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 STRATEJİK İLETİŞİM ANA BİLİM DALI 

 

Amaç ve Kapsamı 

Günümüz dünyasında kitle iletişim araçlarının gelişen teknolojiye paralel olarak 
çeşitlenmesi ve gelişmesi beraberinde iletişim kavramını da dönüştürmüş ve önemini 
arttırmıştır.  Kamuoyu oluşturma ve bilgilendirmede oldukça önemli bir noktada 
duran iletişimi stratejik bir konuma taşımıştır. Bu değişim iletişim kanalları aracılığı 
ile kamuoyuna taşınan mesajların içeriği ve şeklinde de dönüşümlere neden olmuş, 
iletişimin stratejik bir kavram olarak algılanmasını ve stratejik olarak yönetimini 
zaruri kılmıştır. Modern dünyada önemli bir konumda duran birçok ordu da iletişim 
ortamındaki bu yapısal değişimler dikkate alınmış ve geleneksel yaklaşımlar 
bırakılarak yerine stratejik iletişimi odağa alan bir iletişim planlaması tercih 
edilmiştir.    

Savunma stratejileri, harekat politikalarının iletişimsel manada sürdürülebilirliği 
ölçüsünde başarılıdır. Teoride ve pratikte ne kadar başarılı olunursa olunsun, algı 
inşasında ve uluslararası seviyede haklılığı ortaya koyacak iletişim stratejileri 
günümüz dünyasında ülkelerin gücünü belirleyen temel faktörlerden biri halini 
almıştır. Stratejik İletişim bu noktada kapsayıcı bir model olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Stratejik İletişim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, stratejik iletişim alanında 
uzmanlaşmak isteyen öğrencilere bilim, teknoloji, kurum ve toplum başta olmak 
üzere iş ve sosyal hayatı oluşturan bütün unsurlara karşı disiplinler arası bir bakış 
açısı, stratejik bilinç ve yaklaşım becerisi kazandırmayı vaat etmektedir.  

Öğrencilere Stratejik İletişim’in temellerini oluşturacak teorik bilgilerin verilmesinin 
yanı sıra destekleyici olarak iletişim kuramları, uluslararası iletişim ve siyasal iletişim 
dersleriyle öğrencilerin donanımsal olarak kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. 
Program ile yeni nesil iletişim stratejileri, dijital diplomasi, sosyal medya stratejileri 
üzerinden öğrencilerin güncel olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilecek, 
değerlendirebilecek ve uygulayıcı olarak hareket edebilecek bir bilgi birikimine ve 
yetkinliğe sahip olmaları amaçlanmıştır. 

 

Kariyer İmkânı 

Öğretim programı, disiplinler arası bir yaklaşımla, iletişim, yeni iletişim teknolojileri, 
stratejik iletişim yöntemleri, uluslararası ilişkileri ve güvenlik araştırmaları temelinde 
uzmanlaşmayı esas alan şekilde tasarlandığından, öğrencileri tercih edecekleri 
derslerle ileride çeşitli akademik ve mesleki görevlere hazırlamaktadır. 

Stratejik İletişim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı mezunu öğrencilerimiz; Milli 
Savunma Bakanlığı, başta olmak üzere ilgili bakanlıklarda strateji geliştirme 
dairelerinde çalışma imkanı bulabilirler. Ayrıca İletişim Başkanlığı olmak üzere, 
ulusal ve uluslararası kurumlarda İletişim, Stratejik İletişim, Kamu Diplomasisi, 
Lobicilik ve Dış İşleri gibi alanlar üzerine uzman olarak çalışabilirler. Mesleki 
kariyerin yanı sıra, Milli Savunma Üniversitesi’nin ilgili birimlerinde, kamu ve vakıf 
üniversitelerinde akademik kariyer olanaklarından da yararlanabilirler.  
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STRATEJİK İLETİŞİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
 

Yarıyıl Ders Kredi AKTS Tür 

Güz Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 6 Z 

Güz Stratejik İletişim Temelleri 3 6 Z 

Güz İletişim Kuramları ve Modelleri 3 6 Z 

Güz Kültürlerarası ve Uluslararası İletişim 3 6 S 

Güz Siyasal İletişim ve Kamu Diplomasisi 3 6 S 

Güz İletişim Stratejileri ve Becerileri 3 6 S 

Güz Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi 3 6 S 

Güz Küreselleşme ve Sanal Toplum 3 6 S 

 
Bahar Seminer - 6 Z 

Bahar Stratejik İletişim ve Söylem Analizi 3 6 Z 

Bahar Dijital ve Sosyal Medyada Stratejik İletişim 3 6 S 

Bahar Savaş, Görsel İletişim ve Propaganda 3 6 S 

Bahar Dijital Diplomasi 3 6 S 

Bahar Kriz İletişimi ve Yönetimi 3 6 S 

Bahar Stratejik İletişim ve Etik 3 6 S 

 


