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Prof. Dr. Ümit Özdağ - Siyasetçi, yazar 

U� mit O� zdağ, 03.03.1961 yılında Tokyo/Japonya’da  doğmuştur.  

I�lk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde gerçekleştirmiştir. Lise yıllarında 
Ankara’da Çankaya U� lkü Ocakları’nda ve Ankara Koleji’nde ülkücü hareket içinde siyasi 
mücadeleye başlamıştır. 

1980-1986 yılları arasında Münih Ludwig Maximilians U� niversitesi’nde siyasal bilgiler, 
felsefe ve iktisat fakültelerinde okumuştur. 

U� mit O� zdağ  yüksek lisans çalışmasını “Türkiye’de Planlı Kalkınma ve Devlet Planlama 
Teşkilatı” üzerine hazırlamıştır. 

1986 yılında Gazi U� niversitesi I�ktisadi ve I�dari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi 
olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde “Atatürk ve I�nönü Döneminde Ordu-Siyaset 
I�lişkileri” konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur. 

1993 yılında “Menderes Döneminde Ordu-Siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi” 
konulu tezi ile siyasal teori doçenti ünvanını almıştır.

1994 yılında 2004 yılına kadar çıkacak olan “Avrasya Dosyası” adlı üç aylık uluslararası 
ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır. 
1980’lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yapan 

O� zdağ, 1995 senesinde Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden göç 
alan illerde sosyo-politik içerikli saha araştırmaları yapmıştır. 1997 senesinde Bitlis’in 
Mutki ilçesinde saha araştırması yapmıştır. 1996 senesinde Kuzey Irak’ta Erbil ve 
Süleymaniye’de ekonomik merkezli araştırmalar gerçekleştirmiştir.

1997-1998 senelerinde ABD’de Baltimore’da Towson U� niversitesi’nde küreselleşme, 
Avrasya’da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders 
vermiştir. 1992-1994 yılları arasında U� lkü Ocakları’nda Başbuğ Alparslan Türkeş’in 
talimatı ile özel eğitim grubuna ders vermiştir.

1999 senesinde dünyanın en büyük stratejik araştırma merkezlerinden birisi olan Avrasya 
Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kurmuştur. 

Prof. Dr. Ümit Özdağ İ ngilizce ve Almanca bilmektedir.
Ümit Özdağ’ın, Alp adlı 3 yaşında bir oğlu vardır.
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2000 yılında ASAM’a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nü kurmuştur.  
ASAM’ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştür.

1999 senesinde üç aylık dergi olan “Jeoekonomi” adlı dergiyi kurmuş ve yayınlamıştır. 
2000 yılında “Stratejik Analiz” adlı aylık strateji dergisini yayına geçirmiştir. 2001 senesi 
başında “Ermeni Araştırmaları” ve “Armenian Studies” adlı dört aylık dergiyi yayına 
başlatmıştır. 2002 senesinde Londra’da “The Review of International Affairs” adlı üç aylık 
dergiyi ve “Ankara Papers” adlı kitap dizisini Frank Cass yayınevi ile birlikte yayınlamaya 
başlamıştır.

2002 senesinde sadece TBMM üyeleri için “Jeopolitik Gündem” adlı bir çalışmanın yayına 
başlamıştır. O� zdağ, Başbakanlık-TI� KA için ise “Avrasya Analiz” adlı dergiyi düzenlemiş ve 
yayınlamıştır.
2003 senesinde Diyanet I�şleri Başkanlığı için dini ilişki ve sorunları stratejik açıdan 
inceleyen “Diyanet Araştırmaları Merkezi” (DI�YAM) adlı stratejik araştırma merkezini 
kurmuş ve altı ay başkanlığını yapmıştır.

Harp Okulu, Polis Akademisi, Polis I�stihbarat Dairesi, Milli Güvenlik Akademisi, Milli 
Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi Kursları, Adalet Yüksek Okulu ve I� çişleri 
Bakanlığında dersler ve konferanslar vermiştir. Vaşington, Moskova, Tokyo, Yeni Delhi, 
Kahire, I�skenderiye, Brüksel, Tahran, Bişkek, Alma Ata, Londra, Münih ve Tel Aviv’de 
değişik üniversite ve araştırma merkezlerinde konferanslar vermiştir. Bunun yanı sıra bir 
çok ülkede kongrelere katılmış, tebliğ sunmuştur. Anadolu'nun birçok yerinde 
konferanslar vermiş, ödüller almıştır. 

2001 yılında profesör olan U� mit O� zdağ, 2005 yılından bu yana “21. Yüzyıl Türkiye 
Enstitüsü” Başkanlığını yürütmektedir. 

“21. Yüzyıl” adlı üç aylık düşünce dergisinin yayın kurulu başkanlığını yapmaktadır. 
Ayrıca 3 aylık hakemli dergiler olan 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler ile Milli Güvenlik ve 
Askeri Bilimler dergilerinin eş editörlüğünü yapmaktadır.

Güvenlik bilimleri, istihbarat bilimi düşük yoğunluklu çatışma, etnik sorunlar, Avrupa 
Birliği, Avrasya ve Ortadoğu konularında çalışan Prof. Dr. U� mit O� zdağ’ın yayınlanmış yirmi 
üç kitabı, 11 editörlük yaptığı kitap, dört tercüme kitabı, Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, 
Türk Yurdu, 21 Yüzyıl gibi dergi ve gazetelerde yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi 
mevcuttur. 
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