JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SUÇ ARAŞTIRMALARI (KRİMİNOLOJİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERSLER VE DAĞILIMLARI
1. Suç Araştırmaları (Kriminoloji) Yüksek Lisans Programında sekiz kredili ve bir kredisiz
olmak üzere dokuz ders alınması öngörülmektedir.
2. Suç Araştırmaları (Kriminoloji) Yüksek Lisans Programı için öngörülen ders dağılımı
aşağıdaki Tablo-1’de görüldüğü gibidir.
Tablo-1 Suç Araştırmaları (Kriminoloji) Yüksek Lisans Programı Ders Dağılımı
Zorunlu
Dersler

Seçmeli
Dersler

Toplam

4+1

4

8 kredili,
1 kredisiz

3. Dersler ve içerikleri Tablo-2’de sunulan “Suç Araştırmaları (Kriminoloji) Yüksek Lisans
Programı Ders Kataloğu”nda görüldüğü gibidir.
Tablo-2 Suç Araştırmaları (Kriminoloji) Yüksek Lisans Programı Ders Kataloğu
Sıra
No

Dersin Adı

Dersin
Türü

1

Suç
Sosyolojisi
ve Çağdaş
Suç Teorileri

Zorunlu

2

Araştırma
Yöntem ve
Teknikleri

Zorunlu

3

Suç Analizi

Zorunlu

4

Adli Bilimler

Zorunlu

5

Seminer

Zorunlu

Dersin İçeriği
Bu derste klasik ve modern dönemde
suça ilişkin temel teorik yaklaşımlar: klasik
ekol, pozitivist ekol, biyolojik, fizyolojik ve
psikolojik
açıklamalar,
sosyolojik
yaklaşımlar, yaş, cinsiyet, sosyal statü,
ırk, etnik köken gibi faktörler
incelenecektir.
Bu derste sosyal araştırmanın felsefi
temelleri ve amaçlarına giriş niteliğinde
bilgilerin öğrenciye verilmesi, niteliksel ve
niceliksel araştırma yöntemlerinin
incelenmesi hedeflenmektedir.
Bu derste analitik yöntemleri kullanarak,
suç, suçun oluşum şartları, suçun
meydana
gelebileceği
yerlerin
belirlenmesi, işlenen suçta; suç, delil, fail
arasındaki ilişkinin analitik olarak ortaya
konulması hakkında bilgi verilecektir.
Bu derste suç, delil ve fail üçgeninin
kurulmasında bilimsel metotlarla delilden
faile ulaşma prensibi üzerinde durulacak
ve öğrencinin Adli Bilimlerin çalışma
alanları ile bilim dallarına göre bulgu-delil
kavramı ve inceleme esasları hakkında
bilgi sahibi olması hedeflenecektir.
Bu
derste
öğrencilerin,
araştırma
konusunun belirlenmesi ve önerisinin
yazılmasından rapor haline getirilmesi ve
sunulmasına kadar olan aşamalarını
tamamlaması hedeflenmektedir.

1/4

AKTS

Dersin
Kredisi

Dersin
Kodu

8

3

SA111

8

3

SA112

8

3

SA113

8

3

SA114

4

0

SA115

6

Ceza ve Türk
Ceza Adalet
Sistemi

Seçmeli

7

Türkiye’nin
Toplumsal
Yapısı

Seçmeli

8

Suç, Sapma
ve Sosyal
Kontrol

Seçmeli

9

Bilişim
Suçları

Seçmeli

10

Suç ve Suçlu
Psikolojisi

Seçmeli

11

Ekonomik ve
Mali Suçlar

12

Kent
Güvenlik
Teknolojileri

Seçmeli

13

Göç ve Suç

Seçmeli

14

Karşılaştırmalı
İç Güvenlik ve
Kolluk
Sistemleri

Seçmeli

Seçmeli

Suç araştırmaları çerçevesinde Ceza ve
Adalet Sistemi ile Türk Ceza Kanunu
uygulamaları incelenecektir.
Bu derste öğrenciler sosyal yapı, kültürel
yapı, sosyo-kültürel yapı, toplumsal yapı
vb. temel sosyolojik kavramları analitik ve
eleştirel bir bakış açısı ile tartışabilecek,
Türk kültürünün gelişim dönemleri ve bu
dönemlerdeki Türkiye’nin toplumsal yapı
ve özelliklerini değerlendirebilecektir.
Bu derste öğrenci sapma, sosyal kontrol
ve suç olgusuna ilişkin sosyolojik bir
analiz
ve
kavramların
birbirleriyle
örtüştüğü ve ayrıldığı noktalar ile
sapmaya, sosyal kontrole ve suç
olgusuna yönelik teorik yaklaşımlar ve suç
olgusu üzerine yapılan çalışmalar
hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Bu derste internet ortamında ve diğer
erişim yöntemleri ile izinsiz olarak bilgiye
ulaşma, bütünlüğünü değiştirme, çalma
gibi yasa dışı faaliyetlerin yanı sıra Türk
Ceza Kanununda sayılan bilişim suçları
hakkında bilgi verilecektir.
Bu derste suç ve suçluluk kavramları ve
ilgili araştırmaları öğrenme, suçlunun
kişilik
özelliklerini
analiz
edebilme,
suçluluğu artıran faktörleri, suçlunun aile
çevresi ve özelliklerini tanıma ve
suçluluğu
açıklayan
kuramlar
incelenecektir.
Bu derste ekonomik ve mali suç kavramı
ile bu suç tipleri ile mücadele yöntemleri
ve Türk hukuk sistemindeki yeri hakkında
bilgi verilecektir.
Bu derste modern toplumun merkezi
konumunda olan kentlerin maruz kaldığı
güvenlik tehditleri ve bu tehditlerin
önlenmesine
yönelik
geliştirilen
teknolojilerin etkinlikleri incelenecektir.
Bu derste göç ve suç arasındaki ilişki hem
Türkiye’de hem de dünya örnekleriyle
karşılaştırmalı olarak analiz edilecek, suç
ve suçlarla mücadele temelinde göçmen
politikalarının küresel uygulamalarına
bakılacaktır.
Bu derste son 20-25 yılda ulus devletlerin
maruz kaldığı güvenlik tehditleri ve
güvensizlik ortamına karşı iç güvenlik
yaklaşımlarının incelenmesi, müteakiben
iç güvenliğe ve kolluğa ilişkin örgütlenme
usulleri ve ihtiyaçlarının karşılaştırmalı
olarak
değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
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6

3

SA116

6

3

SA117

6

3

SA118

6

3

SA119

6

3

SA120

6

3

SA121

6

3

SA122

6

3

SA123

6

3

SA124

15

Adli Psikoloji

Seçmeli

16

Politik
Psikoloji

Seçmeli

17

Cinsiyet ve
Suçluluk

Seçmeli

18

Suç ve Suçlu
Profilleme

Seçmeli

19

Viktimoloji

Seçmeli

20

Organize
Suçlar

Seçmeli

21

Suç
İstihbaratı

Seçmeli

22

Adli Bilimler
Perspektifinde
Öldürme Suçu

Seçmeli

23

Sosyal
Bilimlerde
Veri Analizi

Seçmeli

24

Türkiye’de İç
Güvenlik
Sistemi ve Suç

Bu ders; profil belirleme ve danışmanlık
gibi adli psikolojinin uygulama alanlarını
açıklamaktadır. Ayrıca hükümlü ve
mağdur değerlendirme ve iyileştirme
yöntemlerinin
neler
olduğunu
içermektedir.
Bu derste; psikoloji tarafından geliştirilen
sosyal ve bilişsel kuramların politik
davranış ve politik olgulara uygulanarak,
politikanın
psikolojik
köklerinin
ve
sonuçlarının anlaşılması ve tartışılması
hedeflenmektedir.
Bu derste öğrencilerin kriminolojik cinsiyet
araştırmasının şiddet, cinsellik ve cinsiyet
anlayışına ve bunların bireysel sembolik
ve kurumsal düzeyler arasındaki ilişki ve
kesişimine sunabileceği özel katkıyı
öğrenmesi hedeflenmektedir.
Bu derste; suçlu profilleme yöntemleri,
suçlu profilleme yöntemlerinden olay yeri
çözümlemesi yönetimi ile suçlu profilinin
nasıl oluşturulduğunun aşama aşama ele
alınması hedeflenmektedir.
Bu derste öğrencilere suç mağdurunu
psikolojik, sosyal ve hukuksal boyutlar
arasındaki ilişkiler kapsamında inceleme,
suçun oluşumunda mağdurun rollünü
çözümleme becerisini kazandırmak
amaçlanmaktadır.
Bu dersin amacı, uluslararası organize
suç kavramının anlamını incelemek ve
kara para aklama, insan ticareti,
uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı
ve yolsuzluk gibi çeşitli biçimlerini
araştırmaktır.
Bu ders ile suç ve istihbarat analizi ile ilgili
güncel konuları kavramak, istihbarata
dayalı suç analizine pozitif katkıda
bulunmak, multidisipliner yaklaşımları ve
değişik bilgi kaynaklarını kullanarak adli
istihbarat
üzerinde
yoğunlaşmak
amaçlanmıştır.
Suç Araştırmaları (Kriminoloji) Yüksek
Lisans Programı öğrencilerine tarihin
başlangıcına kadar dayanan ve her
toplumda, her dinde yasak olan “Öldürme”
Suçunun hukuki ve biyolojik, psikolojik,
sosyolojik neden ve unsurlarını, öldürme
suçunun adli bilimler perspektifinden
soruşturma/inceleme tekniklerini öğretmek
dersin temel amacıdır.
Bu dersin amacı, sayısal verilerden çok
değişkenli istatistik analiz yöntemleri
kullanılarak öngörülerde bulunabilmek,
değerlendirmeler yapabilmektir.

Bu dersin amacı öncelikle iç güvenlik iç
güvenlik sistemi gibi kavramların teorik ve
Seçmeli pratik anlamda ele alınması ve daha sonra
Türkiye'deki iç güvenlik sisteminin işlerliğini
ve suç ile olan ilişkisini irdelemektir.

3/4

6

3

SA125

6

3

SA126

6

3

SA127

6

3

SA128

6

3

SA129

6

3

SA130

6

3

SA131

6

3

SA132

6

3

SA133

6

3

SA134

25

Ceza Adalet
Sisteminde
Politika Analizi

26

Uzmanlık Alan
Dersi

Bu derste; suça ve ceza adaleti sistemine
yönelik çağdaş kamu politikası sorunları
değerlendirilerek, ceza adaleti sisteminde
politika analizi ve planlamasına dair temel
Seçmeli
bilgilerin paylaşılması, mevcut ceza adalet
sistemine ilişkin kamu politikalarının
amaçları,hedefleri,planlaması,uygulanma
sı ve sonuçların incelenmesidir.
Dersin içeriği öğrencinin tez konusu ve ilgili
alan dahilinde belirlenmektedir. Yüksek
Lisans
programı
öğrencisi,
tez
danışmanının sorumluluğu ve gözetimi
altında tez konusu hakkında ilgili literatür
Zorunlu taraması, yorumlama ve değerlendirme
çalışması yapılacaktır. Dersin içeriği
öğrenci tarafından belirlenecek tez konusu
kapsamında her bir öğrenci özelinde
belirlenecektir.

27

Uzmanlık Alan
Dersi

Zorunlu

28

Uzmanlık Alan
Dersi

Zorunlu

29

Uzmanlık Alan
Dersi

Zorunlu

Dersin içeriği öğrencinin tez konusu ve ilgili
alan dahilinde belirlenmektedir. Yüksek
Lisans
programı
öğrencisi,
tez
danışmanının sorumluluğu ve gözetimi
altında tez konusu hakkında ilgili literatür
taraması, yorumlama ve değerlendirme
çalışması yapılacaktır. Dersin içeriği
öğrenci tarafından belirlenecek tez konusu
kapsamında her bir öğrenci özelinde
belirlenecektir.
Dersin içeriği öğrencinin tez konusu ve ilgili
alan dahilinde belirlenmektedir. Yüksek
Lisans
programı
öğrencisi,
tez
danışmanının sorumluluğu ve gözetimi
altında tez konusu hakkında ilgili literatür
taraması, yorumlama ve değerlendirme
çalışması yapılacaktır. Dersin içeriği
öğrenci tarafından belirlenecek tez konusu
kapsamında her bir öğrenci özelinde
belirlenecektir.
Dersin içeriği öğrencinin tez konusu ve ilgili
alan dahilinde belirlenmektedir. Yüksek
Lisans
programı
öğrencisi,
tez
danışmanının sorumluluğu ve gözetimi
altında tez konusu hakkında ilgili literatür
taraması, yorumlama ve değerlendirme
çalışması yapılacaktır. Dersin içeriği
öğrenci tarafından belirlenecek tez konusu
kapsamında her bir öğrenci özelinde
belirlenecektir.
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6

3

SA135

30

0

SAUZM1

30

0

SAUZM2

30

0

SAUZM3

30

0

SAUZM4

