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1.Sunuş: 
 
GÜVSAM Uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası kapsamında; göç ve sınır 
güvenliği, siber alan güvenliği, enerji ve enerjinin güvenliği, havacılık ve 
denizcilik güvenliği, terör-organize suçlar, sağlık güvenliği, nükleer enerji ve 
güvenlik, kitle imha silahları ve güvenlik gibi çok boyutlu alanlarda yoğunlaşarak 
çalışmalar yapmaktadır. 
 
GÜVSAM ülke yararını gözeterek karar alıcılara güvenlik konusunda çözüm 
önerileri ve uyarı raporları sunar, araştırmalar yapar, araştırma projeleri hazırlar, 
projeleri uygular, bilginin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle 
topluma faydalı bir biçimde paylaşılmasını sağlar.GÜVSAM yeni stratejiler 
geliştirerek, faydalı/önerici işlev üstlenerek, ulusal ve uluslararası kongre, 
çalıştay, konferans, panel, seminer, toplantı, kurs, sergi, eğitim ve benzeri 
etkinliklerle eğitim programları düzenler ve yürütür. 
 
Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020 yılı 
faaliyetlerini “İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” esaslarına göre vizyon ve misyonunu dikkate 
alarak yürütmüştür. 

Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizi etkisi altına alan pandemi ve 
üniversitemizin uzaktan eğitime geçmesi başlangıçta faaliyetlerimizi olumsuz 
yönde etkilemiştir. Özellikle yönetim kurulunda yer alan öğretim üyelerinin 
ayrılması ile oluşan boşluk bir süre doldurulamamıştır. Ancak, zaman içinde 
merkezimiz 2020 yılı için planlamış olduğu etkinlik programı dışında kalmış olsa 
da uzaktan eğitim sisteminin tam anlamı ile kullanılmaya başlanılması ile birlikte 
yılın geri kalan süresinde birçok etkinliğe imza atmayı başarmıştır. 

2020 yılı sonunda GÜVSAM Yönetim Kurulu değişikliği gerçekleştirilmiş, 
Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilerek 2021 çalışma programı ortaya 
konulmuştur. 

2.Vizyon: 
 
Uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası sorunlar ve 
uyuşmazlıklar, ulusal savunma, ulusal güvenlik, terörizm, kritik altyapı güvenliği, 
sağlık güvenliği, tohum güvenliği, şehir güvenliği, göç, KBRN ve siber güvenlik 
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konularında ülke yararını gözeterek çalışmalar yapmak, yeni stratejiler 
geliştirmektir. 

3.Misyon: 
 
Türkiye'nin ulusal ve uluslararası güvenlik ve savunma politikalarının, bölgesel 
ve uluslararası gelişmeler ve birikimlerden de yararlanarak belirlenmesine, 
geliştirilmesine ve yeni stratejiler oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. 
 
4.Merkezin Amaçları: 
 
Merkezin amacı; uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası 
sorunlar ve uyuşmazlıklar, güvenlik ve çok boyutlu güvenlik, göç ve sınır 
güvenliği, siber alan güvenliği, enerji ve enerjinin güvenliği, havacılık ve 
denizcilik güvenliği, terör ve organize suçlar, nükleer enerji ve güvenlik, kitle 
imha silahları ve güvenlik ve insani güvenlik konularında çalışmalar yapmak, 
insanlığı, diğer canlıları ve çevreyi tehdit eden konuları belirlemek ve faydalı 
stratejiler geliştirmek ve planlamak, güvenlik alanında geliştirilen stratejileri ülke 
yararını gözeterek belirlemek, karar alıcılara güvenlik konusunda çözüm önerileri 
ve uyarı raporları sunmak, araştırmalar yapmak, araştırma projeleri hazırlamak, 
projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bilginin ulusal ve 
uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle topluma faydalı bir biçimde paylaşılmasını 
sağlamaktır. 
 
 
4.Yönetim Kurulu: 
 

Doç.Dr. Fahri Erenel  Müdür 
Öğr.Gör. Şule KILIÇARSLAN  Müdür Yardımcısı 
Prof.Dr. Yusuf ERBAY  Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof.Dr. Levent ÜRER  Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr.Öğr. Üyesi Efe Can GÜRCAN  Yönetim Kurulu Üyesi 
E. Korgeneral İsmail Hakkı PEKİN  Koordinatör 
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5.Çalışma Alanları: 
 
-Küresel, bölgesel ve ulusal güvenliği ilgilendiren konularda politik, ekonomik, 
toplumsal, askeri, eğitim, tarih, biyolojik ve elektronik inceleme ve araştırmalarla 
birlikte ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi 
yönünde disiplinler arası bir yaklaşımla uygulamalar ve araştırmalar yapar. 
 
-Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve 
Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliğinde bulunarak, 
araştırma ve eğitim programları yürütmek, güvenlik araştırmaları ve stratejileri 
geliştirmek ve alanda yeni araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamak, bilim 
insanlarının projelerine akademik destek vermek ve nitelikli çalışmalar 
yapmalarına imkân tanımak. 
 
-Ülke güvenliği konusunda yeni stratejiler geliştirerek faydalı/önerici bir işlev 
üstlenmek. 
 
-Ulusal ve uluslararası kongre, çalıştay, konferans, panel, seminer, toplantı, kurs, 
sergi, eğitim ve benzeri etkinlikler ile sertifikalı veya sertifikasız eğitim 
programları düzenlemek ve yürütmek. 
 
-Araştırmaların sonuçlarını yaymak ve tanıtmak için gazete, bülten, dergi ve kitap 
gibi yayınlar basmak, ayrıca elektronik yayın yapmak. 
 
-İlgili iç ve dış yayınları toplayarak bilimsel referans kaynağı olabilecek bir 
kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve 
dokümantasyon birimi kurmak. 
 
-Yerli ve yabancı güvenlik ve araştırma enstitüleri ve çalışma grupları ile işbirliği 
ve ortak çalışmalarda bulunmak, eğitim programları hazırlamak, süreli, hakemli 
ve özel yayınlar/dosyalar hazırlamak ve yapmak. 
 
-Yasal izinler alınmak şartıyla konuya ilişkin projeleri desteklemek, ulusal ve 
uluslararası resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler düzenlemek, 
yönetmek ve yardım toplama etkinlikleri düzenlemek. 
 
-Uluslararası etkinliklere katılmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye 
olmak, bu kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve karşılıklı yardımlaşmak ve 
ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile kişilere danışmanlık hizmeti 
sağlamak. 
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- Gerekli görülen yerlerde Merkez etkinliklerini yürütmek amacıyla geçici 
birimler açmak 
 
6.Yürütülen Faaliyetler: 
 
Aylık olarak Gündeme Bakış adında bir dergi elektronik ortamda 
yayımlanmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihine kadar 22 sayı yayımlanmıştır. 
 
Sosyal medya hesaplarımızda (twitter & instagram) çalışmalarımız, panellerimiz 
duyurulmaktadır. 
 

e. 2021 Yılı Faaliyet Programı 

 
Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (İSÜEPAM) ile Güvenlik ve 
Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) 2021 Yılı 
faaliyet programı müşterek olarak hazırlanmış ve yayımlanmıştır. 
 
-EPAM her hafta haftalık bülten çıkarmaya devam edecektir. Bugüne kadar 80 
bülten yayımlanmıştır.  
 
-GÜVSAM her ay aylık bülten yayımına devam edecektir. 
 
-Nisan ayı içinde uluslararası katılımlı 2-3 bölümden oluşan bir konferans dizisi 
düşünüyoruz. 
 
-Danışma kurullarına aktivite kazandıracağız. 
 
-Aşağıda yer verdiğimiz planlamada önemli günleri dikkate aldık. 
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İSTİNYELİLER DÜŞÜNÜYOR VE ÖNGÖRÜYOR 
 

Etkinlik Adı 
 

Yapacak Merkez Tarih Katılımcılar 

İran: Nükleer Silah 
Yapması Halinde 
Dengeler Nasıl 

Değişir? 
 

GÜVSAM 21 Ocak 2021  

11 nci Kalkınma Planı 
ve İnsangücü 

Yetiştirilmesinde 
Üniversitelere Verilen 

Görevler 

EPAM 28 Ocak 2021  

The Great Reset: 
Dünya Gerçekten 

Sıfırlanabilecek mi? 
 

GÜVSAM 11 Şubat 2021  

Transhümanizm 
Gerçekleşebilir mi? 

 
 

EPAM 25 Şubat 2021  

Uzay : Yeni Harekat 
Alanı,Yeni Savaş 
Alanı mı Olacak? 

 

GÜVSAM 11 Mart 2021  

Türkiye’de İş ve Ev 
Kazalarını Önlemede 
Denetim ve Kontrol 

Modelleri 
 

EPAM 25 Mart 2021  

Yenilikçi Terörizm 
 

GÜVSAM 8 Nisan 2021  

Çanakkale Zaferi 
 
 

EPAM ve 
GÜVSAM 

18 Mart 2021  

Teknoloji-İnsan 
İkilemi:Nereye 

Kadar?... 
 

EPAM 20 Nisan 2021  

23 Nisa 1920’nin 
Söyledikleri 

 

EPAM 23 Nisan 2021  

Algoritmik Harp 
Üzerine ve Türkiye 

 

GÜVSAM 6 Mayıs 2021  

19 Mayıs 1919: 
Bilinmeyenler 

 

EPAM VE 
GÜVSAM 

19 Mayıs 2021  

Genetik Mühendisliği: 
Nasıl Bir Gelecek? 

 

EPAM 20 Mayıs 2021  
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Savunma Sanayi ve 
Teknolojik Dönüşüm 

 

GÜVSAM 27 Mayıs 2021  

Mahalle Afet 
Gönüllüğü Sistemi 
Afet Yönetiminde 
Uygulanabilir Bir 

Model midir? 
 

EPAM 10 Haziran 2021  

İngiltere’nin Ortadoğu 
Politikaları ve Türkiye 

 

GÜVSAM 24 Haziran 2021  

15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü 

EPAM VE 
GÜVSAM 

15 Temmuz 2021  

Büyük Taarruz 
 

EPAM 30 Ağustos 2021  

Afrika’da Çin, ABD, 
Rusya, Fransa ve 

Türkiye 

GÜVSAM 02 Eylül 2021  

Dijitalleşme ve 
Entelektüel Semaye 

 

EPAM 23 Eylül 2021  

Silah Kaçakçılığı ve 
Silahların Kontrolü 

 

GÜVSAM 07 Ekim 2021  

Hollywood, 
Washington ve 

Pentagon Adlı Kitabın 
Yumuşak Gücün 

Kullanımı Açısından 
Analizi 

EPAM 21 Ekim 2021  

Demokrasi Üzerine 
 

EPAM ve 
GÜVSAM 

29 Ekim 2021  

Bilim Diplomasisi 
 
 

EPAM 04 Kasım 2021  

10 Kasım: ATATÜRK 
ve Liderlik 

 

EPAM VE 
GÜVSAM 

10 Kasım 2021  

Irak-Suriye ve Türkiye 
 

GÜVSAM 18 Kasım 2021  

Uzaktan eğitimde Yeni 
Teknoloji ve 
Yöntemler 

EPAM 02 Aralık 2021  

AB-Türkiye İlişkileri 
 

GÜVSAM 16 Aralık 2021  
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f. Yönetim Kurulu Toplantısı Sonuç Raporu: 
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK VE SAVUNMA STRATEJİLERİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
Toplantı No:2021-1 
 
Tarih: 04.02.2021 
 
Saat: 15.00-16.00-Online 
 
Katılanlar:  
 
Doç.Dr.Fahri Erenel -Müdür 
 
Öğretim Görevlisi Şule Kılıçarslan-Müdür Yardımcısı 
 
Korg.(E)İsmail Hakkı Pekin -GÜVSAM Koordinatörü 
 
Prof.Dr.Yusuf Erbay- Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Prof.Dr.Levent Ürer- Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Dr.Efe Can Gürcan- Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Gündem: 
 
-2020 faaliyetlerinin aktarımı 
 
-2021 planlanan seminer/panellerin sunumu 
 
-2021 faaliyet planlarının gözden geçirilmesi 
 
-Görüş ve öneriler 
  
Yapılan İşlemler ve Alınan Kararlar 
 
1.GÜVSAM’ın’ 2020 yılı çalışmaları (Gündeme Bakış Bülteni, sosyal medya hesapları, 
televizyon programları, wesbitesi) hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgi aktarıldı. 
 
2.“Danışma Kurulu” oluşturulması ve yılda en az iki kez toplanması konusunda görüş 
birliğine varıldı. 
 
3.“Yönetmelik” paylaşıldı ve maddelerin üzerinden geçildi, çalışma konuları saptandı. 
 
4.GÜVSAM aylık zoom toplantılarının üzerinden geçildi ve yeni konu önerileri alındı. 
 
5.Yıllık çalışma planı hazırlanmasına karar verildi. 
 
6.Sertifika programları açma konusu görüşüldü. 
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7.Yapay zeka ve robotik sistemlerle ilgili şirketlerle yapılabilecek işbirlikleri görüşüldü. 
 
8.Mayıs ayında Dünya Ekonomik Forumu’nda “Great Reset” konuşulacağı için, bu konudaki 
zoom seminerimizin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. 
 
9.“Çevre Güvenliği”, “Kent Güvenliği”, “Paralı Askerler” konularının seminerlerimiz arasına 
eklenmesi talep edildi, kabul edildi. 
 
10.Çin’li üniversitelerle, özellikle Shanghai Üniversitesi ile işbirliği yapılabileceği görüşüldü. 
 
11.2021 yılı içerisinde “Terörizm” konulu bir online sempozyum yapılmasına karar verildi. 
Sempozyum için davet edilebilecek kurum, kuruluş ve kişiler görüşüldü. 
 
12.“Akıllı Şehirler, Kent ve Güvenlik” konulu 2.online sempozyumun 2021 yılı içerisinde 
düzenlenmesine karar verildi. 
 
13.Ekim-Kasım 2021 tarihlerinde kongre yapılabileceği görüşüldü. 
 
14.GÜVSAM tarafından 6 ayda bir yayınlanacak “journal” konusunda görüşbirliğine varıldı. 
Uluslararası hakemli yayın haline getirilmesi konusunda da çalışmalar yapılacak. 
 
15.GÜVSAM’ın 2. Zoom seminer/panelinin “İRAN” üzerine yoğunlaşması ve 15 Şubat 
haftası yapılması planlandı. 
 
16.CFR, Chatham House, Rand Corporation, vb raporların bölgemizle ve ülkemizle ilgili olan 
bölümlerinin çalışılarak ileri dönük projeksiyonlar ve yol haritası çıkartılabileceği ve ilgili 
kurumlara raporlar hazırlanabileceği konusunda görüş birliğine varıldı. 
 

 

 

                                                                        Doç. Dr. Fahri Erenel 

                                                                                                 GÜVSAM Müdürü 


