
Ders Profili-Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Dersin Kodu : POLS 360 
Dersin Adı: Bilgi Çağında Siber Tehditler ve 

Güvenlik 

Zorunlu / Seçmeli : Seçmeli Önkoşul :  - 

Katalog Tanımı: Siber ortam ve oluşumu. 

Siber ortamın aktörlerinin ortaya çıkışı. Yeni 

medyada uluslararası iletişim. Siber ortam ve 

tehditleri için güvenlik yaklaşımları. 

Devletlerin siber ortamı güvenlikleştirme 

çabaları. Stratejiler ve tehditlerle, suçlarla 

mücadele. Yeni bir dijital uluslararası sisteme 

doğru. 

Ders Kitabı: / Öğretim elemanı tarafından 

belirtilecektir 

Kredi / AKTS Sayısı: (3+0+0) 3 /  6 ECTS  

Detaylı Tanım: Bu ders öğrencilere genel olarak yeni güvenlik çalışmaları alanını ve özellikle 

de bilgi çağındaki güvenlik politikaları tanıtmaktadır. Ders ilk olarak, güvenlik kavramı ve bu 

kavramın bağlı bilginin hızlandığı bu çağda değiştirdiği normlar/ilkeler hakkında güncel 

tartışmalar üzerinden genel bir analiz sunar. Dönem boyunca derste ulusal siber güvenlik 

politikalarının oluşturulması ile ilgili çeşitli yaklaşımlar tartışılır ve Türkiye’nin başlıca ulusal 

siber güvenlik sorunları analiz edilir. 

İçerik Tasarımı : - Bilgisayar Kullanımı: Gerekli 

Ders Çıktıları : [ilgili program çıktıları parantez içerisinde yer almaktadır.]: 

Öğrenciler dersin sonunda: 

 Güvenlik çalışmaları hakkında genel bir anlayışa sahip olacaklar [IR1, IR3, IR5, PS5]. 

 Uluslararası ilişkilerde kavramsal ve siyaset odaklı çalışmaların birbirleri ile ne kadar 

bağlantılı olduğunu anlayacaklar [IR1, IR3]. 

 Türkiye’nin ulusal siber güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olabilecekler [IR2, 

PS5]. 

 Yazılı ödevler ve sınıf içi tartışmalar aracılığıyla analitik ve eleştrisel düşünme 

becerilerini geliştirebilecekler [8, 10, 15, 16]. 

Önerilen Kaynaklar: 

Cyberpower and National Security (National Defense University), Franklin D. Kramer (Ed), 

Stuart H. Starr (Ed.), Larry Wentz (Ed.), 2009.  

Ders İşleme Yöntemleri: Ders anlatımı, tartışma ve analiz seansları yapılır.  

Değerlendirme Yöntemleri: 

Vize sınavı 30% 

Final Sınavı 35% 

Kısa sınavlar 15% 

Eleştiri yazıları 10% 

Derse devamlılık 10% 



Öğrenci İş Yükü / :AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Tablosu: 

Ders Öncesi Okuma                                                    65 (saat) 

Dersler                                                                         35 (saat) 

Eleştiri yazıları                                                            40 (saat) 

Sınavlar                                                                       10 (saat) 

TOPLAM                                                                    150 (saat) (25x6) 6 AKTS 

Hazırlayan: Salih Bıçakcı Gözden geçirildiği tarih : 05.08.2011 

 


