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İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI ANA BİLİM DALI 

 

Amaç ve Kapsamı 

Günümüzde küresel güvenlik ortamında yaşanan gelişmelerle birlikte devletler ile 
ekonomik kurum ve kuruluşların istihbarat ilgi, etki ve sorumluluk alanları 
genişlemiş ve çeşitlenmiştir. Askerî istihbarat alanında ise stratejik, operatif ve taktik 
seviyelerdeki istihbarat çevreleri karmaşık, dinamik, muğlâk, düzensiz ve fiziki alanla 
da sınırlı kalmayan özellikleri ile ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda günümüzde 
istihbarat çalışmaları fiziki ve siber evrenleri eş zamanlı olarak kapsayabilen yeni 
yöntemleri ve yaklaşımlar ile veri toplama, bilgi üretimi ve yönetimi, analiz ve 
yorumlama süreçlerini değerlendirmek durumundadır. 

2009-2016 tarihleri arasında Harp Akademileri Komutanlığı'na bağlı Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı altında mezunlar 
vermiş İstihbarat Yüksek Lisans programı, 2017 itibariyle MSÜ'ye bağlı 
ATASAREN'de bağımsız bir ana bilim dalı olarak yapılandırılan İstihbarat 
Çalışmaları çatısı altında bu alanda Türkiye’de mevcut iki lisansüstü öğrenim 
programından biri olarak faaliyet göstermektedir.  

Askerî alanda, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kuvvet komutanlıkları ve 
Genelkurmay Başkanlığı; Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
yanı sıra günümüzde yatırım, risk analizi ve ticari rekabet analizi bağlamlarında özel 
şirketler, fonlar ve düşünce kuruluşları da istihbarat çalışmaları ve analizleri 
yapmaktadır. İstihbarat Çalışmaları ABD istihbaratı teorik ve analiz çerçevesinde ele 
almak suretiyle söz konusu disiplinin dünyada ve Türkiye’de bağımsız bir bilimsel 
araştırma alanı haline gelmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Bu kapsamda program çerçevesinde; veri ve bilginin üretimi ve yönetimi, istihbarat 
üretim süreci, istihbarat üretimi için gerekli örgütsel yapı ve işleyiş, analiz yöntem ve 
modelleri, istihbarat kurumları arasında koordinasyon ve uyum ihtiyacı, istihbarat-
hukuk, istihbarat-karar verici uyum ve ilişkisini anlamak, açıklamak ve problem 
sahalarına analitik çözüm alternatifleri geliştirmeyi hedefleyen lisansüstü tez 
çalışmaları ve bilimsel araştırma projeleri yürütülmektedir.  

 

Kariyer İmkânı 

Mezunlarımız, ATASAREN bünyesindeki güvenlik çalışmaları ve uluslararası ilişkiler 
doktora programları ile diğer üniversitelerin ilgili programlarına devam 
edebilecekleri gibi; kamuda ve özel sektörde yukarıda anılan resmî ve özel kurum ve 
kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve basın-yayın organlarında kariyer imkânı 
bulabilirler.   
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İSTİHBARAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 
Yarıyıl Ders Kredi AKTS Tür 

Güz Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 6 Z 

Güz İstihbarat Örgütlerinin Yapısı ve İşleyişi 3 6 Z 

Güz Millî Güvenlik ve İstihbarat Sistemi 3 6 Z 

Güz Rekabet İstihbaratı 3 6 S 

Güz İstihbarat Üretim Süreci 3 6 S 

Güz İstihbarat Analizi 3 6 S 

     
Bahar Seminer - 6 Z 

Bahar Karar Verme Teknikleri 3 6 Z 

Bahar 
Kamu Politikası Kapsamında  
Güvenlik Politikası Analizi 

3 6 S 

Bahar Bilgi Güvenliği 3 6 S 

Bahar Büyük Veri Analizi 3 6 S 

Bahar Bilgi Yönetimi ve Analizi 3 6 S 

Bahar İnsan İstihbaratı 3 6 S 

Bahar Stratejik İstihbarat 3 6 S 

 


