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XVI. GÜVENLİK AKADEMİSİ 

 

 

Uluslararası İlişkiler Konseyi’nce 2008’den bu yana düzenlenen GÜVENLİK AKADEMİSİ 

programı 9-25 Aralık 2021 tarihlerinde pandemi şartları dolayısıyla ikinci kez çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilecektir. Bu yıl Global Academy ortaklığında ve T.C. Dışişleri Bakanlığı ile NATO 

Kamu Diplomasisi Birimi destekleriyle gerçekleştirilecek olan Güvenlik Akademisi, alanında 

uzman araştırmacılar ile Türkiye’nin ve NATO’nun güvenlik politikası oluşum sürecinde etkili 

kurumların temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldıkları dersler, güvenlik çalıştayları, paneller 

ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temalı simülasyonu kapsamaktadır. 

 

PROGRAM 

Çevrimiçi eğitim programı Zoom webinar platformu üzerinden, 9-25 Aralık 2021 boyunca, 

Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri öğleden sonraları gerçekleştirilecektir. Katılımcıların 

daha fazla vakit ayırabilecekleri düşünülen Cumartesi günleri programda ağırlıklı olarak 

güvenlik çalıştaylarına ve simülasyona yer verilecektir. Programdaki eğitim süresi toplam 42 

saat olarak planlanmıştır. 

Program tanıtımı 1 saat 

Açılış Konuşması  1 saat 

Kapanış Konuşması  1 saat 

Dersler – 6 ders 9 saat 

Paneller – 2 panel 4 saat 

Çalıştaylar – 8 çalıştay (her bir katılımcı 4 adedini seçecektir) 8 saat 
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Simülasyon 7,5 saat 

Kapanış değerlendirmesi 1 saat 

Ön hazırlık 7 saat 

Simülasyon rapor çalışması 2,5 saat 

Eğitim programı toplam süresi 42 saat 

 

SERTİFİKA 

• Güvenlik Akademisi programını başarıyla tamamlayanlara UİK-GA Güvenlik Aka-

demisi Sertifikası verilecektir. 

• Sertifikaya hak kazanabilmek için eğitimlerin tamamına katılmak ve program 

kapsamında gerçekleştirilecek simülasyon sonunda bir rapor hazırlamaları gerekmek-

tedir. 

 

BAŞVURU-KATILIM 

• Güvenlik alanında çalışan ya da bu konuda bilgilerini geliştirmek isteyen bürokrat, 

diplomat, akademisyen, araştırmacı, sivil toplum, medya veya askeri kurum temsilcileri 

ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri eğitim programına katılabilirler. 

• Programa katılım için belirli bir yaş sınırı yoktur. 

• Çevrimiçi gerçekleştirilecek Güvenlik Akademisi’nin katılım ücreti 150 TL’dir. 

Katılmak isteyenlerin belirtilen ücreti başvuru sırasında aşağıdaki hesaba yatırmaları 

gerekmektedir: 

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi 

Ziraat Bankası/Çukurambar Şubesi 

IBAN: TR23 0001 0019 3748 0396 4150 25 

 

• Katılım, kontenjanla sınırlıdır. Başvuruları kabul edilenlere ayrıca bilgi verilecektir.  

• Akademiye başvurmak isteyenlerin 29 Kasım 2021’e kadar aşağıdaki 

https://forms.gle/2wWx5mAv1myJidMC8 linkindeki formu doldurmaları gerekmek-

tedir. 

• Katılımcıların başvuru formunda Akademiye neden katılmak istediklerini belirtecekleri 

bir motivasyon yazısı yazmaları beklenmektedir. 

 

Ayrıntılı bilgi için: 

https://www.globacademy.org/guvenlik-akademisi-anasayfa/ 

E-mail: uikonseyi@gmail.com 
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