerî Eğitim ve Öğretim Tarihi
Türk Askerî Eğitim ve Öğretim Tarihini öğrencilere in iyi şekilde aktarmak,
kitap ve makaleler yoluyla öğrencilerin araştırma ve inceleme ilgilerine
artırarak onlara geleceğe dair en iyi hazırlamaktır.
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Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Dersin amacı, bilimsel araştırmanın kuramsal temellerinin belirlenmesi,
araştırmanın planlanması ve araştırma önerisinin hazırlanması, örneklem
tespiti, veri toplama teknikleri, verilerin analizi (kuramsal temeller
çerçevesinde ortaya konulan hipotez ve varsayımların test edilmesi), verilerin
yorumlanması, araştırma raporunun hazırlanması ve yayımlanması sürecinde
izlenecek bilimsel yöntem ve etik kurallara ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.
Askeri Profesyonellik
Bu dersin amacı, askerlik yükümlülüğünün tarihsel süreç içerisinde geçirdiği
dönüşümün incelenmesidir. Zorunlu askerliğin yayılması ve sonrasında
profesyonel orduların ortaya çıkması sadece orduları ilgilendiren gelişmeler
değildir. Bu çaptaki büyük değişimler toplumun tüm kesimlerini ve devlet
mekanizmasının
işleyişini
ülkeden
ülkeye
değişen
oranlarda
etkileyebilmektedir. Aynı şekilde özel askeri şirketler ve zorunlu askerliğe
alternatif yükümlülükler de hem ordular hem de toplumlar için yeni şartlar
ortaya çıkarmıştır. Bu derste, askerlik yükümlülüğünün gelişimi ve değişimi
hem teorik hem de ülkeler bazında vaka analizlerini içerecek şekilde ele
alınacaktır.
Askerî Sosyoloji Teorileri
Bu ders, askerî sosyolojinin genel gelişim serüvenini sunmaktadır. Ders, bir alt
disiplin olarak “askerî sosyolojinin” temel konuları ile sivil-asker ilişkilerinin
kuram ve siyasasına odaklanacaktır. “Askerî sosyoloji”, sosyolojinin oldukça
kapsamlı bir alt alandır; bu sebeple dersler kapsamında alanın seçilmiş bazı
temel konularına yer verilmiştir. Derslerde özellikle askerî sosyoloji alanın
ortaya çıkışı, sivil-asker ilişkileri kuramları, bir kurum olarak ordunun ve ordu
profesyonellerinin kurumsallaşmaları sivil-asker ilişkileri ekseninde
işlenecektir.
Çatışma Çevresi Sosyo-Kültürel Analizi
Çatışmalar nitelik ve alandaki yayılımlarına göre göre bireysel ve toplumsal
açıdan travmatik sonuçları olan olgulardır. Meydana geldikleri çevre
üzerindeki etkileri çoğunlukla sosyo-kültürel değişimlere ve dönüşümlere de
yol açar. Hatta çatışmalar sonlansa bile sosyal çevre üzerindeki etkileri fiziksel
çevreye göre daha uzun süreli olabilir. Dolayısıyla toplumların günümüzdeki
kültürlerinin oluşumunu ve gelişimini anlayabilmek ve gerekirse psiko-sosyal
rehabilitasyon araçlarını etkin şekilde kullanabilmek için öncelikle çatışmanın
yaşandığı yerler olmak üzere etkilenen bütün insan topluluklarını, oluşan
çatışma temelli yeni kültürü ve bu kültürün geleceğe yansımalarını
anlayabilmek bu dersin amacıdır.
Klasik ve Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Bu derste klasik ve çağdaş sosyolojinin temel özelliklerine yoğunlaşarak
sosyolojik düşünce geleneğinde öne çıkan isimlerin teorileri incelenmektedir.
Bu çerçevede modern toplumların bilgisini üretmeyi amaçladığından hareketle
sosyolojik düşüncenin tarihi süreçte geçirdiği gelişim evreleri analiz
edilmektedir. Düşünürlerin içinde yaşadığı toplumlar ve tarihi konjonktürün
değerlendirilmesinin bu düşünürlerin teorilerinin anlaşılması için önemli
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olduğu kabulüyle sosyolojik düşünce birikimi, bağlamına göre nedensel veya
yorumlayıcı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca klasik teorilerin çağdaş teorilerdeki
izleri gösterilerek günümüz toplumlarını açıklamak için üretilen teorik
açıklamaların bağlamları çözümlenmektedir. Diğer taraftan klasik ve çağdaş
sosyoloji teorilerinin günümüz toplumlarına uyarlanmasıyla ortaya çıkması
muhtemel sorunlar gösterilmeye çalışılmaktadır.
Örgüt Sosyolojisi
Örgüt Sosyolojisi dersinin amacı örgütsel olguların ve örgüt çalışmalarının
sosyolojik temellerini incelemek, örgüt-grup ilişkini açıklamak ve örgüt-toplum
-birey ilişkisini örgüt kültürü perspektiften tartışmak olarak belirlenmiştir. Bu
amaca ulaşmaya yönelik hedefler şu şekildedir:
 Örgüt kavramının açıklanması, modern örgütleri doğuran düşünsel/
çevresel arka planın anlaşılması ve tartışılması.
 Örgütlerin doğuşunun, örgütsel formların, örgüt içi dinamiklerin
irdelenmesi ve bunların toplumsal dinamiklerle ilişkilerini açıklayan görüş ve
kuramların incelenmesi.
 Örgüt ile grup ilişkisinin açıklanması; sosyolojik perspektifle toplum-örgütbirey ilişkisinin keşfedilmesi
 Örgütsel alanın ve bu alan içindeki yönetsel konuların sosyolojik köklerine
ilişkin bir biliş kazandırılması.

Örgüt Sosyolojisi dersi için belirlenen öğrenme çıktıları ve yeterlilikler kısaca
aşağıda belirtilmiştir:
1.

Örgütlerin ve örgüt sosyolojisinin ortaya çıkışını tartışabilme

2.

Örgüt teorilerini sosyolojik bakış açısıyla açıklayabilme

3. Örgüt içi ve örgüt dışı dinamiklerin belirleyici ve etkileyici rollerini
sosyolojik perspektifle yorumlayabilme
4.

Birey, grup ve toplum ile örgüt ilişkisini tartışabilme

Tüm bu amaç ve hedeflere ulaşmak için ders 2 kısma ayrılmıştır. İlk bölümde
örgüt teorileri ortaya çıkışından bugüne içinde bulunulan toplumsal şartlar
çerçevesinde nasıl değişmiştir tartışılacaktır. Özellikle sosyolojinin örgüt
teorilerine sistem yaklaşımı katkısı çevre ve teknoloji başlıklarında
detaylandırılacaktır. İkinci bölümde örgütsel davranış kavramı çerçevesinde
grup konusu merkeze alınacaktır ve örgütler içerisindeki grup dinamikleri
tartışılacaktır. Gruplarda iletişim, çatışma, motivasyon, liderlik konuları yanı
sıra örgüt ve toplum ilişkisinin göstergesi örgüt kültürü kavramı da sosyolojik
bakış açısıyla değerlendirilecektir.
Her ders temel konu anlatımının ardından verilen konu ile ilgili ödev metnin
(ya da görselin) sınıf içerisinde tartışılması sağlanacaktır. Ayrıca her
öğrenciden derste belirlenen film (ve/ya kitap) üzerine dönem sonuna bir
değerlendirme ödevi hazırlaması ve sunması beklenmektedir.
Savaş Sosyolojisi
Bu dersin amacı, ölüm ve savaş arasındaki ilişkinin toplum üzerinde yarattığı
sosyal, siyasal ve kültürel etkilerini incelemeye yöneliktir. Bu bağlamda,
öncelikle ölüm kavramı, farklı sosyolojik kuramlar çerçevesinde tanımlanacak;
ardından, savaş kavramına sosyolojik bir perspektifle değinilecek ve başta
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modern toplumlarda olmak üzere, savaş ve çatışmaların ölüm olgusu ve algısı
üzerinde yarattığı etkilere değinilecektir. Ayrıca, yapılan araştırmalar ışığında,
Türk toplumunun ölüm ve savaş ilişkisine olan bakış açısına ve görüşlerine
değinilecektir.
Savaş ve Toplum
Dersin amacı, savaşın ve toplumun yüzyıllar içindeki evrimini ilişkisel bir bakış
açısıyla irdelemektir. Savaşın, onu icra eden toplumların ve kültürlerin bir
yansıması olduğu şeklindeki görüşten hareketle, modern devletlerin ortaya
çıkışından bu yana ortaya çıkan farklı savaşma biçimlerinin analizi önem arz
etmektedir. Bu çerçevede, derste, Avrupalı ve Avrupa dışındaki toplumların
savaş deneyimi dikkate alınacaktır.
Seminer
Bu ders, tez konusunda ya da bir başka uzmanlık alanında, bilimsel araştırma
yöntemlerinden bir veya birkaçını kullanarak araştırma yürütme, var olan
literatüre hâkim olacak bir makale hazırlama, araştırma sonuçlarının sunumu
ve topluluk önünde konuşabilme pratiklerine odaklanmaktadır.
Sivil-Asker İlişkileri
Sivil-asker ilişkileri dünyada ve Türkiye’de yoğun ilgi gören disiplinlerarası bir
konudur. Ancak Türkiye’de bu yoğun ilgi çoğunlukla siyaset biliminin sınırları
içerisinde kalmaktadır. Ülkeyi korumakla görevli ordunun kontrolü sivil-asker
ilişkilerinin sadece bir boyutunu yansıtmaktadır. Orduiktidar ilişkisinin
dışında ordu-toplum ilişkisi en az birincisi kadar önemli bir husustur.
Dolayısıyla bu derste sivil-asker ilişkilerinin temel teorileri ağırlıklı olarak
sosyolojik bakış açısı ile incelenmektedir. Ordu toplumdan ne kadar ayrılabilir?
Ordunun sivil-demokratik kontrolü nasıl sağlanır? Siyasi irade ile ordu
arasındaki ilişki, genel toplum ile askerler arasındaki ilişkiler nasıl olmalıdır?
Sivilasker ilişkilerinin ordu üzerindeki etkileri nelerdir? Türkiye başta olmak
üzere farklı bölge ve ülkelerdeki sivil-asker ilişkileri disiplinlerarası bir
yaklaşımla kavramsal ve teorik tartışmalar ışığında ele alınacaktır.

Toplumsal Değişme Kuramları
Bu derste modern Türkiye’nin toplumsal yapısını şekillendiren etkenler ve
modernleşme sürecince meydana gelen yapısal değişim ele alınmaktadır. Bu
çerçevede öncelikle toplumsal yapı ve değişimine dair sosyoloji tarihinde öne
çıkan teorik açıklamalar ele alınmakta ve bu teorilerin günümüz toplumlarının
yapısını
ve
değişimini
açıklamada
isabetli
olma
durumları
değerlendirilmektedir. Ayrıca Türkiye’nin toplumsal yapısı ve değişimi
konusunda öne çıkan isimlerin teorik açıklamaları karşılaştırmalı olarak
incelenmektedir. Toplumsal değişimin yapısal ve kültürel etmenleri
gösterilerek günümüz Türk toplumunun siyasal ve toplumsal yapısının teorik
çözümlemesi amaçlanmaktadır.
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Avrupa Güvenlik Mimarisi
Öğrencilere Avrupa Güvenlik Mimarisi’nin tarihsel gelişimi, temel kavramlar
ve teorik yaklaşımlar aktarıldıktan sonra konuyla ilgili güncel gelişmeleri analiz
edebilme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır.
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Bu dersin amacı, sosyal bilimlere, özellikle siyaset bilimi ve uluslararası
ilişkiler disiplinlerine odaklanarak akademik araştırmanın temel ilkelerini,
akademik etiği, akademik metin yazma ve okuma yöntemlerini kavramak ve
uygulamalı olarak akademik metin yazabilmektir. Bu bağlamda, dersin içeriği
şu şekildedir. Ders kapsamında sosyal bilimlerdeki çeşitli araştırma makaleleri,
kitaplar, politika notları vb. nasıl hazırlandığı ve sunulduğu anlatılacak;
bilimsel ve bilimsel olmayan yayınların karşılaştırmalı bir değerlendirilmesi
yapılacaktır. Ayrıca derste, temel paradigmalar, niceliksel ve niteliksel
araştırma yöntemleri hakkında temel bilgiler anlatılacaktır. Dersin içeriğinde
seminer ve tartışmaların yanı sıra öğrencilerin aktif katılımı için bireysel veya
grup şeklinde kendi araştırma projelerini sunma imkânı olacaktır. Ayrıca,
öğrenciler akademik metin yazma, okuma, okuduğunu anlama ve
değerlendirme ile nasıl akademik referans kullanılabileceğine ve intihal
sorunsalına ilişkin bilgi sahibi detaylı ve kapsamlı olacaklardır.
Doğu Akdeniz'de Uluslararası İşbirliği ve Anlaşmazlık Alanları

Bu dersin amacı, Doğu Akdeniz havzasında 2000’li yıllarda yaşanan ekonomikpolitik ve askeri gelişmeler bağlamında, Türkiye ve KKTC ile bölge ülkeleri
arasında tarihsel süreçte gelişen uluslararası işbirliği, anlaşmazlık ve ihtilaf
alanlarını detaylı bir vurgu ile analiz etmek ve Türk ve KKTC dış politikalarının
Doğu Akdeniz bölgesine yönelik ekonomik, siyasal ve askeri alanlarda başat
olma çabalarını ve güvenlik odaklı stratejilerini irdelemek ve ortaya koymaktır.
Güvenlik Teorileri ve Bölgesel Tehdit Analizi
Dersin temel amacı, tehdit kavramının çok yönlü algılanış ve analizinden
başlayarak, tehdit-mekân-zaman ilişkilerinin bölgesel ve küresel boyutlara
bağlanışlarını teorik ve pratik yönleri incelemek ve açıklığa kavuşturmaktır. Bu
kapsamda, söz konusu ilişkilerin güvenlik teorileri çerçevesinde tartışması
amaçlanmaktadır.
Güvenlik Yönetişimi
21. Yüzyılda değişen güvenlik yaklaşımı (insani güvenlik) çerçevesinde,
güvenlik-kalkınma-demokrasi ilişkisi temelinde uluslar arası ve ulusal ölçekte
ortaya çıkan örgütlenmelerin yapısal ve işlevsel olarak incelemek ve az gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler ile geçiş ülkelerinde güvenlik sektörü reformlarının
devlet aygıtına ve kamu yönetimlerine olan etkilerini disiplinler arası
düşünmek.

Kafkasya ve Karadeniz Çevresinde Güvenlik Algılamaları
Kafkasya tarihi ve siyasal yapısıyla büyük güçlerin bu bölgeye yönelik
stratejilerinin irdelenmesi, özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin
(SSCB) dağılmasından sonra bölgede ortaya çıkan etnik-dinsel
MSÜ ATASAREN
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uyuşmazlıkların, siyasal, askerî, hukuki açıdan dondurulmuş çatışmaların
araştırılması, uluslararası enerji politikalarının, Kafkasya ekonomisinin,
uluslararası aktörlerin bölgedeki ekonomik ve siyasal araçlarının neticesi
olarak şekillenen enerji güvenliğinin analizi ile bu tespitler ışığında Türkiye’nin
bölge üzerindeki güvenlik politikalarının tartışılmasıdır. Ayrıca Karadeniz’in
güvenliğinin, enerji ile ilgili konuların, Kırım sorununun ve arkasında yatan
nedenlerin Ukrayna’daki renkli devrimler ile birlikte değerlendirilmesidir.
NATO Güvenlik Mimarisi ve Türkiye
Dersin amacı NATO komuta ve kuvvet yapısı ile ittifakın işleyişini, üye
ülkelerin görev ve sorumluluklarını, diğer uluslararası örgütlerle ilişkilerini ve
NATO’nun güvenlik harekâtı kapsamındaki askerî müdahalelerini
incelemektir. Değişen uluslararası güvenlik ortamında NATO’nun kendisini
nasıl yenilediği, geçirilen değişim ve dönüşümün neden ve sonuçları ile
NATO’nun tehdit değerlendirmesi ders konu ve kapsamı içerisinde üzerinde
çalışılacak konulardır.
Puslu Mantık
Başlangıcından günümüze mantık disiplinini genel hatlarıyla ele almak, yeni
bir mantık türü olan puslu mantığı ve felsefesini günümüz mantık tartışmaları
eşliğinde değerlendirmekle talebenin mantık hakkındaki bilgisini arttırmasına
ve farklı düşünme biçimlerini değerlendirebilme becerisini geliştirmesine
yardımcı olmaktır.
Rusya ve Orta Asya’da Güvenlik Algılamaları
Dersin amacı, Rusya ve Orta Asya’nın tarihi ve siyasal yapısıyla diğer güçlerin
buraya yönelik stratejilerinin incelenmesi, özellikle SSCB’nin dağılmasından
sonra ortaya çıkan etnik-dinsel uyuşmazlıkların, siyasal, askerî, hukuki açıdan
dondurulmuş çatışmaların araştırılması; uluslararası enerji politikalarının,
Rusya ve Orta Asya ekonomisinin, uluslararası aktörlerin bölgedeki ekonomik
ve siyasal araçlarının neticesi olarak şekillenen enerji güvenliğinin analiz
edilmesi; bu tespitler ışığında, Türkiye’nin bölge üzerindeki güvenlik
politikalarının tartışılmasıdır.
Sahraaltı Afrika'da Güvenlik Algılamaları
21. yüzyılın Afrika yüzyılı olacağı söylenme, dünyanın en hızlı büyüyen 10
ekonomisinden 6'sı Afrika'da yer almaktadır. Petrol ve doğalgaz gibi yeraltı
kaynaklarının yanı sıra önemli madenlere de ev sahipliği yapan Afrika, ABD ve
AB gibi kıtanın geleneksel ortaklarının yanı sıra Çin başta olmak üzere,
Brezilya, Hindistan, Japonya ve Rusya gibi yükselen güçlerin rekabet alanı
hâline gelmiştir. Dünya politikasındaki ağırlığını hızlı bir şekilde artıran
Afrika'nın yükselişi, Türkiye'nin kıtaya yönelik ilgisini de artırmıştır.
Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle artan ilişkilerinin neticesinde siyasi ilgi
akademik ilgiyi beslemiş ve Afrika'nın dış politikadaki önemi arttıkça Afrika
çalışmalarına olan ilgi de artmıştır. Dünya politikasında önemi gittikçe artan
Afrika ülkelerini tarihsel bir perspektifle ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alarak
eski ve yeni dönem arasındaki bağlantıyı kurabilmek, değişen/dönüşen küresel
siyaset anlayışı çerçevesinde Afrika politikaları güncel sorunlar ve konuları
değerlendirmektir.
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Seminer
Bu ders, tez konusunda ya da bir başka uzmanlık alanında, bilimsel araştırma
yöntemlerinden bir veya birkaçını kullanarak araştırma yürütme, var olan
literatüre hâkim olacak bir makale hazırlama, araştırma sonuçlarının sunumu
ve topluluk önünde konuşabilme pratiklerine odaklanmaktadır.
Strateji Oyunları
Öğrencilere bir Oyun teorisi uygulama alanı olan Strateji Oyunları ile ilişkili
olduğu kuram, kural ve kaideleri belleterek hem karşı karşıya kalabilecekleri
durumlardaki stratejileri tespit edebilmelerini ve kendi stratejilerini ortaya
çıkarabilmelerini hem kendi amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilecekleri
oyunlar kurgulamalarını hem de başka oyunlara katılma fırsatlarını
kullanabilmeleri için durumsal farkındalıklarını geliştirmeleri sağlanmaya
çalışılacaktır.
Terörizm ve Uluslararası Güvenlik
Siyasal amaçları gerçekleştirmek için kullanılan şiddet içerikli eylemler
özellikle iki kutuplu dünya düzeninin değişmeye başladığı 1990’lı yıllardan
itibaren küresel düzlemde yayılma eğilimine girdi. Öyle ki önceden sınırlı
bölgelerden beslenen lokal terörizm iletişim ve bilgi teknolojilerinin
oluşturduğu asimetrik sinerji ile birlikte önce küresel ve müteakiben de
kurumsal terörizmin ortaya çıkışının zemini oluşturdu. Karmaşıklaşan ve çok
yönlü dinamiklerle incelenmesi gereken yeni terörizm olgusunu kuramsal
açıdan da inceleyerek bir projeksiyon oluşturmak bu dersin amacıdır.
Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Güvenlik
Uluslararası ilişkilerin kavramsal ve kuramsal çerçevesinin anlamak, örnek
olayları uluslararası ilişkilerde yer alan farklı kavramsal ve kuramsal
yaklaşımlarla incelenmek, uluslararası ilişkilerin temel konularından biri olan
güvenlik olgusunda tarihsel süreçte yaşanan değişimi kavramsal ve kuramsal
açıdan irdelemek, eski ve yeni dönem arasındaki bağlantıyı kurabilmek,
değişen/dönüşen küresel siyaset anlayışını çerçevesinde uluslararası ilişkileri
değerlendirmektir.
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Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Ülkemizde son zamanlarda intihallerde ciddi bir artışın ve bu konunun birçok
hukukî tartışmaya mevzu olduğu görülmektedir. İntihalin mahiyeti ve türleri,
karşılaşılan problemler muvacehesinde giderek ayrıntılı hâle getirilmektedir.
Özellikle doçentlik müracaatlarında adayların en fazla olumsuz cevap
almalarında “kendinden intihal” türünün baş âmil olduğu müşahede
edilmektedir. Bunun yanında sayısal olarak ciddi bir artış göstermesine
rağmen akademik çalışmaların nitelik olarak ciddi sıkıntılar ihtiva ettiği
bilinmektedir. “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersinde öğrenci,
öncelikle ilmî bir metnin nasıl inşa edileceğini öğrenecektir. Bunun için derste
konu, özellikle misallerle müşahhas hâle getirilecektir. Yine bu derste öğrenci,
günümüzde giderek artan intihalin mahiyeti ve sebeplerini misalleriyle
öğrenecektir. Bu dersin temel amacı öğrencinin ilmî bir metin inşa etme
becerisi kazanmasını ve bunu yaparken intihale düşmemesini sağlamaktır.
Cumhuriyet Dönemi Türk Silahlı Kuvvetleri
Bu derste, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Türk Silahlı
Kuvvetlerinde (TSK) yaşanan değişim ve süreklilikler mercek altına alınacaktır.
Cumhuriyet’in kuruluş yılları, çok partili hayata geçiş, Soğuk Savaş yılları ve
Soğuk Savaş sonrası olarak alt dönemlere ayrılabilecek neredeyse 100 yıllık
tarihte yaşanan ekonomi-politik ve sosyokültürel gelişmelerin TSK’ya
yansımaları ve de TSK’nın söz konusu gelişmelere verdiği kurumsal yanıtlar bu
derste gerçekleştirilecek tarihsel analizin anahatlarını oluşturacaktır.
Dünya Harp Tarihine Giriş
Harp, insanlık tarihinin aslî unsurlarındandır. Tarih disiplininin içinde bir alt
şube olarak “askeri tarih” XX. yüzyılın başlarından itibaren, insan toplulukları
arasındaki silahlı ve organize çatışmaları daha ziyade askerlik mesleği ve harp
sanatı açılarından ele alagelmiştir. Muharebe ve harekâtların strateji ve taktik
noktalarından analizi; çatışan kuvvetlerin personel, teçhizat ve teşkilat
itibariyle değerlendirilmesi; çatışmaların belirli aşamalar içinde hikâye
edilmesi, zafer ve mağlubiyetlerin askerî olarak kritiği, konvansiyonel harp
tarihinin meşgul olması beklenen temalardandır. II. Dünya Savaşı sonrasında
ABD ve Avrupa’da tarihçilik alanında yaşanan gelişmeler, askeri tarih üzerinde
de müessir olmuş ve harbin bu “içeriden” tasvir ve tahlilinin yanı sıra, savaştoplum, savaş-devlet, savaş-ekonomi ilişkileri altında daha geniş bir çerçevede
değerlendirilmesinin önü açılmıştır.
Harp Tarihi Kaynağı Olarak Yazma Eserler I
Bu dersin amacı yazma eserlerin harp tarihinin kaynakları bakımından nasıl
değerlendirilebileceğini metodolojik çerçevede göstermektedir. Derste ilk
olarak yazma eserlerin fizikî ve içerik unsurları tanıtılacak ve bir yazmayı
meydana getiren esaslar gösterilecektir. İlerleyen haftalarda harp tarihinin en
önemli kaynakları arasında yer alan kronikler yüzyıllara göre tanıtılacaktır.
Tarih kronikleri arşiv vesikalarına intikal etmeyen pek çok konuyu günümüze
taşıdıkları için son derece önemlidir. Bilhassa seferlere iştirak edenlerin
tuttukları notlar eleştirel bir yaklaşımla ele alındığında bizlere mühim
mâlumat sunarlar. Kale kuşatmalarından meydan savaşlarına, diplomatik
krizlerden çözümlere kadar pek çok bilgiye yazma hâlinde bulunan kronik ve
gazavatnâmelerden ulaşabilmekteyiz. Ders kapsamında söz konusu eserler
incelenecek ve bunlar üzerinde tartışmalar yapılacaktır.
MSÜ ATASAREN
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Hava Gücünün Gelişim Evreleri
Dersin amacı, dünyada ve Türkiye’de hava gücünün tarihsel gelişimine
odaklanmaktır. Bu çerçevede, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde
Türkiye’de, havacılık alanında yaşanan gelişmeler dünyadaki eğilimler dikkate
alınarak değerlendirilmektedir.
On Yıllık Harpte Osmanlı Devleti, Ordusu ve Toplumu (1912-1922)
Trablusgarp Savaşı’ndan başlayarak Osmanlı ordusunun durumu, Özellikle
Balkan Savaşı’nda Osmanlı ordusunun savaştaki duruş ve tavrı, bir tarafta
askerini ve halkını korumaya çalışan komutanlarla diğer taraftan bir şehri
savaşmadan teslim eden komutanların askeri ve sosyolojik açıdan ele alınması.
Bu savaşta Balkanlar’da esir olan askerlerin, komutanların ve muhacirlerin
değerlendirilmesi. Balkan Savaşı yenilgisinden sonra Osmanlı ordusunun
Birinci Dünya Savaşı’nın yaklaştığı dönemdeki değişimi, Birinci Dünya
Savaşı’nda Osmanlı ordusunun durumu, komutanların savaştaki rolü,
cephelerin değerlendirilmesi, ordunun yanında halkın savaşa katkısı ele
alınacaktır. Birinci Dünya Savaşı süreci ve sonrasındaki gelişmelerde ordunun
hem askeri hem de siyasi anlamda üstlendiği rol, Milli Mücadelenin
Anadolu’ya taşınması, mücadelenin hazırlık dönemi, İstiklal Savaşı’nda
ordunun, komutanların ve halkın rolü ele alınacak, On yılda ordudaki
değişişim, dönüşüm ve zafere giden yol aktarılmaya çalışılacaktır.
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Harp Sanayii
Türkiye’de savunma sanayiinin geçmişi Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme
devrine kadar uzanmaktadır. Bu dönemde “Tophane-i Hümayun” silah
sanayiinin temelini oluşturmuştur. Cumhuriyet döneminde 1923-1950
arasında, savunma sanayii, topyekûn sanayileşme ve kalkınma hareketinin
önemli bir parçası olarak kabul edilmiş ve bu doğrultuda ilk planlı dönemde
savunma sanayiinin devlet eliyle geliştirilmesi öngörülmüş, başta 1921 yılında
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu olmak üzere, özellikle silahmühimmat ve havacılık sektörlerinde önemli girişimlerde bulunulmuştur. 1950
-1974 arası dönemde savunma sanayi alanında dış yardım ve dış alım politikası
uygulanmıştır. 1952 yılından sonra başlayan süreçte ihtiyaç fazlası savunma
teçhizatının müttefik ülkelerce hibe edilmesi, savunma ürünlerinin yurt içinde
üretimini engellemiş, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, giderek artan dış
yardımların da etkisiyle savunma sanayiinin geliştirilmesi için sarf edilen
çabalar yavaşlamıştır. 1974 Kıbrıs bunalımı sırasında, müttefik ülkelerden
alınan savunma teçhizatının Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda
kullanılması ihtiyacı doğmuş, bu dönemde uygulanan ambargo Türkiye’de
modern bir savunma sanayii altyapısının oluşturulmasına yönelik politikaların
temelinin atılmasına zemin hazırlamıştır. 1985 yılında 3238 sayılı Kanun ile
savunma sanayinin geliştirilmesi ve TSK’nın modernizasyonu amacıyla
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB)
kurulmuş, Başkanlık 1989 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olarak
yeniden yapılandırılmıştır. 2006 yılında yayınlanan 9. Kalkınma Planı (20072013) ile savunma sanayiinde çok önemli adımlar atılmıştır. “Cumhuriyet
Dönemi Savunma Sanayi Tarihi” dersinin amacı Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Cumhuriyetin ilanından sonra özellikle Savunma Sanayi konusunda geçirdiği
süreci ortaya koymak ve geleceğe yönelik analizler yapmaktır.
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Savaş Metafizikleri
Mevcut dersin amacı, birinci düzlemde Machiavelli, Hobbes, Clausewitz ve
Hegel gibi isimlerin savaş düşüncesine dair üretmiş oldukları temel metinleri
ele almaktır. İkinci düzlemde ise bu savaş kavrayışlarından hareketle günümüz
savaşlarını irdeleyen çağdaş perspektifleri incelemektir. Böylelikle bir fenomen
olarak savaşın dönüşümü ve aldığı yeni biçimler, hukuki, politik ve sosyolojik
açıdan eleştiriye tabi tutulacaktır. Çağdaş dönemde savaşların geçirmiş
oldukları dönüşümler karşılaştırmalı bir yöntemle anlaşılırken, politik
felsefenin bir sınır meselesi olarak savaşın konumu çok boyutlu olarak
vurgulanacaktır.

Seminer
Öğrencilere yüksek lisansta, tez yazımına hazırlık olması için, bilimsel
araştırma nasıl yapılır, ödev hazırlarken nelere dikkat edilir, kaynaklara nasıl
ulaşılır, veri tabanları nasıl kullanılır, hangi kütüphanelerden ne şekilde
faydalanılacağı öğrencilere anlatılır. Ayrıca her öğrenciye ödev verilerek,
ödevin nasıl ve hangi kurallara göre hazırlanması gerektiği, dipnot verirken
nelere dikkat edilmesi, yazım kurallarının önemi, ödevde yazarın getirdiği
görüş ve öneriler sınıf ortamında tartışılarak, tez yazımına başlanmadan önce,
tezin ön hazırlık safhası hakkında detaylı bilgi verilmesi hedeflenmektedir.
Stratejik Düşünce Tarihi

Dersin amacı, yüzyıllardan beri var olagelmiş, genel olarak strateji ve özel
olarak da askerî strateji kavramlarının evrimini, yönetim ve işletme açısından
stratejinin farklılaşan anlamlarını tarihsel perspektifte ortaya koymaktır.
Türk Harp Tarihinin Kaynakları
Türk Harp Tarihinin yazılı/görsel, belgesel kaynakları konusunda öğrencileri
bilgilendirmek, Türk Harp Tarihi ile ilgili çalışmalarda kaynak araştırma,
bulma, değerlendirme, senteze ulaşma konusunda takip edilecek usul ve
yöntemleri kavratmak.
Türk Havacılık Tarihi Seçme Konular
Bu dersin amacı; Türk hava kuvvetlerinin doğuşu, Birinci Dünya Savaşı’nda
Türk hava gücünün faaliyetleri, Türk İstiklâl Harbi’nde hava gücü ve
muharebelere katkıları, Atatürk dönemi Türk havacılığı, İkinci Dünya Savaşı
döneminde Türk Havacılığı, Soğuk Savaş dönemi ve sonrasındaki Türk Hava
Kuvvetlerinin gelişimi ve Türk hava ve uzay harp sanayisini askerî tarih
inceleme yöntemiyle analiz etmektir.
Yakınçağ Osmanlı Arşiv Belgeleri
Dersin amacı, tarih ve diğer bilimlerle ilgili el yazılı birincil kaynakların
bulunduğu Osmanlı Arşivleri’ndeki temel belge türlerinin tanınması, okunması
ve belge içeriğinin bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek düzeyde
değerlendirilmesidir.
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Yakınçağ Rusya Askeri Tarihi
Dersin amacı; Rusya’nın askeri yapılanmasının tarihi bakımdan analiz
edilmesidir. Bu bağlamda Rus düzenli ordusunun kuruluşu, I. Petro’nun askeri
reformları, Rus askeri kültürü, Rusya’da zorunlu askerliğe geçiş süreci, XIX.
yüzyıl boyunca Rusya’da askeri alandaki yenilikler ve bunun Rusya
İmparatorluğu’nun büyümesindeki etkileri ile Türk-Rus savaşları ele
alınacaktır. Bununla birlikte Türkiye’nin yüzyıllardır komşusu olan ve yoğun
askeri ve siyasi ilişkiler içerisinde olduğu Rusya’nın askeri hafızasında
Türklerin yeri değerlendirilerek; Türk Ordusu’yla yapılan savaşların Rus savaş
sanatının gelişimine etkileri anlatılacaktır.

Yeniçağ Askerî Tarihi
Bu dersin amacı Yeniçağ tarihinde askerî alanda yaşanan değişikliklere dikkat
çekmektir. Bu derste Yüzyıl Savaşları’ndan, Napoléon Savaşları’na kadar
uzanan dönemdeki askerî gelişmeler, yenilikler, taktikler ve muharebeler
incelenecektir. Bu konular kronolojik bir sıralamayla anlatılacaktır ve her
derste en az bir muharebe değerlendirilecektir.
Yeniçağ'da Savaş ve Teknoloji
Bu ders, genel olarak 1453 -1789 tarihleri arasında, bir başka deyişle
Yeniçağ’da dünyada gelişen bilim ve teknoloji çerçevesinde ortaya çıkan ateşli
silahlar, asker toplama stratejileri, savaşın lojistiği, yeni savaş gemisi türlerinin
ortaya çıkışı, ulaşım-haberleşme yöntemleri, askeri mühendislik anlayışı ve
eğitim kurumları gibi ana konuların yanısıra, değişen savaş teknolojilerinin yol
açtığı etik sorunlar, savaşlara koşut olarak gelişen tıbbi kurumlar, bilim
devrimi, Avrupa’da meydana gelen ve askeri devrim şeklinde
kavramsallaştırılan gelişmeler ve doğal olarak bu gelişmelerin Osmanlı
Devleti’ne yansımaları konularına odaklanacaktır.
Söz konusu başlıklar ele alınırken geniş bir perspektifle ve dünyada gelişmekte
olan diğer teknolojilerle birlikte karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Böylelikle
dersi alan öğrenciler, Osmanlı askeri teknolojisini, dünya ölçeğinde
anlamlandırma, konumlandırma ve mukayeseli çalışmalar yapabilmenin
yöntemlerine ve bilgisine aşina olacaklardır.
Yenileşme Dönemi Osmanlı Askerî Teşkilatı (1792-1914)
Bu ders 18. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Harbiye’sinde ivme kazanan
yenileşme hareketlerinin Osmanlı ordusu ve teşkilatı üzerindeki etkilerini
incelemeyi amaçlamaktadır. Uzun yüzyıllar içinde şekillenen bir askerî
geleneğe sahip olan Osmanlı ordusunun modern harbe ayak uydurma çabası ve
başarısı dersin ana eksenini oluşturacak; modern Türk askeri sisteminin
oluşumunda önemli bir safha olan bu dönem sadece askeri teşkilat açısından
değil sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları da göz önüne alınarak analiz
edilecektir.
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Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin amacı, öğrencilere
bilimsel düşünce anlayışının tanıtılması, hukuk alanında bilimsel araştırma
yapabilmek için uygun araştırma yönteminin belirlenmesi, araştırmanın
yapılması
ve
araştırma
raporunun
hazırlanması
becerilerinin
kazandırılmasıdır. Ders kapsamında ayrıca, ülkemizde son yıllarda büyük artış
gösteren yayın etiği ihlalleri konusunda gerekli farkındalığın yaratılması
hedeflenmektedir.
Enerji Güvenliği ve Milletlerarası Hukuk
Dersin amacını enerji güvenliği konusunun çok boyutlu analizi ile enerji
güvenliğinin hukuki rejimini oluşturan temel uluslararası hukuk konularının
analizi oluşturmaktadır. Bu çerçevede, devletin coğrafi, hukuki ve ekonomik
yetki alanının yanı sıra, enerji güvenliğinin çekirdek konusu olan enerji
taşımacılığı ve transitine ilişkin uluslararası antlaşmalar ile enerji
yatırımlarının korunmasına dair uluslararası hukuk düzenlemeleri analiz
edilecektir.
Hava ve Uzay Hukukunda Güncel Sorunlar
Bu derste, hava hukukunun tarihçesi, hava hukuku ile uzay hukuku arasındaki
konu farklılıkları ve tanımı, hava kamu hukuku ve hava özel hukuku ayrımı,
ülkelerin hava ülkesi, hava hukuku alanındaki uluslararası sözleşmeler, bu
alandaki ICAO ve Eurocontrol gibi uluslararası kuruluşlar, hava taşımacılığı
alanındaki gelişmeler ve Avrupa Birliği bünyesinde hava taşımacılığının
rekabete açılması, Türk sivil havacılık kanunu ve uluslararası sözleşmeler
çerçevesinde hava taşımacılığından doğan sorumluluk, hava taşımacılığının
güvenliği ve hava taşıma araçlarında meydana gelen kazalar ve incelenmesi
amaçlanmıştır.
İnsancıl Krizler ve Uluslararası Müdahaleler
Dersin amacı, uluslararası ölçekte yaşanan insancıl krizler ve bunlara yönelik
müdahalelere ilişkin uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk bağlamında
gerek teorik düzeyde, gerek örnek olaylar çerçevesinde bir derinlik
oluşturmaktır.
Milletlerarası Deniz Hukukunda Güncel Sorunlar
Bu derste, esas hatların belirlenmesi bağlamında, Güney Çin Denizi, Çin’in
Dokuz Çizgili Hattı; insansız deniz araçlarının (sualtı/suüstü) statüsü ve seyir
hakları; boğazlardan geçiş rejimi Montreux Sözleşmesi çerçevesinde Türk
boğazlarından geçiş ile buzla kaplı alanların erimesi sebebiyle Northwest
Passage (Kanada) ve Northern Route (Rusya) geçişlerinin seyre elverişli hale
gelmesinin buradaki ulusal kontrol iddiasına karşılık uluslararası ulaştırmada
kullanılan boğaz statüsüne uygunluğu; kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik
bölge ile açık deniz rejimi (Denizde güvenlik ve kolluk denetimi, BM
yaptırımlarının açık denizde uygulanması ve düzensiz göç/mülteciler konuları
değerlendirilecektir.
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Milletlerarası Hukukun Temel Kavramları
Dersin amacı, uluslararası hukukun pratikte en çok karşılaşılan temel
kavramlarını öğrenciye aktarmaktır. Bu çerçevede, uluslararası hukukun
günümüze kadar geçirdiği gelişmeleri kısaca gördükten sonra, bugünkü
uluslararası hukukun temel özellikleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra
uluslararası hukukun kaynakları ve süjeleri ele alınacaktır. Uluslararası
hukukun en önemli aktörü olan devletler, tanıma, devlet ardıllığı, ülke kazanım
yolları konuları incelenecektir. Bunu takiben ana hatlarıyla uluslararası deniz
hukuku, hava hukuku, uzay ve çevre hukuku konuları görülecektir.
Uluslararası anlaşmazlıkların barışçı yolları çözümü konusunda çeşitli çözüm
yolları, tahkim ve yargı yolları ayrı ayrı incelenecektir.
Milletlerarası Suçlar ve Ceza Mahkemeleri
Milletlerarası ceza hukukunun temel kavramları, kaynakları ve tarihsel gelişimi
şeklindeki genel bilgilerin aktarımı yanı sıra milletlerarası ceza sorumluluğuna
ilişkin ana ilkeler, milletlerarası ceza mahkemelerinin kurucu antlaşmalarında
yer alan suç tipleri, ceza kanunlarının yer bakımından uygulama alanı ile
milletlerarası ceza mahkemelerine ait bilgiler, ulusal hukuka kıyasen
anlatılması amaçlanmaktadır.
Nürngberg'den Uluslararası Ceza Mahkemesine Uluslararası Suçlar
ve Yargılaması

Bu dersin amaçları aşağıda belirtilmiştir:
1. Tarihsel gelişim seyri içerisinde uluslararası ceza yargı kurumlarının
kuruluş, yargı yetkisi ve yargılama faaliyetlerinin izah edilmesi.
2. Uluslararası ceza yargılama kurumları hakkında eleştirel bir bakış açısı
kazandırılması.
3. Ad hoc, daimi, bölgesel ve karma mahkeme modelllerinin uygulama
örnekleri üzerinden tanıtılması ve tartışılması.
Seminer
Bu ders, tez konusunda ya da bir başka uzmanlık alanında, bilimsel araştırma
yöntemlerinden bir veya birkaçını kullanarak araştırma yürütme, var olan
literatüre hâkim olacak bir makale hazırlama, araştırma sonuçlarının sunumu
ve topluluk önünde konuşabilme pratiklerine odaklanmaktadır.
Silahlı Çatışma Hukuku
Uluslararası hukukun silahlı çatışmalara ilişkin kuralları, uluslararası insancıl
hukuk ve savaş hukuku kuralları doğrultusunda ve başlıca antlaşmalar ışığında
incelenmekte ve bilimsel bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Silahlı Çatışma Hukuku ve Savaş Etiğinde Güncel Sorunlar

Bu dersin amacı, silahlı çatışmalar hukukunun teamülü ve akdi kurallarının
varlık sebebini ve tarihsel gelişimini kısaca ortaya koymak; bu hukukun
üzerinde yükseldiği temel ilkeleri incelemek; özel kuvvet operasyonları, deniz
savaşı ve hava savaşına ilişkin özel kurallara kısaca değinmek suretiyle
öğrencinin genel olarak silahlı çatışma hukuku konusunda farkındalık ve
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bilgisini artırarak, bu konuda yapabileceği gelecek çalışmalar için uygun
entelektüel zemini yaratmaktır.
Silahlı Çatışmaların Özel Hukuk Bakımından Sonuçları
Silahlı çatışmaların özel hukuk bakımından doğuracağı belli başlı sonuçların
incelenmesi ve analiz edilmesi dersin başlıca amacıdır. Bu bağlamda özel
hukukun temel ilke ve metotlarının silahlı çatışma hukukunun özellikle
tazminat hukuku boyutundaki problemlerine ne ölçüde yanıt verebildiği
irdelenecektir. Böylece kamu hukuku ile özel hukuk disiplinleri arasında
yapılacak mukayeseli değerlendirmelerle öğrencilerin silahlı çatışma hukuku
sorunlarına bütüncül olarak yaklaşıp çözüm üretebilmeleri hedeflenmektedir.
Uluslararası Terörizm-Kuvvet Kullanma-Meşru Müdafaa
Uluslararası terörizm, uluslararası terör örgütleri, uluslararası terör saldırıları
kavramlarını, uluslararası hukuk kuralları ışığında açıklayarak, uluslararası
hukukta meşru müdafaa, uluslararası hukukta sınır ötesi askerî operasyonlar,
uluslararası hukukta kuvvet kullanarak terörle mücadele konuları incelenerek
bilimsel anlayışın kazandırılması amaçlanmakta ve özelde, Türkiye’nin,
uluslararası terörizme karşı uluslararası hukuk dairesinde meşru müdafaa
hakkı ortaya konulmaktadır.
Uluslararası Barış ve Güvenlik ve Uluslararası Sorumluluk Hukuku
Dersin genel amacı, uluslararası barış ve güvenliğin dayandırıldığı temel
uluslararası hukuk kuralı olan kuvvet kullanma yasağının ihlal edilmesinin
hukuki sonuçlarının uluslararası barış ve güvenlik hukukunda ve uluslararası
sorumluluk hukukunda araştırılması ve öğretilmesidir. Bu doğrultuda kuvvet
kullanma yasağının düzenlendiği kurallar sistemi, uluslararası barış ve
güvenlik hukuku ve bu hukuk mekanizmasının yaptırımları incelenecektir.
Devamında, dersin önemli bir kısmı uluslararası sorumluluk hukukunun
esaslarının öğretilmesini kapsayacak ve kuvvet kullanma yasağının ihlal
edilmesinin uluslararası sorumluluk hukukundaki sonuçları aktarılacaktır.
Dersin amacını tamamlamak üzere uluslararası barış ve güvenlik hukuku ile
uluslararası sorumluluk hukuku karşılaştırmalı olarak ilişkilendirilecektir.
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ZORUNLU
DERSLER

SEÇMELİ
DERSLER
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ÖĞRETİM ELEMANI

Seminer

Öğr. Gör. Tolga ÖKTEN

Güvenlik İstihbaratı ve Terörizm

Öğr. Gör. Tolga ÖKTEN

Bilgi Güvenliği

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali AYDIN

Karar Verme Teknikleri

Dr. Hüseyin SÜRÜCÜ

Büyük Veri Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Okan YAŞAR

İnsan İstihbaratı

E. Alb. Erol TATLI

Sayısal ve Ekonomik İstihbarat

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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Bilgi Güvenliği
Dersi alan öğrencilerin gerek geçmişteki basit kriptosistemler gerekse
günümüzde kullanılan daha gelişmiş kriptosistemler hakkında bilgi sahibi
olması sağlanır. Öğrencilerin matematiksel düşünme yetenekleri ve
matematiksel algoritmalar kullanarak problem çözme yetenekleri geliştirilir.
Bilgi, ağ, veritabanı, akıllı kartlar, RFID, internet üzerinden yapılan işlemler
başta olmak üzere pek çok kavramın güvenliğinin nasıl sağlandığının
öğrenilmesi sağlanır. Ayrıca öğrencilerin her birine ayrı ayrı birer sunum
konusu verilerek ve daha sonra bu sunumlar internet ortamında paylaşılarak
güncel kriptoloji konularında öğrencilerin bilgi sahibi olması sağlanır.

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Dersin amacı, sosyal bilim araştırmalarının neden önemli olduğunu, bilimsel
yöntemi, araştırma aşamalarını, araştırma konusunun seçilmesinden ilgili
yazın taramasının yapılması, modelin oluşturulması, araştırma önerisinin
hazırlanmasına kadar olan basamakları öğretmektir. Araştırmanın etik
hususlara uygun raporlamamasının nasıl yapılacağı anlatılacaktır. Ayrıca
sosyal bilimler araştırmalarında kullanılan nicel ve nitel analiz programlarının
öğretilmesi amaçlanmıştır.
Büyük Veri Analizi
Dersin amacı, büyük veriyi en uygun karar vermeyi sağlayacak, verimi
arttıracak ve maliyetleri düşürecek şekilde nasıl işlenmesi gerektiği hakkında
genel bir bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu program içeriğinde veri
madenciliği, istatistik ve veri işleme gibi konular, örgüt fonksiyonları ve sektör
uygulamaları üzerinden anlatılacaktır.
Güvenlik İstihbaratı ve Terörizm
Dersin amacı katılımcıların Terörizm Çalışmaları literatüründeki kavramlar,
tartışmalar ve teorik çalışmaların yanı sıra terörle mücadele sürecinde
istihbarat teşkilatlarının üstlendiği rol hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Dönem
boyunca; terörizmin nedenleri, taktikleri, terörizmle mücadele yöntemleri ve
güvenlik istihbaratının terörle mücadele sürecindeki rolü tartışılacaktır.
İnsan İstihbaratı
Küresel ve bölgesel güvenlik konularında sürekli olarak tehdit algısının
değiştiği ve geliştiği bir ortam yaşanmaktadır. Bu ortam istihbarat alanına da
yansımaktadır. Bu dersin amacı, insan istihbaratının bu kapsamda artan
önemini, rolünü, asimetrik tehditleri önlemedeki başarısını ve diğer istihbarat
disiplinleriyle olan ilişkisini ortaya koymak ve geçmişten bugüne uygulanan
yöntemleri ve yaşanan değişimi inceleyerek gelecekteki uygulamaları
öngörebilecek bir bakış açısı kazandırmaktır.
İstihbarat Analizi
Günümüzde zorlaşan ve karmaşıklaşan karar süreçlerinde karar vericinin
doğru karar almasını sağlayacak analistin nasıl hareket etmesi gerektiğini
öğretmektir. Ayrıca istihbarat ile ilgili bir probleme nasıl yaklaşılacağını
göstermektir.
MSÜ ATASAREN
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İstihbarat Teorisine Giriş
Dersin amacı katılımcıların İstihbarat Çalışmaları alanındaki temel bilgilere
sahip olmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamında İstihbarat Çalışmaları
literatüründe yer alan kavramlara, konu başlıklarına ve güncel tartışmalara
dair temel bilgiler verilecektir. Dönem boyunca; istihbarat teorileri, istihbarat
çarkı, analiz yöntemleri, stratejik istihbarat, özel operasyonlar ve İstihbarata
Karşı Koyma gibi ana başlıklar incelenecektir.
İstihbarat Üretim Süreci
Öğrencilere istihbarat süreci ile unsurlarını tanıtarak bilgi ihtiyaçlarını tespit
etmelerini, bilgi toplama usul ve esaslarını öğretip uygulatarak haber toplama
planı yapmalarını, toplanan bilgileri işleme, değerlendirme ve analiz teknik ve
prensiplerini kavratıp uygulatarak istihbarat ürünlerini üretmelerini, ilgililerle
paylaşma ve yayımlamalarını ve istihbarat bilgi bankalarını oluşturmalarını
sağlamaktır.
Karar Verme Teknikleri
Günümüz karmaşık ortamında karar vericilerin aldıkları kararlarda sahip
oldukları bireysel becerilerinin yanında daha verimli, hızlı olmasını sağlamak
maksadıyla bazı tekniklerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Milli Güvenlik ve İstihbarat Sistemi
Dersin amacı; Güvenlik kavramının genel olarak neyi kapsadığını açıklamak ve
bu kavram üzerinden, küresel, bölgesel ve ulusal güvenlik ile, iç ve dış güvenlik
anlayışlarının, aktörlerin tehdit algılamalarının, bu algılamalara gösterilen
tepkilerin ve bu tepkileri gösterebilmek için ihtiyaçların neler olduğunu örnek
olaylarla ortaya koymaktır. Bir ülkenin istihbarat sisteminin ve ulusal güvenlik
gereksinimlerinin örtüştüğü ve çakıştığı zamanlarda istihbarat analizcisinin
hareket tarzları, istihbarat teşkilatının demokratik denetiminin nasıl
sağlanacağı ve siyasetçiler ile istihbarat analizcilerinin ilişkileri dersin kapsamı
içerisindedir.
Seminer
Bu ders, tez konusunda ya da bir başka uzmanlık alanında, bilimsel araştırma
yöntemlerinden bir veya birkaçını kullanarak araştırma yürütme, var olan
literatüre hâkim olacak bir makale hazırlama, araştırma sonuçlarının sunumu
ve topluluk önünde konuşabilme pratiklerine odaklanmaktadır.
Stratejik İstihbarat
Ders, stratejik istihbaratın tarihsel serencamını kavramsal, kurumsal ve ülke/
vaka analizi olmak üzere üç farklı perspektif üzerinden sunarak; öğrencilerin,
konuyu teorik ve pratik düzeyde daha kapsamlı ve derinlemesine
öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede, genelde istihbarat özelde
stratejik istihbarat teorisi, üretim süreci, uygulama amaç, alan ve
enstrümanları hakkında bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılması
hedeflenmektedir.
Öte yandan, öğrencilerin istihbarat piramidini
özümsemeleri; stratejik istihbaratın teoride ve uygulamada taktik ve
operasyonel istihbarattan ayrışan/birbirlerini besleyen yönlerini analiz
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etmeleri beklenmektedir. Bunların haricinde derste stratejik istihbarat analiz
metodolojisi öğretilmek suretiyle, öğrencilere son hafta uygulama
yaptırılmaktadır.
Terörizm ve Güvenlik Çalışmaları
Uluslararası güvenliğin belli başlı güncel konuları, sorunları ve açmazları
hakkında bilgi edinecekleri,
Bunları eleştirel çerçevede analiz ederek konulara ve sorunlara yönelik kendi
görüş, yorum, bakış açısı ve hatta çözüm önerilerini üretebilecekleri,
Genel manada son yüzyıl içerisinde ve daha spesifik olarak Soğuk Savaş’ın sona
ermesinden bu yana geçen çeyrek yüzyılda belli başlı uluslararası aktörlerin
güvenliğe yönelik yaklaşım, tutum ve politikalarını daha iyi anlamaya
başlayabilecekleri,
Geleceğe yönelik olarak uluslararası toplumu ve aktörlerini bekleyen başta
terörizm olmak üzere yeni güvenlik tehditleri, riskleri ve sorunlarını
öngörmeye başlayıp bunlar hakkında eleştirel görüş beyanında
bulunabilecekleri bilgi ve farkındalık seviyesine ulaştırmaktır.
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PROGRAM DERSLERİ
I. Yarıyıl (2021—2022 Güz Dönemi)
DERS

ZORUNLU
DERSLER

SEÇMELİ
DERSLER

ÖĞRETİM ELEMANI

Research Methods
(Bilimsel Araştırma Yöntemleri)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SUNDU

Strategy and War
(Strateji ve Savaş)

Doç. Dr. Emrah ÖZDEMİR

Hybrid War
(Hibrit Savaş)

Arş. Gör. Dağhan YET

Defense Economics and National Strategy
Doç. Dr. Raif CERGİBOZAN
(Savunma Ekonomisi ve Ulusal Strateji)
Law of Armed Conflict

Airpower and Air Strategy
(Hava Gücü ve Hava Stratejisi)

Dr. Öğr. Üyesi Bleda Rıza KURTDARCAN

Dr. Öğr. Üyesi Atakan ESEN

II. Yarıyıl (2021—2022 Bahar Dönemi)
DERS

ZORUNLU
DERSLER

SEÇMELİ
DERSLER

ÖĞRETİM ELEMANI

Seminar
(Seminer)

Dr. Öğr. Üyesi Kemal OLÇAR

Military Change
(Askerî Değişim)

Dr. Öğr. Üyesi Barış ATEŞ

State Formation and Political Violence
(Devlet İnşası ve Siyasi Şiddet)

Prof. Dr. Hikmet KIRIK

(Karar Verme Sürecinde Büyük Veri Analizi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SUNDU

Seapower and Maritime Strategy
(Deniz Gücü ve Deniz Stratejisi)

Dr. Kemal EKER

AI and the Military
(Yapay Zeka ve Ordu)

Gökhan YÜCEL

Programın öğrenim dili İngilizcedir.
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Research Methods
(Bilimsel Araştırma Yöntemleri)
The aim of this course is to provide students with a comprehensive perspective
on academic research and to teach the approach, method and basic concepts of
social research. For this purpose, using scientific stages and methods in the
research process to search the literature, to present an accurate research
question and to determine data collection methods, to analyze and evaluate the
collected data with the right method and to gain the skills to report the
research. The scope of this course is for students to conduct research without
violating ethical values, evaluate scientific texts, develop a critical perspective,
write research proposals, manage scientific research processes, prepare
projects / theses and determine models and methods of preparing projects and
thesis
AI and the Military
(Yapay Zeka ve Ordu)
AI and the Military are designed to give postgraduate students a general survey
of the interaction between artificial intelligence and military affairs. This task
is approached from six main perspectives: emerging tech trends, changing
nature of warfare, intelligence/ surveillance, AI-fueled defense strategies,
weaponization of AI and ethics. The course material covers a wide range of
urgent topics including new forms of warfare, strategy, power and geopolitics.
By the end of the course, students should be able to have a broad overview of
AI and the Military, basic practices, present and future trends, and associated
social and ethical issues. This class fulfills faculty requirements by introducing
you to theories and methodologies of autonomous warfare, singularity,
exponential organizations, data supremacy, bias, brainmachine interfaces,
human-computer interaction, private-public sector collaboration, face &
speech recognition, super-soldier, simulated wars as well as understanding
processes between soldiers, policy-makers and private tech corporations.
Airpower and Air Strategy
(Hava Gücü ve Hava Stratejisi)

This course examines the development of airpower and air strategy from the
beginning of 20th century through present and the future. By analyzing the
ideas, capabilities, organizations, practices and limitations that framed the
conduct of air warfare, participants will comprehend the evolution of airpower
and how it serves to fulfill national security outcomes.
Big Data Analytics in Decision Making Process
(Karar Verme Sürecinde Büyük Veri Analizi)
The aim of the course is to enable students to understand big data analytics,
tools, techniques and applications and to interpret them from a strategic point
of view. For this purpose, it is aimed that the students acquire the basic
theoretical knowledge about knowledge management, digital transformation,
digital age and acquire practical skills at a strategic level and with a holistic
understanding .
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Defense Economics and National Strategy
(Savunma Ekonomisi ve Ulusal Strateji)
The aim of this course is to teach the student both theoretical knowledge and
empirical applications of defense economics.
Hybrid War
(Hibrit Savaş)
This course will examine the changes in warfare from a historical and
comparative perspective to understand what “hybrid war” means. Without
getting stuck in history, the course will analyze the modern understanding of
the hybrid war in Western and Eastern contexts.
Law of Armed Conflict
(Silahlı Çatışma Hukukunda Güncel Meseleler)
This course provides students with a general understanding of the
international legal regulation of armed conflict. The aim of the course is to
enable students to understand the legal challenges of current and future armed
conflicts.
Military Change
(Askerî Değişim)
change studies are relatively new and characteristically interdisciplinary. First
of all, changing the military is not just a phenomenon of changing its
organizational scheme. Various variables, from technology to culture, from
defeats in wars to innovation movements of rival armies, cause changes on
many components of the militaries such as doctrine, culture, personnel policies
or weapon systems. On the one hand, these movements of change create
different results due to the unique circumstances of each country. On the other
hand, defense alliances such as NATO lead to the emergence of similar army
structures and processes. The aim of this course is to explore the emergence
and spread of the military change and to understand the variables that affect
this process, as well as to reveal their continuing characteristics.
The literature of military change studies varies mostly due to the different
perspectives from various disciplines. This has both negative and positive
consequences of which the student can develop his/her own mindset by
exploring contrasting concepts, definitions and theories. The selected literature
is a mirror of the above-mentioned different perspectives and mostly easily
reachable. The aim of the course also reflects this multidisciplinary aspect of
military change studies including history, sociology, political science and
organizational studies. The selected case studies also will give a comprehensive
approach to the students. At the end of the course, students will have a clear
understanding of the military change, its causes, processes and results.
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Seminar
(Seminer)
This course will focus on using one or more of the research methods to
properly analyze a specific subject, prepare a literature review, create a thesis
and write an article about this subject. Another focus of this course is about
efficiently presenting the thesis publicly among peers and academics.
State Formation and Political Violence
(Devlet İnşası ve Siyasi Şiddet)
This course aims to discuss and analyze the main theories about the State and
its formation. Political violence will be discussed in the course as it has played
a major role in the formation of modern states. Marxist theories, Foucault and
governmentality, effects of cultural transformation on political theory and
anthropological approaches on state theory will be thoroughly read in this
course from a critical perspective. Firstly, this course will help students to
grasp both classical and alternative approaches to state theory and secondly,
the course will encourage students to form their own perspectives on state
theory. In addition to that, recent developments and examples in political life
will be discussed to empower the theoretical discussion.
Strategy and War

(Strateji ve Savaş)
This course aims to explore the inevitable relationship of war with strategy
within the framework of understanding that evaluates war as a continuation of
politics by other means. Strategy here goes beyond being a unit of war and is
the product of an approach starting from peacetime. In this respect, the course
will focus on the theoretical-philosophical level of strategy and war, as well as
the analysis of the relationship between the two concepts in today's ambiguous
environment.
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PROGRAM DERSLERİ
I. Yarıyıl (2021—2022 Güz Dönemi)
DERS

ZORUNLU
DERSLER

SEÇMELİ
DERSLER

ÖĞRETİM ELEMANI

Bilimsel Araştırma Teknikleri
ve Yayın Etiği

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ŞİMŞEK

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. Cemal ZEHİR

Savunma Kaynaklarının
Planlanması ve Yönetimi

Prof. Dr. Yaşar KABATAŞ

Proje Yönetimi

Dr. Cumhur ALTINTAŞ

Lojistik Planlama
ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÖZ

Uygulamalı Girişimcilik

Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet YÜKSEL

Savunma Sektöründe İnovasyon
ve Endüstri Stratejisi

Prof. Dr. Murat YALÇINTAŞ

Savunma ve Harp Ekonomisi

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

Savunma Sanayii Projelerinde
Yatırım ve Maliyet Analizi

Doç. Dr. Raif CERGİBOZAN

II. Yarıyıl (2021—2022 Bahar Dönemi)
DERS

ZORUNLU
DERSLER

SEÇMELİ
DERSLER
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ÖĞRETİM ELEMANI

Seminer

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÖZ

Savunma Kaynaklarının
Planlanması ve Yönetimi

Doç. Dr. Fahri ERENEL

Stratejik Yönetim

Prof. Dr. Yaşar KABATAŞ

Savunma Tedariki ve Kontrat Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Halim YURDAKUL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Yaşar KABATAŞ

AR-GE ve Teknoloji Yönetimi

ATASAREN

Savunma Sektöründe İnovasyon
ve Endüstri Stratejisi

Prof. Dr. Murat YALÇINTAŞ
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Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Dersin amacı, bilimsel araştırmanın kuramsal temellerinin belirlenmesi,
araştırmanın planlanması ve araştırma önerisinin hazırlanması, örneklem
tespiti, veri toplama teknikleri, verilerin analizi (kuramsal temeller
çerçevesinde ortaya konulan hipotez ve varsayımların test edilmesi), verilerin
yorumlanması, araştırma raporunun hazırlanması ve yayımlanması sürecinde
izlenecek bilimsel yöntem ve etik kurallara ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu derste, insan kaynakları kavramı, insan kaynaklarının önemi, insan
kaynaklarının özellikleri; insan kaynakları yönetiminin çerçevesi ve etkilendiği
unsurlar; insan kaynaklarının yönetim ilkeleri ve teknik işlevleri; insan
kaynaklarının planlanması; insan kaynaklarını bulma, işe alma ve sınavlar;
insan kaynaklarını yönlendirme ve motivasyon; insan kaynaklarının eğitimi ve
geliştirilmesi; insan kaynakları yönetiminde sistemler ve özellikle ücret
sistemi; insan kaynaklarının değerlendirilmesi ve yükseltilmesi; insan
kaynakları yönetiminde haklar, yükümlülükler ve cezalar; uluslararası insan
kaynakları yönetimi konuları üzerinde durulacaktır.
Lojistik Planlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Dersin amacı, öncelikle Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve
savunma sektöründe faaliyet gösteren kamu/özel kurum ve işletmelerin ihtiyaç
duyacağı bilimsel ve teknik bilgiye yönelik küresel rekabet ortamındaki
teknolojik ve lojistik gelişmeler çerçevesinde lojistik planlama ve aktiviteleri,
lojistik/tedarik zinciri yönetimi, temel prensipleri ve stratejileri, lojistik/
tedarik zinciri yönetiminde kullanılan modeller, uygun lojistik süreç planlama,
tasarımı ve seçimi, tedarik stratejileri, lojistik aktivitelerde dış kaynak yönetimi
ve tedarikçi yönetimi, tedarik zinciri yönetiminde bilişim sistemleri, tedarik
zincirinde risk ve güvenlik yönetimi ve tedarik zinciri performans ölçümüne
odaklanmaktır.
Proje Yönetimi
Türk Silahlı Kuvvetlerinde modernizasyon projelerinin ihtiyacın tespit
edilmesinden itibaren proje kapsamındaki silah araç ve gereçlerin envantere
alınmasına kadar olan süreçleri bağlı olduğu mevzuat kapsamında öğrenmek.
Özel sektör proje yönetim standartlarını öğrenmek ve öğrendikleri bilgileri iş
ve özel hayatlarında kullanabilmelerinin sağlanmasıdır.
Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi
Savunma planlaması, ülkenin bekasını sağlamak, milli hedeflerini elde etmek
ve milli menfaatlerini korumak maksadıyla, savunmaya ayrılan kaynakların en
etkin ve verimli kullanımını gerçekleştirmek üzere kaynak, silahlanma ve
lojistik planlaması temel faaliyetlerinden oluşan bir süreçtir. Bu süreci
planlamakla görevli olanlar; bir yandan tehdit değerlendirmesindeki
belirsizliği göz önünde bulundururken, diğer yandan giderek artan mali kaynak
baskısı altında karar vermek durumundadırlar. Optimum savunma düzeyinin
sağlanabilmesi için devletler, savunma ihtiyaçlarını savunma planlaması adı
verilen sistematik bir süreç içinde gidermektedir. Savunma harcamalarına
ayrılan payların tartışma konusu haline geldiği günümüzde, en az maliyetle en
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çok güvenlik tesisi en önemli hedef haline gelmiştir. Bu ders ile savunma
kaynaklarının planlanması ve yönetiminde yeni yaklaşımlar da dikkate
alınarak, sürecin nasıl etkin ve verimli bir şekilde yürütülebileceği konusu
öğretilecektir.
Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi
Dersin
amacı,
savunma
kaynaklarının
planlamasında
savunma
planlamacılarının dikkat etmesi gereken hususları ele almaktır. Savunma
hizmetinin sistematiğini öğrenciye akademik yönden anlatmak, açıklamaktır.

Savunma Sanayii Projelerinde Yatırım ve Maliyet Analizi
Öğrencilere bu derste savunma sanayide yatırım ve maliyet analizi konusunda
öncelikle teorik bilgiler verilecektir. Sonrasında uygulamada kullanılan
yöntemler açıklanacak ve son bölümde ise bu yöntemlere ilişkin uygulamalara
yer verilecektir.
Savunma Sektöründe İnovasyon ve Endüstri Stratejisi
Dersin amacı, öğrencilere strateji ve inovasyon kavramlarını açıklamak;
inovasyon ve endüstri stratejileri ile ilgili temel teorileri ve savunma
sektöründeki uygulamalarını anlatmaktır. Derste savunma sanayi özelinde
ürün ve süreç inovasyonları stratejilerinin nasıl oluşturulacağı ve
yönetileceğine dair bilgiler verilecektir. Ders kapsamında strateji ve inovasyon
tanımları üzerinde durulacak ve savunma sanayi kapsamında farklı inovasyon
strateji ve türlerinin neler olabileceği tartışılacaktır. Derslerde konuların
işlenmesinde, ek kaynak okumaları, derse uzman kişilerin daveti, vaka
incelemeleri ve kişisel tecrübelerin aktarımı yöntem olarak benimsenmiştir.
Savunma Sektöründe İnovasyon ve Endüstri Stratejisi
Dersin amacı öğrencilere strateji ve inovasyon kavramlarını açıklamak,
inovasyon ve endüstri stratejileri ile ilgili temel teorileri ve savunma
sektöründeki uygulamalarını anlatmaktır. Derste savunma sanayi özelinde
ürün ve süreç inovasyonları stratejilerinin nasıl oluşturulacağı ve
yönetileceğine dair bilgiler verilecektir.
Savunma Tedariki ve Kontrat Yönetimi
Dersin amacı, savunma sektöründe tedarik, satınalma ve kontrat konularına
sistematik bir biçimde odaklanarak teoriden pratiğe yönelmektir. Bu
çerçevede, savunma sanayi kontratları, satış, stok ve operasyon planlama, arz
ve talep planlama, lojistik ve sipariş hazırlama ile gerçek zamanlı iş ağını
izleme gibi konulara değinilmektedir.
Savunma ve Harp Ekonomisi
Bu dersin amacı, savunma hizmeti ile ekonomi arasındaki ilişkinin teorik bir
çerçeveyle açıklanmasıdır. Bu derste, askeri ittifakların ekonomisi, kamu
malları, silahlanma yarışları, silah pazarları, silah endüstrileri, silah ihracatı,
satın alma politikası, teknik ilerleme ve yayılmalar; farklı türdeki sözleşmelerin
verimlilik etkileri, savunma enflasyonu işlenecektir.
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Seminer
Bu ders, tez konusunda ya da bir başka uzmanlık alanında, bilimsel araştırma
yöntemlerinden bir veya birkaçını kullanarak araştırma yürütme, var olan
literatüre hâkim olacak bir makale hazırlama, araştırma sonuçlarının sunumu
ve topluluk önünde konuşabilme pratiklerine odaklanmaktadır.
Stratejik Yönetim
Dersin amacı, işletme ve kurumları etkileyen iç ve dış çevresel faktörleri
değerleyebilmek; işletmenin çevreye uyumunu sağlamak için gerekli analiz
yeteneğini güçlendirmek; ortaya çıkan fırsat ve tehditlerle, üstünlük ve
zayıflıkları tespit edebilmek; son olarak izlenecek strateji ve politikaları
belirleyebilmek için gerekli bilgi birikimine odaklanmaktır.
Uygulamalı Girişimcilik
Bir ülkenin gelişmesinde girişimlerin ve girişimcilerin rolü son derece
önemlidir. Bu bağlamda Uygulamalı Girişimcilik dersi, kendi işini kurmak
isteyen öğrencilerin girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel özelliklerini
ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve uygulamalı
olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini amaçlamaktadır. Bu ders KOSGEB
Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek
Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eş değer
olup dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım
Belgesi verilecektir. Bu belge ile öğrencilere kurmayı planladıkları işler için
KOSGEB’den destek sağlanabilecektir.
Yönetim ve Organizasyon
Dersin amacı, organizasyon kavramı ve organizasyon teorilerine odaklanarak
organizasyonların yönetim, değişim ve gelişimleri hakkında bakış açıları
geliştirmektir
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Bilimsel Araştırma Teknikleri
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Dr. Öğr. Üyesi Asuman KUTLU
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Doç. Dr. Başak GEZMEN
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Prof. Dr. Tolga KARA
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Prof. Dr. Meltem BOSTANCI
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Dr. Öğr. Üyesi Muhsin KADIOĞLU

II. Yarıyıl (2021– 2022 Bahar Dönemi)
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Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Dersin amacı, öğrencilere, bilimsel araştırma süreci, araştırma yöntemleri ve
yayın etiğine ilişkin teorik bilgi sağlayarak, bilimsel araştırma yürütebilecek
yetkinlik kazandırmaktır. Bu doğrultuda dersin içeriği, bilimsel araştırmalarda
çalışma konusunun, amaçlarının, hipotezlerin belirlenmesi, araştırma
yöntemleri, veri toplama, verilerin analizi ve bulguların raporlaştırılması
konularını içerecek şekilde kuramsal ve uygulamalı bir perspektifle
geliştirilmiştir.
Dijital Diplomasi
Dijitalleşme ve veri temelli politikaların toplumlar üzerindeki etkileri arttıkça
klasik bazı meslekleri dönüşümüne şahit olmaktayız. Bu dönüşümden binlerce
yıllık diplomasi mesleği de nasibini almıştır. Arap Baharı’ndan itibaren
gelişmelerin, kitlelerin sosyal medya ve dijital mecralar yoluyla yönlendirilmesi
dijital diplomasi kavramını öne çıkarmıştır. Bu konuda önemli bir akademik
yazın da oluşmuştur. Diplomasinin ve kamu diplomasisinin uygulamalarını
dönüştürücü ve tamamlayıcı biçimde etkileyen dijital diplomasinin akademik
bir araştırma sahası olarak işleneceği derste kavramın tanımı, tarihse gelişimi,
araçları, amaçları ve ülke örnekleri ele alınacaktır.
Dijital ve Sosyal Medyada Stratejik İletişim
Dersin amacı, dijital ve sosyal medya ağları üzerinde sürdürülen stratejik
iletişim yönetimi uygulamalarını bu alandaki temel yaklaşımlar ve güncel
örnekler üzerinden aktarmaktır. Ders kapsamında stratejik iletişim
yönetiminde kampanya planlama ve tasarım süreçleri arasında bulunan
araştırma, strateji, taktikler ve değerlendirme aşamaları dijital ve sosyal medya
ağlarının etkileşimli yapısı göz önünde bulundurularak ele alınmakta ve
Türkiye’den ve dünyadan bu alandaki başarılı uygulama ve örnekler üzerinde
durulmaktadır.
Diplomasi Dili
Derste; Konuşma Yasası Teorisi, anlambilim, konuşma toplulukları ve nezaket
dâhil olmak üzere dilbilim alanındaki seçilmiş kavramların tanımlanması ve
yumuşak güç ve ikna dâhil olmak üzere siyaset ve uluslararası ilişkilerle ilgili
kavramların açıklanması hedeflenmektedir. Belirsizlik, metafor, analoji ve
çıkarım gibi yaygın dilsel araçlar örneklenecektir. Ders kapsamındaki dil
araçları kullanılarak antlaşmalar, konuşmalar, devlet reklamları ve medya gibi
metin materyalleri analiz edilecektir. Görüntülerin dünya algısındaki etkileri
tartışılarak etkili görsel ve metin mesajlarının oluşturma becerisinin
kazandırılması amaçlanmaktadır.
İletişim Kuramları ve Modelleri
Bu derste öğrencilere iletişim alanını düzenleyen kadim çalışmalara dair
tarihsel bir çerçeve içinde bilgiler verilerek öğrencilerin iletişim süreçlerine ve
modellerine olan ilgisi arttırılmaya çalışılacaktır. Ders, iletişim ve medya
çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modelleri genel sosyal
teoriyle ilişkisi içinde ele almaktır. Bu doğrultuda değerlendirilen kuramların
temel kavram ve savları ortaya konulurken, söz konusu kuramların üretildiği
tarihsel, kültürel ve entelektüel bağlamın belirginleştirilmektedir.
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İletişim Sosyolojisi
Bu ders, birey ve toplumun tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ve şekillenen
koşullar bağlamında geçirdiği değişim ve dönüşümü incelemeyi
amaçlamaktadır. Bu bağlamda iletişim ve kapsadığı alanları sosyolojik açıdan
değerlendirmek, sosyolojik düşünmek ve olayları geniş bir perspektiften ele
alarak, bütünü görmek dersin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, iletişim
biliminin toplumsal, kültürel ve siyasal yapı içinde açıklanabilmesi sosyolojik
bir bilgi birikimini de gerekli kılmaktadır. Bu nedenle iletişim, toplum ve
sosyoloji ilişkisi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca dijital teknolojilerin
gelişimi ile birlikte iletişim olanaklarının dönüşmesi, zaman ve mekân
ayrımının ortadan kaybolması, ağ toplumunun ortaya çıkması, internet ve yeni
medya ile birlikte içinde bulunduğumuz omniptikon çağa kadar gelişen
toplumsal yapıyı analiz etmek bu dersin amacı içerisinde yer almaktadır.
İletişim Stratejileri ve Becerileri
Dersin amacı, iletişim eyleminin kavramsal altyapısını inceledikten sonra
öğrencilere mümkün olduğu kadar kusursuz bir iletişim kurabilmelerine ve
yönetebilmelerine yarayacak bilgiler vermektir. Bu bağlamda dersin kapsamı,
öğrencilerin doğru iletişim stratejisini belirleyebilme ve yönetebilme
becerilerine katkı sağlayacak bilgilerden oluşmaktadır.
Savaş, Görsel İletişim ve Propaganda

Günümüzde gerek barış zamanında, gerekse de savaş dönemlerinde
propaganda, devletlerin ulusal politikalarının bir unsuru haline gelmiştir.
Propaganda, kendi kitlesini ve karşısında konumlanan kitleleri etkilemek,
taraftar kazanmak ve yönlendirmek için yapılan süreçleri kapsamaktadır.
Tarihin her anında ve özellikle savaş dönemlerinde taraflar, propaganda
tekniklerini kullanmak suretiyle kendi amaçlarını gerçekleştirmek gayreti
içinde olmuşlardır. Birinci ve İkinci Körfez savaşlarında yaratılmak istenen
kamuoyu gücü ve müdahaleyi medyadaki propaganda vasıtasıyla
meşrulaştırma çabası, bu duruma verilebilecek dikkat çekici bir örnektir. Kitle
iletişim araçlarının yerel, ulusal ve küresel kriz dönemlerinde propaganda
unsuru olarak kullanılma işlevi, derste detaylı bir şekilde analiz edilecektir. Bu
derste ayrıca farklı zamanlarda gerçekleşen ve hem dünya tarihi hem de yakın
dönem Türkiye tarihi açısından önemli kırılmaların yaşandığı çatışmalı
dönemler irdelenecektir. Sözü edilen dönemler; ağırlıklı olarak savaşlar,
çatışmalar ve anlaşmazlıklar üzerinden analiz edilirken, görsel iletişim
kanalları tarafından kullanılan malzeme ve görsel unsurların (fotoğraf, sinema,
resim, karikatür vs) yarattığı etki bağlamında analiz ve yorumlarla desteklenen
bir içeriğe sahip olacaktır.
Seminer
Bu ders, tez konusunda ya da bir başka uzmanlık alanında, bilimsel araştırma
yöntemlerinden bir veya birkaçını kullanarak araştırma yürütme, var olan
literatüre hâkim olacak bir makale hazırlama, araştırma sonuçlarının sunumu
ve topluluk önünde konuşabilme pratiklerine odaklanmaktadır.
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Siyasal İletişim ve Kamu Diplomasisi
Siyasal iletişim ve kamu diplomasisi dersinde; siyaset sürecinde iletişimin
doğası ve işlevi üzerine odaklanılmaktadır. Dersin içeriğinde, medyada siyasal
iletişim; siyasal kampanyalar ve siyasal iletişimin etkileri üzerinde
durulacaktır. Derste öğrenciler: medya ve demokrasi, siyasal tartışmalar,
siyasetin algılanmasını medyanın nasıl etkilediği; siyasal iletişimin olası
etkilerinin neler olduğu konularında genel bir anlayışa sahip olacaklardır.
Ayrıca kamu diplomasisinin dış politikanın vazgeçilmez unsurlarından biri
haline geldiği önkabulünden hareketle, uluslararası kamuoyunu ve gündemi
etkileme becerisinin önemli bir diplomatik faaliyet alanına dönüşmüş olduğu
gerçeği üzerinde durulacaktır. Bu derste kamu diplomasisinin kavramları,
yaklaşımları, tarihçesi, gelişimi ve propaganda, yumuşak güç, akıllı güç, kültür
diplomasisi gibi diğer kavramlarla ilişkileri ve farklılıkları incelenecek, Türkiye
ve diğer ülkelerden kamu diplomasi örnekleri detaylarıyla tartışılacaktır.
Stratejik İletişim Temelleri
Ders kapsamında, uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşma amaçlı, hangi iletişim
stratejilerinin kullanılması gerekliliği konusunda bilgi sahibi olunacaktır.
Amaç, stratejik düşünme, analiz yetisi ve yönetim becerisi kazandırmaktır.
Uygun yer ve zamanda doğru araçlarla mesajların doğru iletilmesini sağlayan
iletişim biçimleri üzerinde durulacaktır.
Stratejik İletişim ve Eleştirel Söylem Analizi
Dersin amacı, medyanın toplumu derinden etkileyebilme potansiyeline dikkat
çekmektir. Bu etki, gerek propaganda aracı olarak medyayı kullanarak, gerekse
toplumu yanlış bilgilendirip yanlış bilinç oluşturarak yapılmaktadır. Kitle
iletişim araçları üzerinden gerçekleşen her türlü manipülasyon ve
dezenformasyon stratejilerinin altında yatan nedenleri açıklamaya çalışmak,
bu dersin kapsamına girmektedir. Derste ayrıca, öğrencilerin, medya
aracılığıyla gerçekleştirilen dezenformasyon hakkında bilgi sahibi olmaları ve
konu hakkında eleştirel bakış açısına sahip olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca,
gündemdeki gelişmelerin medya tarafından nasıl ele alındığının, nasıl bir dil
kullanıldığının, içerik analizi ve eleştirel söylem analizi yöntemi aracılığıyla
irdelenmesi, dersin içeriğinde yer almaktadır.
Stratejik İletişimde Medya ve Etik
Dersin amacı, medyanın sorumluluklarını belirlemek. Sorumlulukların yerine
getirilebilmesi için gerekli olan etik olgusunu tanımlamaktır. Bu derste
medyadaki etik kodların ve bu kodlar yoluyla gerçekleştirilen özdenetimin
dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimini araştırılır.
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Asimetrik Küreselleşme ve Postmodern Jeopolitik
21. Yüzyıl başlangıcında, bütün canlı varlıkların ortak özelliği olan yaşama/
canlılık olgusu “Hayat”(bios) küresel güç mücadelesinin hem özne hem de
nesnesini teşkil etmiştir. İnsan “şey”leştirilmekte ve biyolojik indirgemeye
maruz kalmaktadır. Çıkar grupları ve teritoryal ağlarının eşitsizlik ve
adaletsizlik yaratan rant arayışları, hiddete ve sonuçta şiddete bu da
yönetimlerin karşı şiddet kartını yeniden ön plana çıkarmasına neden
olmaktadır. Çatışmalara yansıyan asimetri ile Halk/Devlet Orduları siyasi
denklemden çıkarılmakta, sermayenin özelleştirilmiş askeri kuvvetleri ile ulus/
devlet-dışı silahlı örgütler sahneye çıkmakta, savaşlar hibritleşmektedir. Silahlı
çatışmalar ve şiddet ortamının; postmodern jeopolitik bir tasarının sonucunda
mı geliştiği, yoksa post-modernizmin yarattığı toplumsal ve siyasi çözülmenin
güç ve kontrol mücadelesine yeni olanaklar sunan ikliminden mi kaynaklandığı
incelenecek, uluslararası ilişkilerde yaşanan hibritleşmenin analizinde yeni
paradigmik araç seti oluşturulacaktır.
Asya Pasifik'te Güvenlik Algılamaları
Bu derste Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik konuları, tehditleri ve
algılamalarının tartışılması ve analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Derste
öğrencilere Asya-Pasifik’teki güvenlik konuları güçlü bir teorik çerçeve
içerisinde, tarihsel arka planı ve başta güç dengeleri ve ekonomik unsurlar
olmak üzere farklı dinamikler bağlamında incelenecektir. Bu kapsamda AsyaPasifik’teki güvenlik mimarisi, ABD’nin Japonya ve Kore ile ittifakları, Çin’in
yükselişinin güvenlik boyutları, nükleer silahların yayılması, sınır sorunları ve
paylaşım mücadeleleri, iç çatışmalar, bölgesel güvelik kurumları ve geleneksel
olmayan güvelik konuları ele alınacaktır.
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Bu dersin amacı öğrencilere bilimsel araştırma teknikleri ve akademik etik
konusunda yetkinlik kazandırmaktır. Bu amaca ulaşmak için,
Bilim, bilimsel bilgi ve bilimsel bilginin doğası hakkındaki bilgilerinin,
-

Bilimsel bilgiye erişebilme becerilerinin,

-

Bilimsel bilgiyi anlama ve kullanabilme yeterliklerinin,

-

Temel düzeyde bilimsel araştırma yürütebilme becerilerinin

desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yürütülmektedir.
Devlet Dışı Siyasi Şiddet ve Uluslararası İlişkiler
Dersin amacı, küreselleşme etkisi altındaki jeopolitiğin bir unsuru olan devletdışı siyasal şiddeti ve devletlerle ilişkisini irdelemektir. Devlet-dışı siyasal
şiddet, 20. Yüzyılın sonuna kadar, devletlerin birbiriyle mücadelelerini çalışan
Uluslararası İlişkiler dalında yalnızca tali olarak ve daha çok da Uluslararası
İlişkiler disiplininden ayrı bir akademik alan olarak adli, hukuki ve polisiye
yönleri ağırlıklı olarak çalışılmıştır. Bunun nedeni, 21. Yüzyılın başına kadar
terörist grupların devletlerin güdümünde ve kontrollü kullanımıydı;
günümüzdeyse terörizm, devletlerden tamamen değil fakat görece daha
bağımsız gerçekleşmektedir. Devletler günümüzde terörizme dair söylem ve
davranışlarıyla geleneksel güç dengelerini de tanzim etmek yarışında
olduklarından, terörizmle mücadele sadece terörizmle mücadele değildir.
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Ekonomik Coğrafya
Bu dersin temel amaçları
1.

Ekonomik modeller hakkında bilgiler vermek,

2.

Ekonomik topluluklar hakkında bilgi vermek

3.

Çağdaş ekonomik uygulamalar hakkında bilgilendirmek

4.

Arz üretmenin ana esasları hakkında bilgi vermek

5.

Talep yaratmanın ana esasları hakkında bilgi vermek

6.

Arz-talep dengesi hakkında bilgi vermektir.

Modern Diplomasi Tarihi
Dış politikanın dört temel aracından birisi olan “diplomasi”, tarihsel süreç
içerisinde sürekli bir değişime uğramıştır. Pre-Westphalian Dönem’de
temelleri atılan diplomatik teamüller, Westphalian Dönem’de evrensel bir hal
almaya başlarken, Post-Westphalian Dönem’de uluslararası sisteme uygun
biçimde hızla değişime uğramaktadır. Bu bağlamda Modern Diplomasi Tarihi
dersinin amacı, klasik diplomasi uygulamaları ile karşılaştırmalı bir biçimde
uluslararası sistemde yaşanan olgu ve olayları analiz etmektir. Hiç şüphesiz
retrospektif analiz doğrultusunda dersi alan öğrenciler, tarihsel olgu ve olaylar
arasındaki benzerlik ve farklılıkları daha iyi irdeleyerek geleceğe yönelik daha
tutarlı çıkarımlar yapabileceklerdir.
Modern Orta Doğu Tarihi
Bu dersin amacı öğrencilere, I. Dünya savaşı ve sonrasında modern
Ortadoğu’nun şekillenişi ve sonrası ortaya çıkan Ortadoğu ülkelerinin
gelişimleri ile 20.yüzyılda Ortadoğu’da gerçekleşen güç mücadeleleri hakkında
bilgi vermektir.
Seminer
Bu ders, tez konusunda ya da bir başka uzmanlık alanında, bilimsel araştırma
yöntemlerinden bir veya birkaçını kullanarak araştırma yürütme, var olan
literatüre hâkim olacak bir makale hazırlama, araştırma sonuçlarının sunumu
ve topluluk önünde konuşabilme pratiklerine odaklanmaktadır.
Türk Dış Politikası
Katılımcıların Türkiye dış politikasının güncel sorunlarını daha geniş bir bakış
açısından görebilmeleri ve daha eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmelerini
sağlamaktır.
Uluslararası Göç ve Güvenlik Sorunları
Bu derste, günümüzde devletlerin güvenliğine doğrudan ve güçlü bir şekilde
etkilerde bulunan uluslararası göç ve bu hareketten doğan durum ve etkiler
üzerinde durulacaktır. Ders, iki aşamalı planlanmıştır:
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1. Vize sınavına kadar olan ilk kısımda; küreselleşme çağında göç olgusu; göçün
tanımı, göç çalışmalarında temel kavramlar ve tartışmalar; tarihsel süreçte
uluslararası göç hareketleri (20. yy. öncesi dönem genel hatlarıyla); sosyolojik,
psikolojik ve kuramsal açıdan göç olgusu ve uluslararası göç, diğer deyişle
‘küreselleşmenin insani yüzü’; 20. yy.dan günümüze uluslararası göçün
çeşitleri, nedenleri, boyutları ve etkileri; küreselleşme bağlamında yeni
güvenlik algısı, göç ve güvenlik ilişkisi (güvenlik sorunlarının göçe etkileri ve
göç olgusunun güvenliğe etkileri), uluslararası göçlerin bir güvenlik sorununa
dönüşümü, diğer deyişle göçün güvenlikleştirilmesi zorunluluğu; Balkanlar,
Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinden Türkiye’ye yönelik göç hareketleri (19802010) ve Türkiye’nin uluslararası göç politikaları gibi konular ele alınacak ve
irdelenecektir.
2. Vize sınavı sonrası dönem sonuna kadar olan ikinci kısımda ise; uluslararası
göç sorunu perspektifinde Türkiye, bu çerçevede yasadışı göç ve Türkiye
etkileşimleri; ulus-ötesi göçler ve mülteci sorunu kapsamında Suriye örneği,
uluslararası göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, mülteciler ve ulusal/
uluslararası güvenlik çıkmazı; uluslararası perspektiften yasa dışı göçle
mücadele, AB’nin göç politikaları ve yasa dışı göçle mücadele yaklaşımı ve
algılar, bu bağlamda Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde göç olgusu, durumlar ve
etkiler ele alınacak ve irdelenecek; uluslararası göçün Türk-Yunan ilişkileri ve
Ege sorunları bağlamında analiz ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
Uluslararası İlişkilerde Güncel Meseleler
Bu dersin amacı Uluslararası İlişkiler çalışmalarındaki temel konular ve
tartışmalar ile ilgili genel bir bakış açısı sağlanması amaçlanmaktadır.
Uluslararası Politik Ekonomi ve Uluslararası Güvenlik alt-alanlarının
kapsamına giren muhtelif güncel konuların analiz edilmesiyle, öğrencilerin
Uluslararası İlişkileri kavrayışının derinleştirilmesi ve aynı zamanda
gelecekteki uzmanlaşma alanlarını netleştirmelerine yardımcı olunması
hedeflenmektedir.
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Bu ders, çatışma, güvenlik, güç, bütünleşme ve küreselleşme gibi başlıca
Uluslararası İlişkiler konularını farklı kuramsal açılardan tartışmayı ve hem
anaakım hem de eleştirel kuramları güncel vakalara uygulamayı amaçlar.
Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği
Dersin amacı, devletlerin ulusal ve uluslararası alanlarda uyguladıkları politik
ve ekonomik ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde analiz etmektir. Dersin amacı
kapsamında uluslararası politik ekonominin diğer alanlarla ilişkisi,
küreselleşme, uluslararası para, finans ve üretim yapısı, blockchain sistemi ve
bitcoin, finansal krizler, uluslararası teknoloji ve bilgi yapısı, endüstri 4.0 ve
yapay zeka, güncel olayların politik ve ekonomik krize dönüşme nedenleri gibi
konular ele alınacaktır.

Uluslararası Örgütler ve Güvenlik
Dersin amacı, temel bazı askerî, ekonomik ve siyasi örgütleri, tarihsel
gelişimleri, görevler, kurumsal yapıları, karar mekanizmaları ve bölgesel ve
küresel etkinlikleri bağlamında eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek;
ayrıca her bir örgütün Türkiye ile olan ilişkilerini incelemektir.
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Uluslararası Politikada Arap Dünyası ve İran
Dersin amacı, öğrencilere Ortadoğu coğrafyasındaki gelişmeleri devlet, bölge
ve uluslararası analiz düzeylerinde açıklamak ve söz konusu gelişmeleri
analitik çerçevede yorumlama yetisini kazandırmaktır. Dersin diğer bir amacı
ise küresel güçlerin ve bölge dışı aktörlerin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini ve
bölgesel yansımalarını analiz etmek, İran dış politikasını incelemek ve
bölgedeki önemini açıklamaya çalışmaktır. Aynı zamanda Türkiye’nin Arap
dünyası ve İran’a yönelik dış politikasında devamlılık ve değişimler de
incelenecektir.
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19. Yüzyıl Osmanlı Savaşları
Bu derste Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda kendi varlığı ve çıkarlarına
yönelen tehditlere karşı izlediği genel savunma stratejileri ile birlikte bu
dönemde girmek durumunda kaldığı savaşlarda izlediği strateji ve taktikler
muharebeler özelinde incelenecektir. Söz konusu dönem içinde Osmanlı
ordusunda gerçekleştirilen teşkilat, teçhizat ve doktrin değişimlerinin
muharebe yeteneği ve performansı üzerindeki etkileri de ele alınacak bir diğer
ana konuyu teşkil edecektir. Buna paralel biçimde muharebelerdeki
tecrübelerin Osmanlı ordusunun teşkilat yapısı ve taktiksel uygulamalarına
olan etkileri de incelenecek diğer bir ana hususu oluşturacaktır.

Askerî Düşünce Tarihi
Bu ders, Antik Çağ’dan modern döneme uzanan süreçte savaşa dair
tefekküratın önemine odaklanmaktadır. Ders, savaşın teorisi ve pratiği üzerine
ne çok etki yapan Thucydides, Sun Tzu, Machiavelli, Clausewitz, Jomini,
Mahan ve Liddell Hart gibi yazarların metinlerini analiz ve mukayese etmeyi
hedeflemektedir. Bu düşünce tarihinin Osmanlı-Türk askerî düşüncesi
üzerindeki izleri ve Osmanlı-Türk askerî düşüncesinin genel askerî düşünce
tarihine muhtemel etkileri dersin tartışma hedefleri arasındadır.
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Ülkemizde son zamanlarda intihallerde ciddi bir artışın ve bu konunun birçok
hukukî tartışmaya mevzu olduğu görülmektedir. İntihalin mahiyeti ve türleri,
karşılaşılan problemler muvacehesinde giderek ayrıntılı hâle getirilmektedir.
Özellikle doçentlik müracaatlarında adayların en fazla olumsuz cevap
almalarında “kendinden intihal” türünün baş âmil olduğu müşahede
edilmektedir. Bunun yanında sayısal olarak ciddi bir artış göstermesine
rağmen akademik çalışmaların nitelik olarak ciddi sıkıntılar ihtiva ettiği
bilinmektedir. “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersinde öğrenci, öncelikle ilmî
bir metnin nasıl inşa edileceğini öğrenecektir. Bunun için derste konu, özellikle
misallerle müşahhas hâle getirilecektir. Yine bu derste öğrenci, günümüzde
giderek artan intihalin mahiyeti ve sebeplerini misalleriyle öğrenecektir. Bu
dersin temel amacı öğrencinin ilmî bir metin inşa etme becerisi kazanmasını ve
bunu yaparken intihale düşmemesini sağlamaktır.
Gayrinizami Harp Tarihi
Gayri Nizami Harp Tarihi dersi, askerî tarih, strateji, savaş araştırmaları,
uluslararası ilişkiler ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgilerini derinleştirmek
ve teorik ve metodolojik araçlarını geliştirmek isteyen doktora öğrencilerine
gayri nizami harp kavramını tanıtmayı ve tarihi gelişimi hakkında analiz,
sentez ve yorum yapabilecek seviyede davranış değişikliği oluşturmayı
amaçlamaktadır.
Harp Tarihi Kaynağı Olarak Yazma Eserler II
Bu dersin amacı harp tarihi için en önemli kaynaklardan biri olan yazma
eserlerin ehemmiyetini kavramak ve akademik araştırmalarda yazmalardan
nasıl istifade edilebileceğini öğrenmektir. Özellikle arşiv vesikalarının
günümüze ulaşmadığı veya eksik kaldığı yüzyıllarda elimizdeki en mühim
kaynak yazmalardır. Sefer lojistiği, menziller, ordunun ve devlet ricâlinin
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durumu ve hatta aralarında gerçekleşen diyalogları dahi söz konusu eserler
üzerinden öğrenebilmekteyiz. Bilhassa görsel anlamda minyatürlü yazma
eserler ordunun yürüyüşü, kara ve deniz iaşesi, savaş düzeni, askerî kıyafetler
ve kullanılan silahlar hakkında bizlere çok önemli bilgiler sunarlar. Derste
ayrıca askerî tarihe ışık tutan yazmaların neşre hazırlanmasında dikkat
edilmesi gereken unsurlar metodolojik çerçevede ele alınacaktır.
Hava Harp Tarihi
Bu derste, Türk ve dünya askerî tarihinde hava kuvvetlerinin ortaya çıkması ve
gelişiminin yanı sıra Birinci ve İkinci Dünya Savaşı başta olmak üzere hava
muharebeleri ele alınacak, havacılığın gelişmesinin askerlik ve savaş üzerinde
ne gibi değişikliklere yol açtığı incelenecektir.
Klasik Dönem Osmanlı Muharebeleri
Bu dersin amacı kuruluştan, III. Selim dönemine kadar olan Osmanlı
savaşlarını, strateji, taktik, donanım, organizasyon açısından değerlendirip,
tartışmaktır.
Her hafta içerisinde en az iki savaşın incelenmesi
hedeflenmektedir. Öğrenciler Bapheus Savaşı’ndan başlayıp, 1774 Küçük
Kaynarca Antlaşmasına kadar uzanan bir dönemi ihtiva eden bu derste
Osmanlı savaş aklı ve tarzı bilgi sahibi olacaklardır.
On Yıllık Harbin Hafızası
Bu ders, ağırlıklı olarak Birinci Dünya Savaşı’na odaklanmakla birlikte,
Trablusgarp Harbi’nden İstiklâl Harbi’nin sonuna uzanan süreçte OsmanlıTürk harplerinde görev yapan askerlerin otobiyografik metinlerini analiz
ederek; harp tecrübesini savaşanların gözünden anlamayı ve bu tecrübenin
Türk toplumunun mezkûr harplere dair kolektif hafızasına nasıl etki ettiğini
analiz etmeyi hedeflemektedir.
Osmanlı Arşiv Belgeleri
Bu derste, Türk askerî tarihinin birincil kaynağı Osmanlı arşiv belgelerinin
içeriği, sistematiği ve terminolojisi üzerinde durulacaktır. Böylelikle öğrenciye
çalışacakları disiplinin kaynaklarının tanıtılması amaçlanmaktadır .
Seminer
Bu ders, tez konusunda ya da bir başka uzmanlık alanında, bilimsel araştırma
yöntemlerinden bir veya birkaçını kullanarak araştırma yürütme, var olan
literatüre hâkim olacak bir makale hazırlama, araştırma sonuçlarının sunumu
ve topluluk önünde konuşabilme pratiklerine odaklanmaktadır.
Türk Askerî Eğitim Öğretim Kurumları
Tarihsel arka planı da dikkate alarak Yenileşme Dönemi (XVIII-XX.Yüzyıllar)
Türk Askeri Eğitim-Öğretim Kurumlarının gelişen zaman içinde geçirdiği
aşamalara dair değerlendirmelerde bulunarak, askerî eğitim-öğretim
kurumlarının Türk Ordusunun değişim ve dönüşümüne olan katkısını
kavratmak.
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Türk Askerî Tarihinin Kaynakları
Kaynaklar, bir çalışmaya bilimsel kimlik ve iddia kazandıran aslî unsurlardır.
Bu derste, Türk askerî tarihi araştırmalarında müracaat edilebilecek kaynaklar
üzerinde durulacaktır. Her hafta bir kaynak ve malzeme ele alınacak;
öğrencilere konuyla ilgili örnek metin ve kaynaklar gösterilecektir.
Öğrencilerin kaynak ve materyallere ulaşmalarında günümüz teknolojisinin
sunduğu imkânlar izah edilecektir. Bu minvalde yazıtlardan, kitabî kaynaklara,
sözlü kültürden, günümüze ulaşan diğer maddî unsurlara kadar farklı
malzemelerin Türk askerî tarihi araştırmalarında nasıl kullanıldığı ve nasıl
kullanılabileceği değerlendirilecektir.

Yakınçağda Osmanlı Toplumu ve Savaş
Bu derste XVIII. yüzyıldan XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönem
boyunca Osmanlı Devleti’nde toplum ve savaş arasındaki ilişkiler
incelenecektir. Dersin ana amacı savaşın toplum üzerindeki etkisi ve toplum
yapısının Osmanlı Devleti’nin savaş yürütme kabiliyeti üzerindeki etkilerini
karşılıklı olarak incelemektir. Dersin ikincil amacı ise hem Osmanlı
toplumunun hem de savaş tecrübesinin yakınçağ boyunca geçirdiği değişimleri
birbiri ile ilişkili olarak ele almaktır. Bu şekilde dersi alan öğrencilerin savaş ve
toplum arasındaki etkileşim konusunu Osmanlı yakınçağı özelinde
örneklendirerek kavramaları amaçlanmaktadır
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Bilimsel Araştırma ve Düşünce Süreçleri
Bu dersin amacı uluslararası meseleleri incelemek için başvurulacak olan
araştırma yöntemlerini ele almaktır. Ders dar anlamda nitel ve nicel araştırma
yöntemlerine dair temel konuları ele almanın ötesinde doktora düzeyinde bir
araştırma dizaynı süreci olarak planlanmıştır. Çünkü TÜBİTAK öncülüğünde
doktora tezlerinin betimleyici olmaktan çıkarak araştırma içeren çalışmalar
şeklinde olması özendirilmektedir. Dolayısıyla bu ders metod dersi olmaktan
çok metodoloji dersi şeklinde işlenmektedir. Metod, veri zerreciklerini toplama
ve çözümleme teknikleriyken metodoloji bilimsel sorgulamanın mantıksal
yapısı ve süreci ile alakalıdır.
Günümüzde hemen hemen tüm araştırmalar az yada çok, çoklu metotlar
kullandıklarından meseleyi birden çok metod kullanımı olarak değil de,
birbiriyle uyumlu ve araştırma sorusunu yetkinlikle ortaya koyacak birbiriyle
uyumlu ve tutarlı metodları belirlemektir. Çünkü her metodun bir
epistemolojisi
ve
ontolojisi vardır.
Yani bir bilim
felsefesine
temellendirildiğinden bir araştırmada rastgele çoklu yöntem kullanılamaz.
Bu yaklaşımdan hareketle ders üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde bilimsel
araştırmaya dair temel kavramlar (amaç, hedef, argüman, tümden-gelim, tüme
-varım vs) içeriklendirilecek. İkinci bölümde, genel olarak sosyal bilimlerde
özelde de uluslararası ilişkiler araştırmalarında birbiriyle gerilimli iki
araştırma geleneği olan rasyonalite, nedensellik, fail (agency) ve yapı
(structure) gibi konular ele alınacak. Üçüncü aşamada dönem başında
belirlenen bir konu çerçevesinde söylem analizi metodu ele alınacak. Bu
aşamada söylem nedir, sorusuna hermönatik (yorumsamacı) ve eleştirel
söylem analizi açılarından konunun uzmanlarının çalışmaları üzerinden ele
alınacak. Böylece pozitivist realist ve yorumsamacı/eleştirel yaklaşımlar
tecrübe edilmiş olacaktır.
Bu üçüncü aşamaya paralel olarak öğrencilerden TÜBİTAK proje öneri formu
veya YÖK doktora bursu başvuru formuna uygun bir araştırma dizaynı
uygulaması gerçekleştirilcektir.
Güvenlik Teorileri: Çatışma ve İşbirliği
Dersin amacı, doktora seviyesindeki öğrencilerle güvenlik kavramı üzerine
epistemolojik ve ontolojik tartışmalar yapmak, bu kavram ile ilgili uluslararası
ilişkiler, siyaset bilimi gibi ilgili disiplinlerdeki tartışmaları öğrencilerin
bilgisine taşımak ve güvenlik kavramının geniş perspektifte öğrencinin
kafasında yeniden üretilmesini ve işlevselleştirilmesini sağlayarak, gelecekteki
çalışmalarında kullanılabilir kılmaktır.
Jeopolitik ve Sistemik Analiz
Dersin amacı gerek jeopolitiğin değişen teorik çerçevesi gerekse de değişen
küresel sistem dengeleri ve aktörleri ışığında jeopolitik ve sistem ilişkine
odaklanmaktır. Bu çerçevede, derste, günümüz belirsizlik dünyasında
jeopolitik ve sistemik analizin boyutları değerlendirilecektir.

Küresel Politikalarda Afrika
Dersin amacı, Afrika kıtasının küresel ekonomi politik içerisindeki yerini ve
önemini interdisipliner bir yaklaşımla incelemek, analiz etmek, özellikle
tarihsel, kültürel ve iktisadi temellerden hareket ederek kıtadaki ülkelerin
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tutumlarının güncel gelişmeler perpektifinden anlamını, uluslararası ve
bölgesel politikalar açısından tartışmaya açmaktır. Enerji, kalkınma, göç,
ticaret, yoksullukla mücadele, kültürel ilişkiler mercek altına alınacak bazı
konular arasındadır.
Medya ve Güvenlik
“Medya ve Güvenlik” dersinin amacı, öğrencilerin medyayı tanımaları ve
özellikle 21. yüzyılda, kitle iletişim araçları olarak da adlandırılabilecek, medya
bağlamında gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde sürdürülen küresel
mücadele ve yayılmacılık girişimlerini yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
terörizm ve güvenlik düzleminde tartışmak ve bu tartışma süreci sonucunda
farkındalıklar yaratarak konuyla ilgili yeni düşünce formlarının ortaya
çıkmasının yanı sıra medyaya eleştirel bir bakışın da geliştirilmesinin
sağlanmasıdır. Ayrıca çağımızda özellikle internetin gelmiş olduğu
uygulamalar düzeyinde psikolojik harekât ve algı yönetimi bağlamında,
(sosyal) medyanın işlevi ve kullanımı ile toplumsal mühendislik, kamuoyu
oluşturma ve kamuoyunun yönlendirilmesi olgularının irdelenmesi de yine bu
dersin amacı ve kapsamı içindedir. Medya olgusunun tarihsel süreçteki
gelişimi ile siyaset ve güvenlikle olan yakın ilişkisinin yanı sıra “medya
ruhunun” çözümlenme ve anlaşılabilme girişimleri de ağırlıklı olarak ders
içeriğinde yer almaktadır.
Orta Asya'da Güvenlik Algılamaları

Dersin amacı, Orta Asya Türk cumhuriyetleri ve etrafındaki etken güçlerin
güvenlik algıları ve birebirleriyle ilişkilerini tarihsel süreç içerisinde
inceleyerek günümüze ulaşması; bu arada hem bölgenin hem de bölgenin
zaman içinde bulunduğu blokların güvenlik konseptlerinin tanımlanmasında
etkileri; bölge ve bölgeyle ilişkileri olan ülkelerin günümüz dünyasındaki
güvenliğe dair anlaşmaları ve bu anlaşmalar çerçevesinde gelişen siyasal ve
kültürel konumlamada pozisyonlarını tartışabilmektir.
Ortadoğu'da Güvenlik Algılamaları
Bu ders, Orta Doğu bölgesinde ortaya çıkan modern devlet sistemi
çerçevesinde siyasi, askeri ve ideolojik gelişmeler üzerine ayrıntılı bir
perspektif sunmaktadır. Bölgenin yakın tarihi hakkında derinlikli okumalar ve
fikir teatileri ışığında savaş, istikrarsızlık ve barış ana temaları üzerinde ders
devam edecektir. Orta Doğu dini kimlikler, devlet dışı aktörler ve petrol gibi
kaynaklarıyla dünya siyasetini ve ekonomisini doğrudan etkilemektedir.
Derste öğrenciler bölgedeki temel aktörleri ve akımları derinlemesine öğrenip,
kendi fikirlerini oluştururken, siyaset biliminin entelektüel araçlarını kullanma
konusunda kendilerini geliştireceklerdir.
Seminer
Öğrencilerin “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” konusunda bilgi sahibi
olmalarını; etkin bir doküman taramasıyla, yazı yazma ve akademik düzeyde
araştırma yapma yeteneği kazanmalarını; buna uygun olarak tez, makale,
araştırma raporu yazabilecek yeterliliğe ulaşmalarını sağlamaktır. Özellikle
sosyal bilimlerde yararlanılabilecek araştırma yöntemlerini sistematik bir yapı
içinde incelemektedir.
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Soğuk Savaş ve Güvenlik Düzeni
Bu ders kapsamında işlenecek olan konular özellikle Soğuk Savaş döneminde
yaşanan olayları, krizleri ve uluslararası siyasi meseleleri ele almayı
amaçlamaktadır. Bu bağlamda, dersin amacı, öğrencilere öncelikle soğuk savaş
dönemi hakkında bilgiler aktarmak, ve ilgili dönemde yaşanan ve uluslararası
gündemde yer alan olaylar ve meseleler ışığında analiz yeteneklerini
geliştirmektir. Bu açıdan ders doğrudan bilgi aktarmak yerine öğrencilerin
süreçler ve konular hakkında bilgi sahibi olduktan sonra parametreler
arasındaki bağlantıları algılayabilecek düzeyde analiz yeteneklerinin
geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Terörizm ve Güvenlik Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar
Bu ders öğrencilere Uluslararası Güvenlik ve terörizm alanında yeni
yaklaşımlar, güncel konularla ilgili genel bir bakış açısı sağlamayı
hedeflemektedir. Bununla birlikte Uluslararası Güvenlik alanında teorik
yaklaşımları incelemek, karşılaştırma yapabilmek ve güncel gelişmeleri takip
ederken eleştirel yaklaşabilmek. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm konusunda
yeni gelişmeleri ve değişim süreçlerini ele alarak özellikle bu iki olgunun 11
Eylül Saldırıları sonuncunda değişen yapısını analiz etmek ve uluslararası
sistemde meydana gelen değişimleri değerlendirmek bu dersin diğer amaçları
arasında yer almaktadır.
Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü
Uluslararası ilişkilerde temel aktörler arası uyuşmazlıkların tanımı, tasnifi;
uyuşmazlık analizinde temel değişkenler; uyuşmazlıkların sürekliliği ve
tekrarlayan çatışmalar; uyuşmazlıkların çözüm yöntem ve araçları;
uyuşmazlıklarda üçüncü aktörlerin rolü ve etkisi ve uyuşmazlık-çatışma-krizsavaş etkileşimi konuları bu dersin temel tartışma alanını oluşturmaktadır.
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Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Dersin amacı, bilimsel araştırmanın kuramsal temellerinin belirlenmesi,
araştırmanın planlanması ve araştırma önerisinin hazırlanması, örneklem
tespiti, veri toplama teknikleri, verilerin analizi (kuramsal temeller
çerçevesinde ortaya konulan hipotez ve varsayımların test edilmesi), verilerin
yorumlanması, araştırma raporunun hazırlanması ve yayımlanması sürecinde
izlenecek bilimsel yöntem ve etik kurallara ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.
Askeri Düşünce Tarihi
Bu ders, Antik Çağ’dan modern döneme uzanan süreçte savaşa dair
tefekküratın önemine odaklanmaktadır. Ders, savaşın teorisi ve pratiği üzerine
ne çok etki yapan Thucydides, Sun Tzu, Machiavelli, Clausewitz, Jomini,
Mahan ve Liddell Hart gibi yazarların metinlerini analiz ve mukayese etmeyi
hedeflemektedir. Bu düşünce tarihinin Osmanlı-Türk askerî düşüncesi
üzerindeki izleri ve Osmanlı-Türk askerî düşüncesinin genel askerî düşünce
tarihine muhtemel etkileri dersin tartışma hedefleri arasındadır.
Askeri Organizasyonlarda Devamlılık ve Değişim
Değişim neredeyse tüm sistemlerin kaçınılmaz bir özelliğidir ve ordular bunun bir
istisnası değildir. Her şeyden önce, orduyu değiştirmek sadece onun organizasyon
şemasını değiştirmekle sınırlandırılamaz. Teknolojiden kültüre, toplumsal
faktörlerden savaşlardaki yenilgilere kadar çeşitli değişkenler, ordunun doktrin,
kültür, personel politikaları veya silah sistemleri gibi birçok bileşeninde
değişikliklere neden olmaktadır. Bu dersin konusu itibariyle sosyolojik faktörler ve
bunların neden olduğu değişim hareketleri öncelikli olarak incelenecektir. Ancak,
askeri organizasyonun doğası gereği diğer disiplinlerin bakış açısının da
anlaşılması gerekmektedir. Bundan dolayı sosyolojik perspektifin yanı sıra siyaset
bilimi, tarih ve yönetim bilimi bakış açılarının da dikkate alınacağı bir askeri
değişim dersi işlenecektir. Bunun, öğrencinin zıt kavramları, tanımları ve teorileri
keşfederek kendi bakış açısını geliştirebileceği olumlu sonuçları vardır. Seçilen
literatür, yukarıda bahsedilen farklı bakış açılarının bir aynasıdır ve çoğunlukla
kolay ulaşılabilirdir. Seçilen vaka çalışmaları da öğrencilere kapsamlı bir yaklaşım
sağlayacaktır. Dersin sonunda öğrenciler askeri değişim, nedenleri, süreçleri ve
sonuçları hakkında net bir anlayışa sahip olacaklardır.
Klasik Sosyal Teori
Bu derste; klasik sosyal teorinin ortaya çıkış ve gelişim koşulları, öne çıkan
temsilciler ve başlıca eserleri, farklı toplumsal çözümleme geleneklerine zemin
hazırlayan kuramsal ve kavramsal araçlar belirli bir dizge dâhilinde ele
alınacak, ayrıca çağdaş sosyal bilimlere yansımaları tartışılacaktır. Bu
çerçevede; klasik sosyal teoriye kaynaklık eden düşünürler (Aristoteles,
Augustinus, Locke, Hobbes, Rousseau), Aydınlanma Çağı’ndaki öncüler (Vico,
Montesquieu) ve asli kurucu figürler (Tocqueville, Comte, Durkheim, Marx,
Weber) gerek toplumsal ve siyasal bağlamları gerekse düşünsel katkıları
itibariyle ilişkisel bir yaklaşımla incelenecektir.
Orduyu Araştırmak
Bu ders, ordu kurumunu incelemenin yöntemlerini tartışmaktadır. Derste,
genel olarak askerî çalışmalar ve ilgili araştırma yöntemleri işlenecektir. Bir
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askerî araştırmayı çerçeveleyen ve bu alandaki bilginin toplumu ve politikayı
nasıl etkilediğini inceleyen tarihî, sosyal, kurumsal ve kişisel faktörler bu ders
kapsamında değerlendirilecektir. Özellikle askerî konularda çalışma deneyimi,
araştırma nesnesi ile kurulan ilişki, çalışılan kurumsal bağlam ve araştırmanın
akademik ve politik etkileri üzerinde durulacaktır.
Savaş ve Toplum
Dersin amacı, savaşın ve toplumun yüzyıllar içindeki evrimini ilişkisel bir bakış
açısıyla irdelemektir. Savaşın, onu icra eden toplumların ve kültürlerin bir
yansıması olduğu şeklindeki görüşten hareketle, modern devletlerin ortaya
çıkışından bu yana ortaya çıkan farklı savaşma biçimlerinin analizi önem arz
etmektedir. Bu çerçevede, derste, Avrupalı ve Avrupa dışındaki toplumların
savaş deneyimi dikkate alınacaktır.
Seminer
Öğrencilerin “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” konusunda bilgi sahibi olmalarını;
etkin bir doküman taramasıyla, yazı yazma ve akademik düzeyde araştırma yapma
yeteneği kazanmalarını; buna uygun olarak tez, makale, araştırma raporu
yazabilecek yeterliliğe ulaşmalarını sağlamaktır. Özellikle sosyal bilimlerde
yararlanılabilecek araştırma yöntemlerini sistematik bir yapı içinde incelemektedir.
Sosyolojide İleri Nicel Araştırma Teknikleri
Bu dersin amacı, öğrencilere nicel araştırma tekniklerini öğreterek ampirik
araştırmalar yapmalarını sağlamaktır.
Sosyolojide İleri Nitel Araştırma Teknikleri
Bu dersin temel amacı, sosyolojide kullanılan niteliksel araştırma
yöntemlerinin ve bu yöntemler kapsamında kullanılan teknikler hakkında bilgi
ve uygulama düzeyinde öğrencilere beceri kazandırılmasıdır. Derste,
sosyolojide kullanılan nitel araştırma yöntemleri ele alınarak öğrencilerin en az
bir yöntemi uygulaması hedeflenmektedir. Bu derste öğrencilerin nitel bir
araştırma tasarlamaları, gerçekleştirmeleri ve yazmaları/raporlamaları
beklenmektedir. Ayrıca öğrenciler nitel araştırma yöntemini kullanan bir kitabı
ya da tezi değerlendirecektir.
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Değişimi
Bu derste, toplumsal yapı ve değişime dair sosyolojik kuramlar anlatılarak
değişimin faktörleri ve görünümleri ele alınacaktır. Dersin amacı, Türkiye’de
yaşanan değişimi anlamak ve değişimi sosyolojik kavram ve kuramlarla
tanımlamaktır.
Uygarlıklar Arası İlişkiler Bağlamında Tarih İçinde Anadolu
Uygarlıklararası İlişkiler Bağlamında Tarih İçerisinde Anadolu derste Anadolu
coğrafyasının tarih içinde, toplumlararası ili,şkiler bağlamında yaşadığı tarihi,
siyasi, ekonomik ve kültürel serüven bugünle ilişki içinde bilhassa tarihsel
sosyolojinin imkan ve araçları ile çözümlenecektir.
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21. Yüzyılda Küresel Siyaset ve Türkiye
Bu dersin amacı özellikle küreselleşme sonrası dünya siyasetinin
değerlendirilmesi, küresel aktörler ve ilişkilerinin analiz edilmesidir. Küresel
güç olgusunun sorgulanması ve uluslararası sistemin bu değişimi tecrübe
etmesi açıklanacaktır. Bununla birlikte Türkiye’nin küresel güçlerle ikili ve çok
taraflı ilişkileri, uluslararası örgütlerde konumu, yumuşak güç unsurlarının
kullanımı ve dış politika aracı olarak kamu diplomasisinin etkinliği
tartışılacaktır.
ABD Dış Politikası ve Güvenlik Stratejileri
Dersin amacı, uluslararası ilişkiler sahnesindeki en önemli aktörlerden biri
olan Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgesel politikalarını, İkinci Dünya
Savaşı’nın sonundan günümüze, nedenler, olaylar ve sonuçlar ışığında
incelenmesidir.
Başarısız Devletler ve Devlet Dışı Siyasi Aktörler
Dersin amacı, Soğuk Savaş dönemi sonrasında uluslararası terörizmin
temel nedenleri arasında sayılan başarısız devletler olgusuna hem iç
politika, hem de dış politika kuramları açısından incelemektir.
Terörizmin kaynakları arasında başarısız devletlerin ne kadar önem
arz ettiğinin yanı sıra, bu tür devletlerin başka hangi tür şiddet
olaylarıyla ilintili olduğu araştırılacaktır. Somali, Afganistan ve
Nijerya gibi başarısız sayılabilecek devletlerin uluslararası güvenliğin
geleceği açısından ne tür riskler teşkil ettiği irdelenecektir. Korsanlar,
savaş ağaları (war lords) ve diğer tür devlet dışı aktörlerin, başarısız
devletlerin sağlamış olduğu kırılgan ve zayıf ortamdan nasıl istifade
ettikleri ve silahlı örgütlenmenin nasıl mümkün olduğuna
odaklanacaktır.
Bilimsel Araştırma ve Düşünce Süreçleri
Bu dersin amacı uluslararası meseleleri incelemek için başvurulacak olan
araştırma yöntemlerini ele almaktır. Ders dar anlamda nitel ve nicel araştırma
yöntemlerine dair temel konuları ele almanın ötesinde doktora düzeyinde bir
araştırma dizaynı süreci olarak planlanmıştır. Çünkü TÜBİTAK öncülüğünde
doktora tezlerinin betimleyici olmaktan çıkarak araştırma içeren çalışmalar
şeklinde olması özendirilmektedir. Dolayısıyla bu ders metod dersi olmaktan
çok metodoloji dersi şeklinde işlenmektedir. Metod, veri zerreciklerini toplama
ve çözümleme teknikleriyken metodoloji bilimsel sorgulamanın mantıksal
yapısı ve süreci ile alakalıdır.
Günümüzde hemen hemen tüm araştırmalar az yada çok, çoklu metotlar
kullandıklarından meseleyi birden çok metod kullanımı olarak değil de,
birbiriyle uyumlu ve araştırma sorusunu yetkinlikle ortaya koyacak birbiriyle
uyumlu ve tutarlı metodları belirlemektir. Çünkü her metodun bir
epistemolojisi
ve
ontolojisi vardır.
Yani bir bilim
felsefesine
temellendirildiğinden bir araştırmada rastgele çoklu yöntem kullanılamaz.

Bu yaklaşımdan hareketle ders üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde bilimsel
araştırmaya dair temel kavramlar (amaç, hedef, argüman, tümden-gelim, tüme
-varım vs) içeriklendirilecek. İkinci bölümde, genel olarak sosyal bilimlerde
özelde de uluslararası ilişkiler araştırmalarında birbiriyle gerilimli iki
araştırma geleneği olan rasyonalite, nedensellik, fail (agency) ve yapı
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(structure) gibi konular ele alınacak. Üçüncü aşamada dönem başında
belirlenen bir konu çerçevesinde söylem analizi metodu ele alınacak. Bu
aşamada söylem nedir, sorusuna hermönatik (yorumsamacı) ve eleştirel
söylem analizi açılarından konunun uzmanlarının çalışmaları üzerinden ele
alınacak. Böylece pozitivist realist ve yorumsamacı/eleştirel yaklaşımlar
tecrübe edilmiş olacaktır.
Bu üçüncü aşamaya paralel olarak öğrencilerden TÜBİTAK proje öneri formu
veya YÖK doktora bursu başvuru formuna uygun bir araştırma dizaynı
uygulaması gerçekleştirilecektir.
Çin Güç Stratejisi ve Dış Politikası

Çin’in güç stratejisini ve bunun bileşenlerini, gerek Asya Pasifik’teki dengeler
açısından, gerek uluslararası sistem açısından irdelemek ve bu strateji ile
bileşenlerinin Çin dış politikasındaki yansımalarını analiz etmektir.
Dış Politika Analizi
Ülkelerin dış politikalarını etkileyen psikolojik, kültürel, yapısal ve örgütsel
gibi iç faktörlerin oluşturduğu etkiyle uluslararası alandaki varolan uluslararası
yapı, tehditler ve rekabetler karşısında nasıl oluştuğunu kademeli analiz
düzeylerinde ele alarak incelemek ve ileriye doğru tahminlerde bulunma
kabiliyetine erişmek için analiz bilgisini arttırmak.
Enerjinin Jeopolitiği ve Uluslararası Enerji Politikalarının Analizi
Kalkınmanın temel girdisi olan Enerjinin yeri ve jeopolitik, jeostratejik,
jeoekonomik önemi ile birlikte tanıtılması, enerjinin Uluslar arası ilişkileri ve
ülke politikalarını etkileyişi ve yönlendirmesi irdelenerek analiz edilmesi ve
Türkiye jeopoltiği bağlamında enerji politikalarının değerlendirilmesidir.
Nükleer Güvenlikte Güncel Sorunlar
Bu ders kapsamında, nükleer silahların yayılması sorununun ortaya çıkışı ve
gelişimi; İran’ın, nükleer programının Ortadoğu açısından, Hindistan ve
Pakistan’ın nükleer silahlanma yarışının Alt Kıta açısından, Kuzey Kore’nin
nükleer silahlanmasının Uzak Doğu açısından yarattığı bölgesel sorunların
neler olduğu; Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Orta Asya ve
Kafkasya’da yaşanan güvenlik sorunları ve nükleer madde kaçakçılığının
boyutları; 11 Eylül saldırıları ile güvenlik konularında değişen öncelikler ve
nükleer terörizm olasılığına karşı alınan siyasi, askeri ve teknolojik önlemler;
AB’nin ve ABD’nin nükleer güvenlik politikaları; Nükleer Güvenlik Zirvelerinin
değerlendirilmesi gibi konular ele alınacaktır.
Rus Güç Stratejisi ve Dış Politikası
Dersin amacı, Rusya’nın güç stratejisini ve bunun bileşenlerini, gerek bölgesel
gerek uluslar arası sistem açısından irdelemek, bunun dış politika
yansımalarını analiz etmektir.
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Seminer
Öğrencilerin “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” konusunda bilgi sahibi
olmalarını; etkin bir doküman taramasıyla, yazı yazma ve akademik düzeyde
araştırma yapma yeteneği kazanmalarını; buna uygun olarak tez, makale,
araştırma raporu yazabilecek yeterliliğe ulaşmalarını sağlamaktır. Özellikle
sosyal bilimlerde yararlanılabilecek araştırma yöntemlerini sistematik bir yapı
içinde incelemektedir.
Türk Dış Politikası ve Bölgesel Sorunlar
Bu dersin amacı Türk dış politikasının güncel sorunlarını geniş ve eleştirel
bakış açısından değerlendirerek analiz etmektir. Bununla birlikte farklı
bölgesel sorunları yine Türk dış politikası yaklaşımıyla anlamak, yorumlamak
ve iz düşüm yapabilmek dersin amaçları arasında yer almaktadır. Küresel
politikalar ve Türk Dış politikasına etkileri de bu dersin kapsamı içerisinde ele
alınacaktır.
Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği
Dersin amacı 19. yüzyıl değişim ve dönüşümlerini irdeleyerek ve siyasal
dönüşümlerin tarih ve ekonomik dönüşümler ile ilişkisine bağlı kalarak,
uluslararası ilişkiler kavramlarının değişim ve dönüşümlerini tartışmaya
açmaktır. Derste söz konusu dönüşümlerin ortaya çıkmasında belirleyici olan
tarihsel koşullar ile bu koşulların ortaya çıkmasında belirleyici olan ekonomik
ve sosyal dönüşümlerin izlerinden yola çıkarak, döneme ve dönemin düşünce
biçimlerine olası etkilerini açıklamak dersin işleyişini oluşturacaktır.

MSÜ ATASAREN

84

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

85

MSÜ ATASAREN

