JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GÜVENLİK YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERSLER VE DAĞILIMLARI
1. Güvenlik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programında sekiz kredili ve bir kredisiz olmak üzere dokuz
ders alınması öngörülmektedir.
Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında on kredili ders alınması ve bir dönem projesi
hazırlanması öngörülmektedir.
2. Güvenlik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı için öngörülen ders dağılımı aşağıdaki
Tablo-1’de görüldüğü gibidir.
Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı için öngörülen ders dağılımı aşağıdaki
Tablo-2’de görüldüğü gibidir.
Tablo-1 Güvenlik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Dağılımı

Zorunlu Dersler

Seçmeli Dersler

Toplam

2+1

6

8 kredili,
1 kredisiz

Tablo-2 Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Dağılımı
Zorunlu Dersler

Seçmeli Dersler

Toplam

2+1 (Dönem Projesi)

8

10 kredili,
1 kredisiz (Dönem Projesi)

3. Dersler ve içerikleri Tablo-3’te sunulan Güvenlik Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans
Programı Ders Kataloğunda görüldüğü gibidir:
Tablo-3 Güvenlik Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Kataloğu
Sıra
No.

1

Dersin Adı

Araştırma
Yöntem ve
Teknikleri

Dersin
Türü

Dersin İçeriği

AKTS

Zorunlu

Bu
derste
Enstitü
öğrencilerinin
Bilimsel
Araştırma
Yöntemleri
konusunda
bilgi
sahibi
olmalarını ve buna uygun
olarak
tez,
makale
ve
araştırma raporu yazabilecek
yeterliliğe
ulaşmalarını
sağlamak; literatür taramasına
dayalı akademik yazım ve
araştırma yapma yeteneği

7
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Dersin
Dersin Kodu
Kredisi

3

GY211

kazandırarak bilimsel etik
çerçevesinde
uygun
veri
toplama ve analiz tekniklerini
kullanma
becerilerini
geliştirmek hedeflenmektedir.

2

İstihbarata
Giriş

Seçmeli

3

İstihbarat Teorileri

Seçmeli

4

Antropolojik
İstihbarat

Seçmeli

5

İstihbarat
Bilişim
Sistemleri

Seçmeli

Ders kapsamında, istihbaratın
tarihi,
gelişimi,
üretimi,
sınıflandırılması,
istihbarat
teorileri,
tehdit
istihbarat
ilişkisi, İKK, denetim konuları
ele alınacaktır.
İstihbaratın tanımı, çeşitleri,
bilgi,
değerlendirme
ve
analizin farkı ve istihbarat
kavramı
içerisindeki
yeri,
istihbaratın ana kaynağı olan
bilginin
elde
edilmesinde
izlenen
metotlar,
Türk
istihbarat tarihi, espiyonaj,
kontrespiyonaj,
stratejik
istihbarat, teknik istihbarat,
siber istihbarat, istihbarat
analizi,
İstihbarat
Teşkilatlarının
Kamuoyuna
yansıyan operasyonları
Sosyo-Kültürel
Antropoloji;
İstihbaratın
tanımı,
tarihi,
temel ilkeleri ve çeşitleri;
Antropolojik
İstihbarat;
Antropoloji
ve
İstihbarat
arasındaki
tarihi
bağ;
Antropolojik
İstihbarat
Sürecinde Etnosentrizm ve
Kültürel Relativizmin Önemi;
Antropolojik İstihbarata yönelik
örnek uygulamalar.
İstihbarat
toplama
ve
istihbaratı işleyerek kullanmak
için teknolojinin pek çok
imkanları
kullanılmaktadır.
İstihbarat Bilişim Sistemleri
dersinde istihbarat toplamada
teknolojinin
kullanımının
yanında toplanan verilerin
analiz edilerek kullanılması
dahil süreçler anlatılacaktır.
Bu kapsamda; dünya çapında
çeşitli olayların anlatımı ve
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7

3

GY212

7

3

GY224

7

3

GY213

7

3

GY214

güncel
olaylar
üzerinden
dersler işlenecektir.

Adli Bilimler
Çerçevesinde
İstihbarat

Seçmeli

Kritik
Altyapı Güvenliği

Seçmeli

8

Türk
İstihbarat
Tarihi

Seçmeli

9

Stratejik
İstihbarat

Seçmeli

6

7

Bu derste öğrencilere, adli
bilimlerin temelleri, adli bilim
uzmanlık alanları ve suç
soruşturması
sırasında
bilimsel
yöntemler
ile
bulgudan
delile,
delilden
sanığa
ulaşma
yolları,
inceleme yöntemleri, adli bilim
veri bankaları ve istihbarat
çalışmalarına
katkıları
hakkında
bilgi
verilmesi
hedeflenmektedir.
Bu derste kritik altyapıları
koruma stratejilerinde tehdit
değerlendirmesi
yapılması
konusunda
öğrencilerin
becerilerini
geliştirmek;
konuyla ilgili dünya çapında
öne çıkan uygulamalar ve
literatür
üzerinden,
kritik
altyapıların
terörist
saldırılardan
korunması
konusunda temel seviyede bir
akademik
yeterlilik
kazandırmak
hedeflenmektedir.
Bu
derste
öğrencilere
istihbarat tarihine metodolojik
yaklaşımın öğretilmesi; dünya
tarihinde, eski Türklerde, ilk
Müslüman Türk devletlerinde,
Selçuklularda, Osmanlılarda
ve Cumhuriyet Dönemindeki
istihbarat
örgütlerinin
ve
yapılarının
aktarılması
hedeflenmektedir.
Bu
derste
ulusal
ve
uluslararası düzeyde politika
yapımı ve askeri planlama için
gerekli istihbaratın toplanması,
işlenmesi,
analizi
ve
dağıtılması
sürecinin
tamamını
içerin
stratejik
istihbarat
kavramının
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7

3

GY215

7

3

GY216

7

3

GY217

7

3

GY218

incelenmesi ve öğrencilerin
mesleki ve kişisel gelişim
süreçlerine katkı yapılması
hedeflenmektedir.

İstihbaratın
10 Yönetimi ve
Örgütlenmesi

Seçmeli

11

İnsan
İstihbaratı

Seçmeli

12

Siyasal Şiddet ve
Terörizm

Seçmeli

İstihbarat
yönetimi
ve
örgütlenmesinin
dünü
ve
bugünü üzerine farklı ülke
istihbarat teşkilatları analiz
edilerek istihbarat yönetimi ve
örgütlenmesi
kavramlarının
gelecekte
nasıl
olacağı
hakkında
çıkarımlarda
bulunulacaktır.
Bu derste en önemli istihbarat
türü olan insan istihbaratı
hakkında bilgiler verilmesi,
farklı
ülkelerin
insan
istihbaratına
yönelik
uygulamalarının aktarılarak,
insan istihbaratının genel
istihbarat ve ülke güvenliğine
yönelik etkilerinin öğretilmesi
hedeflenmektedir.
Bu derste terörizm, terörizmin
sebepleri
ve
mücadele
yöntemleriyle
ilgili
temel
bilgilerin öğrenilmesi, farklı
terörist örgütlerin ve ülke
mücadele
yöntemlerinin
karşılaştırılarak incelenmesi,
terörizm ve terörizmle ilgili
temel kavramların tarihsel
perspektif içinde gelişimini
öğrenmek ve farklılıklarını
açıklayabilmek,
siyasal
radikalleşme
perspektifinde
terörizmin
sebeplerini
öğrenmek,
terörizmle
mücadele
yaklaşımlarını
bilmek,
güncel
terörizm
çalışmaları
ve
seyrini
tartışmak,
terörizm
ve
mücadele yöntemlerini farklı
ülke ve terör örgütleri örnekleri
üzerinde
inceleyerek
uygulama
alanına
yansımalarını analiz etmektir
amaçlanmaktadır.
4/12

7

3

GY220

7

3

GY221

8

3

GY219

13

Kültürel
İstihbarat

Aldatma,
14 Propaganda ve
Dezenformasyon

15

Seçmeli

7

3

GY222

7

3

GY223

Bu derste ulusal güvenlik
stratejisi
bağlamında
istihbaratın önemini incelemek
hedeflenmektedir.

7

3

GY225

Seçmeli

Bu derste istihbaratın hukuki
boyutunun
güvenlik
bağlamında
incelenmesi
hedeflenmektedir.

7

3

GY226

Seçmeli

Bu derste radikalleşmeye iten
faktörler ile radikalleşmeye
karşı mücadele yöntemlerinin
öğretilmesi hedeflenmektedir.

7

3

GY227

Seçmeli

Bu
derste
istihbaratın
ekonomik
güvenlik
ve
ekonomiyle
ilişkisinin
incelenmesi hedeflenmektedir.

7

3

GY228

Seçmeli

İstihbarat ve Ulusal
Seçmeli
Güvenlik Strateji

16 Güvenlik Hukuku

Radikalleşme ve
17 Radikalleşmeye
Karşı Mücadele
Ekonomi Güvenliği
18 ve Ekonomik
İstihbarat

Değişen güvenlik yaklaşımları
ve insani güvenlik kavramı,
istihbaratın
değişen
fonksiyonu, kültür ve sosyal
antropoloji ile istihbarat ilişkisi,
insan ve halk merkezli çatışma
ve savaş yaklaşımları gibi
temel kavramlar ders içeriği
içerinde
yer
almaktadır.
Kültürel
ve
antropolojik
istihbarat kavramının gelişimi,
taktik ve stratejik anlamda bir
araç olarak değerlendirilmesi
ve kavrama yöneltilen eleştirel
yaklaşımlar
da
ders
kapsamında
üzerinde
durulacak başlıca konulardır.
Bu derste en önemli istihbarat
tekniklerinden
aldatma,
propaganda
ve
dezenformasyon kavramlarına
değinilerek,
istihbarat
elemanlarının
nitelik
ve
özeliklerinin ortaya konması
ve
belirtilen
kavramların
istihbarata ve ülke güvenliğine
etkisinin
açıklanması
hedeflenmektedir.
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19 Siber Güvenlik

Seçmeli

İstihbarat
Operasyonları

Seçmeli

20

İstihbarata Karşı
21 Koyma ve Karşı
İstihbarat

İstihbarat
Örgütlerinde
22
Liderlik ve
Yöneticilik

23

İstihbarat Hukuku
ve Etik

İstihbaratta
Kaynak Yönetimi:
24
Süreç, Politika ve
Para
Karşılaştırmalı
İstihbarat Örgütleri
25 ve Türk-AmerikanRus ve İngiliz
İstihbaratı

26

Milli İstihbarat ve
Güvenlik

Stratejik İstihbarat
27
ve Ulusal Güvenlik

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Bu derste siber güvenlikle ilgili
temel
kavramlardan
bahsedilerek, siber saldırılara
karşı
alınacak
güvenlik
tedbirlerinin
öğretilmesi
hedeflenmektedir.
Bu derste yapılmış istihbarat
operasyonlarının vaka analizi
yöntemiyle
incelenmesi
hedeflenmektedir.
Bu derste istihbarata karşı
koyma ve karşı istihbarat
yöntemleri incelenecektir.
Derste
tarihsel
süreçte
değişen istihbarat kavramı ve
örgütlerinin
yapısı
genel
hatlarıyla incelenecektir. Bu
süreçsel yaklaşım içerisinde
yapı ve liderlik özelliklerini
şekillendiren unsurların ve
farklı
örgütlerde
farklı
özelliklerin
görülmesinin
ayrıntılı
değerlendirmesi
yapılacaktır.
Bu derste istihbaratın hukuki
boyutu
etik
bağlamda
incelenecektir.

3

GY229

7

3

GY230

7

3

GY231

7

3

GY232

7

3

GY233

7

3

GY234

Seçmeli

Bu
derste
kaynaklarının
süreci
hukuki
incelenecektir.

Seçmeli

Bu derste dünyadaki istihbarat
örgütlerinin
karşılaştırmalı
analizi yapılacaktır.

7

3

GY235

Seçmeli

Bu derste ülkelerin istihbarat
faaliyetlerinin yasal zemini ve
milli istihbarat yapılanmaları
güvenlik
bağlamında
incelenecektir.

7

3

GY236

Seçmeli

Bu derste stratejik istihbarat
kavramı
ulusal
güvenlik
bağlamında incelenecektir.

7

3

GY237
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istihbarat
yönetilmesi
bağlamda

7

28

29

Bölgesel İstihbarat
Analizi

Suç İstihbaratı
Analizi

Seçmeli

Bu derste yapılandırılmış
teknik analizlerin istihbarat
disiplinindeki
bölgesel
örnekleri incelenecektir.

7

3

GY238

Seçmeli

Bu derste suç istihbaratına
yönelik temel kavramlar ve suç
istihbaratı analiz yöntemler
öğretilecektir.

7

3

GY239

7

3

GY240

7

3

GY241

7

3

GY242

7

3

GY243

7

3

GY244

7

3

GY245

31 Teknik İstihbarat

Seçmeli

Uygulamalı
32 İstihbarat Toplama
Yöntemleri

Seçmeli

33

İç Güvenlik
İstihbaratı

34 İnsan İstihbaratı

Seçmeli

Seçmeli

35

Güvenliğin Teorik
Temelleri

Zorunlu

36

Türkiye’nin
Toplumsal Yapısı

Seçmeli

Bu derste istihbaratın teknik ve
elektronik boyutu incelenerek
istihbarata yönelik teknolojik
gelişmelerden bahsedilecektir.
Toplama disiplinini oluştuğu
felsefenin anlaşılması, devlet
uygulamaları,
istihbarat
çarkına farklı yaklaşımlar,
İstihbarat çarkı içinde toplama
safhasına
odaklanarak
yöntem ve araçsal olarak
uygulamaya dönük yapılan
çalışmalar anlatılacaktır.
Bu
derste
iç
güvenlik
faaliyetlerinde
istihbarat
toplama
yöntemleri
öğretilecektir.
Bu derste en önemli istihbarat
toplama yöntemlerinden olan
insan
istihbaratı
kavramı
üzerinde durulacaktır.
Bu
derste,
güvenlik
çalışmalarının
uluslararası
ilişkilerin bir alt disiplini olarak
doğuşu, stratejik çalışmalar
hegemonyasında gelişimi ve
soğuk savaş sonrasındaki
dönüşümü ile bu dönüşümde
ortaya çıkan kuramsal çeşitlilik
ele alınmaktadır.
Bu derste 19’uncu yüzyıldaki
oluşumdan
başlayarak
modern Türkiye’nin toplumsal
kurumları ve yapısı hakkında
bilgi verilecektir.
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37

38

İç Güvenlik ve
İstihbarat

Güvenlik ve Yeni
İstihbarat Konsepti

39 Göç ve Güvenlik

Seçmeli

Bu derste iç güvenlikle ilgili
temel kavramlar öğretilerek iç
güvenlikle
istihbarat
arasındaki ilişki incelenecektir.

7

3

GY246

Seçmeli

Bu derste, modern güvenlik
yaklaşımlarının ortaya çıkışı,
temel kavramlar ve teorik
yaklaşımlar ayrıntılı olarak
incelenecek,
istihbarat
kavramının değişen güvenlik
yaklaşımları içerisinde nasıl
evrildiği
anlaşılmaya
çalışılacaktır. Birinci Dünya
Savaşı, İkinci Dünya Savaşı,
Soğuk Savaş, Terörle Savaş
ve
Küreselleşme
gibi
süreçlerin
güvenlik
ve
istihbarat ilişkisini ne şekilde
etkilediği
üzerinde
durulacaktır.

7

3

GY247

Seçmeli

Bu derste göçün güvenlik
üzerindeki etkisi ve istihbaratla
ilişkisi incelenecektir.

8

3

GY248

4

0

GY249

7

3

GY250

40 Seminer

Zorunlu

Ayaklanmalara
Karşı Koyma ve
41 Terörizmle
Mücadelede
İstihbarat

Seçmeli

Güvenlik Yönetimi (İstihbarat)
alanında; araştırma sorusunun
geliştirilmesi,
kaynak
taramanın
gösterimi,
araştırma
yönteminin
belirlenmesi gibi konuların
gösterimi bu kapsamda ele
alınmaktadır. Bu kapsamda,
ayrıca ilgili ders haftalarında
belirtilen
tematik
konuşmalarda güncel olmakla
birlikte, Güvenlik Yönetimi
(İstihbarat) alanında öne çıkan
konular ele alınmaktadır.
Bu
ders
kapsamında,
ayaklanmalara karşı koyma ve
terörizmle
mücadelede
kullanılan
yöntemler
ve
istihbaratın bunlar içindeki yeri
tartışılacaktır. Geçmiş örnekler
üzerinden
yapılacak
incelemelerde
istihbaratın
etkinliği
sorgulanacak,
8/12

Sosyal Bilimlerde
Veri Analizi

Seçmeli

43 İstihbarat Hukuku

Seçmeli

44 Bölgesel İstihbarat

42

Diplomasi,
45 Güvenlik ve
İstihbarat
İstihbaratta Temel
46
Kavramlar

7

3

GY251

Bu
derste
istihbarat
uygulamaları
hukuksal
zeminde incelenecektir.

7

3

GY252

Seçmeli

Bu derste bölgesel istihbarat
uygulamaları
örnekler
üzerinden incelenecektir.

7

3

GY253

Seçmeli

Bu derste uluslararası ilişkiler
bağlamında
diplomasi,
güvenlik
ve
istihbaratın
arasındaki ilişki incelenecektir.

7

3

GY254

Seçmeli

Bu derste istihbaratla ilgili
temel
kavramlardan
bahsedilecektir.

7

3

GY255

7

3

GY256

7

3

GY257

7

3

GY258

7

3

GY259

7

3

GY260

7

3

GY261

Stratejik İstihbarat
ve İKK

Seçmeli

Dünyada ve
48 Türkiye’de
İstihbarat Örgütleri

Seçmeli

47

49

Terörizm ve
İstihbarat

Türk İstihbarat
50
Yapılanması

günümüz
ve
gelecekte
yaşanan/yaşanacak
değişimlerde bu etkinliğin nasıl
arttırılabileceğinin tartışılması
hedeflenecektir.
 Nitel ve nicel
yaklaşımlar
 SPSS’de veri analizi
 AMOS’da veri analizi
NVIVO/MAXQDA’da
veri
analizi

Seçmeli

Seçmeli

51 Sinyal İstihbaratı

Seçmeli

52 Siber İstihbarat

Seçmeli

Bu derste stratejik istihbarat
kavramı farklı perspektiflerden
incelenecek ve istihbarata
karşı koyma konusundan
bahsedilecektir.
Bu
derste
Türkiye’deki
istihbarat
örgütleri
ile
dünyadaki bazı istihbarat
örgütlerinin
yapısı
ve
faaliyetleri incelenecektir
Bu derste istihbaratla terörizm
arasındaki ilişki incelenecektir.
Bu
derste
Türkiye’deki
istihbarat yapılanması tarihsel
süreçte incelenecektir.
Bu derste sinyal istihbaratı
incelenecek
ve
çeşitli
uygulamalar örneği üzerinden
tartışılacaktır.
Bu derste siber istihbarat
kavramı incelenecek ve çeşitli
uygulamalar
üzerinden
9/12

tartışılacaktır.

Savaş, Çatışma ve
53 Terörizm Veri
Tabanları

Seçmeli

Yapılandırılmış
54 İstihbarat Analiz
Teknikleri

Seçmeli

İnsansız Hava
55 Araçları ve
Güvenlik

Seçmeli

56

İç Güvenlik
Yönetimi

Zorunlu
Seçmeli

57

Kolluk Yönetimi ve
Hukuku

Seçmeli

58 Güvenlik Yönetimi

Seçmeli

59 Stratejik Güvenlik

Seçmeli

Savaş, Güvenlik ve Terörizm
very tabanları son yirmi yılda
bu
alanlardaki
akademik
çalışmaları destekleyen temel
kaynaklardır. Savaş alanında
COW
Project,
terörizm
alanında Start ve Global
Terrorism Database başta
olmak üzere veri tabanlarının
hangi akademik çalışmalarda
nasıl kullanıldığı, bu very
tabanlarının
oluşturulma
mantığı,
projeleri,
veri
tabanlarının nasıl inceleneceği
ve verilerin nasıl çekilip
akademik
çalışmalarda
kullanılabileceği dersin ana
içeriğini oluşturmaktadır.
Bu derste yapılandırılmış
teknik analizlerin istihbarat
disiplinindeki
örnekleri
incelenecektir.
İnsansız Hava Araçlarında
yaşanan teknolojik gelişmeler
ile uluslararası, ulusal ve iç
güvenliğe
etkileri
incelenecektir.
Değişen
ve
farklılaşan
güvenlik ortamının devletlerin
iç güvenliğine ve yönetimine
etkileri incelenecektir.
Kamu Güvenliğinde kolluk
kuvvetlerinin icra edeceği
önleyici
ve
adli
kolluk
faaliyetleri ve yasal altyapısı
incelenecektir.
Devletlerin ulus devletleri
etkileyen
çeşitli
güvenlik
tehditlerine karşı uluslararasıulusal-iç
güvenlik
yaklaşımlarıyla
birlikte
yönetimi imcelenecektir.
Ulus devletin uluslararası
ortamının yarattığı güvenlik
ortamında stratejik yönetim
yaklaşımı incelenecektir.
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7

3

GY262

8

3

GY263

7

3

GY264

7

3

GY265

7

3

GY266

7

3

GY267

7

3

GY268

60

Güvenlik
Teknolojileri

Terörizmin
Finansmanı ve
61
Mücadele
Yöntemleri

Seçmeli

Seçmeli

Keşifsel Veri
Analizi

Seçmeli

63 Veri Madenciliği

Seçmeli

64 Sosyal Ağ Analizi

Seçmeli

65

Radikalleşme ve
Kültürel İstihbarat

Seçmeli

66

Uluslararası
Organize Suçlar

62

İstihbarat ve
67 Güvenlik
Stratejileri

Seçmeli

Seçmeli

Çok Kriterli Karar
68
Seçmeli
Verme

69

Uzmanlık Alan
Dersi

Zorunlu

Çeşitlenen güvenlik ve suç
ortamında
güvenliğin
sağlanmasında ortaya çıkan
teknolojiler incelenecektir.
Terörizmin ortaya çıkışından
itibaren
sürdürülebilirliğine
imkân sağlayan finansman
kaynaklarının önlenmesi ve
mücadele
yöntemleri
icelenecektir.
İstatistiksel grafikler ve diğer
veri görselleştirme yöntemleri
kullanılarak
verinin temel
özelliklerinin özetlemesi ve
veri
kümelerinin
analiz
edilmesidir.
Büyük ölçekli veriler arasından
faydalı bilgiye ulaşmak, büyük
veri
yığınları
içerisinden
gelecekle
ilgili
tahminde
bulunabilmek için bağıntıları
aramaktır.
Sosyal ağ analizi, toplumsal
yapıları ağ ve çizge teorileri
üzerinden
incelemeye
yarayan analiz türüdür.
Terörizmde
radikalleşmeye
karşı icra edilen kültürel
istihbarat
yaklaşımı
incelenecektir.
Değişen güvenlik tehditleri
kapsamında uluslararası
organize suçlar ve mücadele
yöntemleri incelenecektir.
İstihbarat ve güvenlik stratejileri
ve yöntemleri ulus devlet
ölçeğinde incelenecektir.
Bilimsel yöntem olarak nicel
analiz teknikleri içerisinde çok
kriterli karar verme yöntemi
incelenecektir.
Tezli Yüksek Lisans Programı
öğrencilerinin gereksinmesini
karşılamak üzere veya tez
çalışmalarına yönelik seçilen
konularda açılan, öğretim
elemanlarının etkin olarak
katıldığı,
haftalık
ders
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7

3

GY269

7

3

GY270

7

3

GY271

7

3

GY272

7

3

GY273

8

3

GY274

7

3

GY275

7

3

GY276

7

3

GY277

30

0

GYUZM1

programında günü, yeri ve
saati belirlenmiş kuramsal
derslerdir.

70

Uzmanlık Alan
Dersi

Zorunlu

71

Uzmanlık Alan
Dersi

Zorunlu

72

Uzmanlık Alan
Dersi

Zorunlu

73 Dönem Projesi

Zorunlu

74 Dönem Projesi

Zorunlu

Tezli Yüksek Lisans Programı
öğrencilerinin gereksinmesini
karşılamak üzere veya tez
çalışmalarına yönelik seçilen
konularda açılan, öğretim
elemanlarının etkin olarak
katıldığı,
haftalık
ders
programında günü, yeri ve
saati belirlenmiş kuramsal
derslerdir.
Tezli Yüksek Lisans Programı
öğrencilerinin gereksinmesini
karşılamak üzere veya tez
çalışmalarına yönelik seçilen
konularda açılan, öğretim
elemanlarının etkin olarak
katıldığı,
haftalık
ders
programında günü, yeri ve
saati belirlenmiş kuramsal
derslerdir.
Tezli Yüksek Lisans Programı
öğrencilerinin gereksinmesini
karşılamak üzere veya tez
çalışmalarına yönelik seçilen
konularda açılan, öğretim
elemanlarının etkin olarak
katıldığı,
haftalık
ders
programında günü, yeri ve
saati belirlenmiş kuramsal
derslerdir.

30

0

GYUZM2

30

0

GYUZM3

30

0

GYUZM4

Öğrenciler
belirledikleri
konuda
dönem
projesi
hazırlayacaktır.

15

0

GYDP1

Öğrenciler belirledikleri konuda
dönem projesi hazırlayacaktır.

15

0

GYDP2
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