
ANARŞİZM 

Bu programın amacı, modern bir ideoloji olarak anarşizmin tarihsel ve felsefi altyapısını 

sunmaktır. Bu altyapıyla birlikte kurucu babalar olarak anılan 4 ismin (William Godwin, Proudhon, 

Bakunin, Kropotkin) eserleri ve düşünceleri incelenecek; bu düşüncelerin tarihsel izlekleri ve 

etkileri tartışılacaktır. Ders içi okumalara ek olarak film ve kitap analizleriyle çerçeve 

genişletilmeye çalışılacaktır. 

 
GÖÇ  

Lisans 

Göç olgusu insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte kavramsallaştırılması ve teorik çerçeveye 

oturtulması 19 yüzyıl ve sonrasına işaret etmektedir. Göç çalışmaları ülkemizde özellikle Suriye 

kriziyle birlikte çok daha popüler hale gelmiştir. Göçle ilgili temel anlaşmaları, kavramları ve 

teorileri ele alarak katılımcılar için göç ve göç çalışmalarına giriş yapmayı hedefleyen 

programımız 6 hafta sürmektedir. Program sonucunda katılımcıların; 

1. Göç nedir ve neden önemlidir? 

2. Temel göç teorileri nelerdir? 

3. Göçmen, sığınmacı ve mülteci kimdir? 

4. Düzensiz göç nedir? 

5. Küreselleşme ve Göç İlişkisi nedir? 

6. Kalkınma ve Göç ilişkisi nedir? 

sorularına temel cevapları verebilmeleri beklenmektedir. Program süresince kitap incelemesi, 

film/belgesel incelemesi, röportaj ve araştırma yazısı, sunum gibi görevler verilerek katılımcıların 

akademik düzeyde okuma, analiz etme, yazma, sunum yapma becerilerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 
Lisansüstü 

Göç Çalışmaları ile ilgili daha önce ders aldığı ve belirli bir bilgi düzeyine sahip olduğu varsayılan 

lisansüstü öğrencileri için gerçekleştirilen programda temel hedef göç literatürüne katkı 

sunabilecekleri bir akademik makale yazımı gerçekleştirebilmektir. Program 6 hafta sürmekle 

birlikte hakemli dergide yayınlanmak üzere hazırlanacak makaleler için makul süre 

sağlanmaktadır. 

Programda katılımcıların: göç ile güvenlik, entegrasyon, toplumsal cinsiyet, kalkınma, ulus ötesi 

vatandaşlık ve diasporalar arasındaki ilişkiye dair okumalar yapması ve bu konuların bağlamına 

dair bir bakış açısı geliştirmesi beklenmektedir. Lisans programına benzer şekilde akademik 

düzeyde yazma, okuma, analiz yapmanın yanı sıra akademik metot kullanma ve bir akademik 

makale önerisi hazırlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 
LATİN AMERİKA  

Latin Amerika Çalışmalarında, bölgede gelişen siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihi her 

türlü kayda değer olay incelenerek bireylere Latin Amerika dinamikleriyle bölge hakkında 

araştırma bilinci kazandırılması hedeflenmektedir. 



BALKANLAR 

Lisans 

Balkanlar ilk çağlardan günümüze her dönemde halklar, imparatorluklar, krallıklar, ulus devletler, 

bölgesel ve küresel aktörler açısından önemli bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye 

açısından gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık 500 yıllık hakimiyeti gerekse Cumhuriyetin 

ilk dönemlerinde Balkan Paktı ve Soğuk Savaş sonrasında bölgedeki Türk ve Müslüman 

unsurlarla olan ilişkiler bağlamında hem tarihi ve kültürel bağlamda hem de askeri-stratejik 

perspektifte kritik önemde olmuştur. Balkan O-Staj Programı ile katılımcıların; 

1. Balkanlar neresidir? 

2. Balkan halkları kimlerdir? 

3. Balkanlarda Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 

4. Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Dönemi 

5. Balkanlarda Ulusal İsyanlar ve Ulus Devletleşme Süreci 

6. Balkanlarda Güncel Meseleler 

Konu başlıklarına dair okumalar-tartışmalar yaparak genel bir bakış açısı kazanmaları 

beklenmektedir. 

Program süresince kitap incelemesi, film/belgesel incelemesi, röportaj ve araştırma yazısı, 

sunum gibi görevler verilerek katılımcıların akademik düzeyde okuma, analiz etme, yazma, 

sunum yapma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 
Lisansüstü 

Balkanlarla ilgili daha önce ders aldığı ve belirli bir bilgi düzeyine sahip olduğu varsayılan 

lisansüstü öğrencileri için gerçekleştirilen programda temel hedef Balkanlarla ilgili literatüre katkı 

sunabilecekleri bir akademik makale yazımı gerçekleştirebilmektir. Program 6 hafta sürmekle 

birlikte hakemli dergide yayınlanmak üzere hazırlanacak makaleler için makul süre 

sağlanmaktadır. 

Programda katılımcıların: 

● Yugoslavya’nın Dağılması 

● Güç Politikalarında Balkanlar: Büyük Güçlerin Müdahaleleri 

● Balkanlar ve Güvenlik Meseleleri 

● Balkanlar ve Self-Determinasyon Problemi 

● Bölgesel İşbirliği ve Balkanlar 

● Avrupa Birliği ve Balkanlar 

konu başlıklarına yönelik okumalar yapması ve bu konuların bağlamına dair bir bakış açısı 

geliştirmesi beklenmektedir. Lisans programına benzer şekilde akademik düzeyde yazma, 

okuma, analiz yapmanın yanı sıra akademik metot kullanma ve bir akademik makale önerisi 

hazırlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 
TOPLUMSAL CİNSİYET  

Bu program, toplumsal cinsiyeti siyasal ve toplumsal olarak yapılandırılmış bir kategori olarak 

incelerken, cinsiyet eşitsizliğinin iktidar sistemlerine nasıl gömülü olduğunu ve ırk, sınıf ve diğer 

sosyal ve ekonomik hiyerarşilerle kesişme yollarını göstermeyi hedeflemektedir. Program 

süresince stajyerler, üçüncü dalga feminizm temelli toplumsal cinsiyet tartışmaları kapsamında 

erkeklik çalışmaları, queer çalışmaları gibi konularda makale tartışmaları yapacaklardır. 

İzlencede belirtilen okumaların yanı sıra kitap ve film analizleriyle konunun iyice özümsenmesi 

amaçlanmaktadır. 



ULUSLARARASI HUKUK 

Bu programda, uluslararası hukuka ilişkin ilkesel yaklaşımlar, devlet kuramı ve hukuk felsefesi 

bağlamında analiz edilecektir. Tanıma, halefiyet, diplomasi ve antlaşma gibi temel kavramların 

yanı sıra, devletler arasındaki güncel uyuşmazlıklar da ele alınacak, böylelikle uluslararası 

hukukun teorik ve pratik boyutları arasında somut bir bağlantı kurulacaktır. Edinilen bilgiler, 

belgesel, kitap ve yargı kararlarına ilişkin incelemelerle pekiştirilmeye çalışılacaktır. 

 
SİBER GÜVENLİK 

Bu programın amacı, Uluslararası İlişkiler literatüründe yeni bir kavram olan ve sürekli 

güncelleme gerektiren siber güvenliğin kavramsal çerçevesini anlayıp, üzerine güncel verilerin 

eklenerek anlaşılmasını sağlamaktır. Program işleyişine göre öncelikle güvenlik konusunun 

temeli J. Ikenberry, B. Buzan, J. Nye ve R. Keohane gibi isimlerden çalışılacak; daha sonra 

stajyerlerin seçtikleri alanlara yönelik güncel sorunlar bu çerçevede incelenecektir. Okumaların 

yanı sıra kitap analizleri ve güncel yazılarla program ilerleyecektir. 

 
FEMİNİZM  

Türk Dil Kurumu Sözlüğü Feminizmi “Toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine 

çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden düşünce akımı; kadın hareketi” olarak tanımlamıştır. Bu 

tanımdan yola çıkarak Feminizm Okumaları O-Staj Programı temelde Feminizmi kadınların kadın 

oldukları için uğradığı eşitsizliklere karşı başkaldırı niteliğinde; kadın özgürlüğünü ve cinsiyet 

eşitliğini savunan bir yaklaşım olarak ele alacaktır. Bu staj programının katılımcıları öncelikle 

kadınların siyasi iktidarı mücadelesine odaklanan I.Dalga Feminizm üzerine okumalar/tartışmalar 

yapacak ardından feminizmin yükselişe geçtiği 1970’li yıllara uzanarak II.Dalga Feminizm üzerine 

okumalar/tartışmalar yapacaktır. Ayrıca katılımcılar seçilmiş olan kitabın ve filmin analizlerini 

yaparak stajın konu içeriğine dair kapsayıcı bir bilgi birikimi inşa edeceklerdir. 

 
SİVİL TOPLUM 

Sivil toplumun multidisipliner bir alan olması, akademik çalışmalar açısından önem arz 

etmektedir. Sosyal bilimlerin temelini oluşturan sivil toplumun, 21.yüzyılda hem teorik, hem pratik 

etki alanı genişlemektedir. Bu kapsamda program, 

 
-Avrupa’da Sivil Toplum Kavramı ve Tarihsel Süreci 

-Türkiye’de Sivil Toplumun Tarihi ve Unsurları 

-Kamusal Alan, Demokrasi ve Sivil Toplum 

-Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ve Küreselleşme Olgusu 

-Kamu Politikası ve Sivil Toplum 

-Sivil Toplum ve Toplumsal Hareketler 

-Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Sivil Toplum 

-Sivil Toplum Kuruluşların Amaç ve Faaliyetleri konularından oluşmaktadır. 

 
Farklı STK’lardan konuşmacılar davet edilerek sivil toplum kuruluşlarında çalışmak isteyenlere 

çeşitli öneri ve bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun yanında makale tartışmaları, film-belgesel 

analizleri, kitap değerlendirmeleri ve araştırma makaleleriyle çeşitli becerilerin kazandırılması 

hedeflenmektedir. 



MİLLİYETÇİLİK 

Lisans 

6 haftalık “Milliyetçilik Okumaları” programında, uluslararası düzenin vazgeçilmezi ulus-

devletlerin en önemli bileşenini oluşturan milletlerin oluşumunu açıklayan farklı ekollere bakıp 

milliyetçilik olgusunun, milliyetçilik çalışan önemli isimlerin temel metinlerine bakarak tartışmak 

planlanmaktadır. Bu programın hedefi, milliyetçilik literatürünün temel metinleri aracılığıyla, 

milliyetçilik olgusu ile ilgili temel fikirler elde etmenin yanı sıra, “uluslararası ilişkiler disiplininin de 

bir parçasını oluşturduğu sosyal bilimlerde milliyetçilik nasıl çalışılmıştır/çalışır?” sorusuna 

yanıtlar aramaktır. 

 
Lisansüstü 

Milliyetçilik literatürünün temel eserlerini okumuş, okumasa da bu eserlere aşina olduğu kabul 

edilen lisansüstü öğrencilerine yönelik programda temel hedef, milliyetçilik konusundaki temel 

bilgilerin yanı sıra, bu konunun “kolektif hafıza”, “hafıza mekânları” ve “hakikat rejimi” gibi 

kavramlar etrafında akademik olarak nasıl çalışılabileceğine dair ufuk yaratmak olacaktır. 

 
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 

Lisans 

6 hafta sürecek olan bu çalışmada amaç, stajyerlerin uluslararası örgütlerin rolleri, işlevleri ve 

barış yapmadaki rolleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Buna ek olarak, barış yapma 

rolünün yegâne sahibi olan Birleşmiş Milletler’in karar alamaması bir başka deyimle tıkanması 

durumunda bu rolün kime ait olabileceğinin üzerinde durulacaktır. Bununla beraber, uluslararası 

terörizm üzerinden uluslararası örgütlerin güvenlik anlayışları ve rolleri analiz edilecektir. 

Programın sonuna gelindiğinde ise daha önce öğrenilen bilgiler ışığında uluslararası örgütlerin 

sisteminde yaşanabilecek olan değişiklikler ve geleceği hakkında stajyerlerin fikir sahibi olunması 

sağlanacaktır. 

 
Lisansüstü 

6 haftalık bu çalışmanın amacı, lisansüstü öğrencilere uluslararası örgütler hakkında bilgiler 

vermekten çok, analitik düşünmelerine katkıda bulunmaktır. Böylelikle, uluslararası örgütlerin 

yapısı, işlevi, rolleri ve barışı korumadaki rolleri tartışılırken, barışı koruma rolüne alternatif 

anlayışlara yer verilecektir. Bununla beraber, stajyerlerin uluslararası ilişkiler teorileri ile 

uluslararası örgütleri bağdaştırarak analiz yeteneğine ulaşması amaçlanmaktadır. Uluslararası 

örgütlerin değişen güvenlik anlayışları ve buna bağlı olarak göç ve terörizm olgularının da 

değişimi üzerinde durulması planlanmaktadır. Son haftada ise, bu anlayışlardaki eksiklikler, çifte 

standartlar ve eşitsizlikler üzerinde durulurken uluslararası örgütlerin gelecekteki yerinin de analiz 

edilmesi sağlanacaktır. Böylece, program boyunca öğrenilen bilgiler ışığında, yeni fikirlerin 

üretilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 

 
MIGRATION 

This internship program aims to give an overall understanding of the fundamentals and dynamics 

of migration politics. In this program, the concepts, theories, and complexities of migration 

regarding the historical developments and terminologies are covered. During the program, 

certain crucial documents regarding the developments of migration, such as the 1951 Geneva 

Convention and the Convention’s 1967 Protocol, are covered. Overall, the program aims to 

constitute a ground for those who wish to proceed to study migration while providing a general 

understanding of migration. Important Note: All the requirements will be prepared in 

English. Thus, those who wish to apply for this program must have at least a B2 English 

level. 


