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B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ  
A. Genel Bilgiler 

  
 Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemizin kuruluş kanunuyla 
birlikte 2010 yılında lisansüstü programların açılması, yürütülmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurulmuş ve 
akademik hayata başlamıştır. Enstitümüz, uluslararası tecrübeye sahip olan, iş dünyası ve toplumsal 
alandaki paydaşlarımızla yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiş, deneyimli ve dinamik bir 
akademik kadroya sahiptir. Enstitü bünyesinde bulunan anabilim dallarının ders müfredatları bir yandan 
ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise 
mezunlarımızı hem akademik yaşamda hem de piyasa koşullarında farklı kılacak bir içerikle 
hazırlanmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sürekli ilerleme ve gelişmeyi 
amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak daha ileri seviyelere ulaşmak, çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından 
biri olmak, günümüz küreselleşen dünyanın gereklerini bilen, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda 
bulunan, nitelikli bireyler yetiştirmek ve Türkiye’nin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı yapmayı hedef 
olarak belirlemiştir. 
 
B.1. Misyon, Stratejik Amaç ve Hedefler, Performans Yönetimi  

 
 Misyonumuz; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan yüksek lisans ve doktora 
programlarının temel amacı lisansüstü eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve 
geliştirilmesini sağlayıp; küreselleşmiş bir dünyanın gerektirdiği nitelikli, analitik düşünebilen, alanında 
gerekli bilgi ve donanıma sahip, yaşanan değişim ve dönüşümü okuyabilecek ve onu yönlendirebilecek 
öğrenciler ve akademisyenler yetiştirmek; ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu bilimsel 
araştırmalara öncülük etmektir. 
 
 Vizyonumuz; Üniversitemiz genel vizyonu çerçevesinde, lisansüstü araştırma ve eğitim alanında 
yenilikçi ve yol gösterici, günümüz küresel dünyasına uygun teknik ve mesleki bilgiyle donatılmış, 
girişimci, yenilikçi, yaratıcı, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmektir. 
 
B.2. İç Kalite Güvencesi 
 
 Enstitümüz üniversitemizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda sürekli ilerleme ve gelişmeyi 

amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak daha ileri seviyelere ulaşmak için yapılan işlerin kalitesinin 
geliştirilmek üzere birimiz Kalite Koordinatörünün takip ve önerileriyle yapılmaktadır.  

 
B.3. Paydaş Katılımı  

 Enstitümüz bünyesinde resmi bir paydaş listesi bulunmamaktadır. 

B.4. Uluslararasılaşma  

Enstitümüz bünyesinde yılda iki defa güz ve bahar dönemi olmak üzere yüksek lisans ve doktora  
programlarına uluslararası öğrenci alımı yapılmaktadır. Ayrıca Erasmus ile hem öğrencilerimizin 
yurt dışındaki partner üniversitelerde eğitim almaları hem de uluslararası öğrencilerin 
üniversitemize katılmaları sağlanmaktadır.  
 
 

 
 
 
 



C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  
 Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan programlara ait öğrenci sayılarımız aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.  
 

Programı 
Yüksek Lisans Yapan Sayısı 

Doktora Yapan 
Sayısı 

Toplam 
Tezli Tezsiz     Tezli 

II.Öğretim 

Bankacılık ve Finans 
ABD 

0 24 0 0 24 

Felsefe ABD 40 0 0 9 49 

Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık ABD 

30 38 0 0 68 

Felsefe ve Din Bilimleri 
ABD 

185 124 0 68 377 

İktisat ABD 50 17 6 18 91 

İnovasyon Ekonomisi 
ve Büyüme ABD 

0 16 0 0 16 

İslam Tarihi ve 
Sanatları ABD 

77 0 0 41 118 

İşletme ABD 73 148 11 21 353 

İç Mimarlık ABD 9 0 0 0 9 

Özel Hukuk ABD 7 53 0 0 60 

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi 

47 157 24 35 
263 

 

Sosyoloji ABD 58 11 0 31 100 

Tarih ABD 122 23 0 31 178 

Temel İslam Bilimleri 
ABD 

407 0 0 232 639 

Türk Dili ve Edebiyatı 
ABD 

48 0 0 19 67 

Türk Müziği ABD      

Turizm İşletmeciliği 
ABD 

41 6 0 21 68 

Uluslararası İlişkiler 
ABD 

34 0 0 5 39 

Rekraasyon Yönetimi 
ABD 

33 0 0 2 35 



Sanat Tarihi ABD 41 0 0 0 41 

Geleneksel Türk 
Sanatları ABD 

27 10 0 0 37 

Resim ABD 58 0 0 0 58 

Bankacılık ABD 22 4 0 0 26 

Ekoturizm Rehberliği 
ABD 

24 31 0 0 55 

Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları ABD 

30 4 0 0 34 

İslam İktisadı ABD 14 0 0 0 14 

Kamu Hukuku ABD 45 141 0 0 186 

Ulus. Pazarlama ve 
Lojistik Yönetimi ABD 

26 0 0 0 26 

Grafik ABD 29 0 0 0 29 

Seramik ABD 22 0 0 0 22 

Uluslararası Ticaret ABD 32 0 0 0 32 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri ABD 

34 11 0 0 24 

TOPLAM 1665 818 41 533 3057 
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Öğrenci Sayıları 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TEZLİ YÜKSEK LİSANS II. ÖĞRETİM

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA



 

 
C.1. Programların Tasarımı ve Onayı, Ders Dağılım Dengesi,  Ders Kazanımlarının 

Program Çıktılarıyla Uyumu  
 
 Enstitümüzde lisansüstü programlar; yüksek lisans ve doktoradan oluşur. Yüksek lisans programı, tezli 

veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Doktora programları yurt içi ve yurt 
dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve 
esasları, Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK 
tarafından belirlenir. Toplumsal beklenti sektörel ve bölgesel eğilimler ile ülke hedefleri çerçevesinde 
bölüm tasarımı, açma ve ayrıca eğitim-öğretim müfredatlarının güncellenmesinde danışma kurulu (iç 
ve dış paydaş) katkıları önemli ölçüde sağlanması için gerekli çalışmalar yapılarak planlamaya 
alınmıştır. Gerek yeni program önermede gerekse müfredatının güncellenmesinde ilgili Anabilim Dalı 
Başkanlığı ve öğretim elemanları ile istişareler, anabilim dalları arasında iş birlikleri yapılmaktadır. 

 
 
C.2. Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı, Ölçme ve Değerlendirme 
  

Bir dersin AKTS değeri, dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken 
çalışmaların tümünden; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler,  kütüphane 
çalışmaları, proje, stajlar ve benzeri dersleri ifade eden değerlerin toplamından oluşur.  

 
Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer 

dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez 
çalışması kredisizdir. Tezli yüksek lisans programı bir öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak 
koşuluyla uzmanlık alanı dersi, seminer dersi, alınan diğer dersler ve tez çalışması olmak üzere toplam en 
az 120 AKTS kredisinden oluşur. 

 
Tezsiz yüksek lisans programı bir öğretim dönemi toplam 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az 

olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin 
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor 
vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir 

 
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve 

her bir öğretim dönemi toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uzmanlık 
alanı dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, uzmanlık alanı dersi, seminer 
dersi, yeterlik sınavı, tez çalışması, yayın ve bildiri olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

 
Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulama 

ve laboratuvar çalışmalarının %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getirmeyen 
öğrenci o dersten başarısız sayılır. Akademik takvime göre her ders için her yarıyılda bir genel sınav 
yapılır. Başarısız olan öğrencilere bir ek genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak için tezli ve tezsiz 
yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora öğrencilerinin 75 puan almaları 
şarttır. Bilimsel hazırlık, uzmanlık alanı dersi ve seminer ise “başarılı” ya da “başarısız” şeklinde 
değerlendirilir. Aldığı derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alabileceği gibi danışmanının ve 
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kabulüyle, dersin bulunduğu 
yarıyıl dikkate alınmaksızın başka bir ders de seçebilir. 
 

 

 

 

 

 



 

C.3. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 
 Enstitü bilim dalı başkanlığınca teklif edilen kontenjanlar ve özel şartlar Enstitü yönetim kurulunca 
karara bağlanarak Enstitü internet sitesinde ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihinden kesin kayıt tarihine 
kadar geçecek süreçteki tarihleri içeren sınav takvimi de yer alır. 
 Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olması ve 
ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın ilanda belirtilen puan türünde en 
az 65 standart tam puana veya Graduate Record Examination (GRE) 
veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 65 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip 
olmaları gerekir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak 
aranacak asgari ALES puanı 55’e kadar düşürülebilir. Ancak; Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel 
yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programları ile Konservatuvar programlarının 
enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş 
hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans 
programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz.  
 Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul 
edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden ya da Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 50 yeterlik puanı almaları gerekir. 
Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yabancı dil yeterlik puanı 
artırılabilir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci 
kabulünde yabancı dil yeterlik puanı aranmaz. 
 Doktora programlarına başvuran adayın başvurduğu programa uygun bir tezli yüksek lisans 
diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın ilanda belirtilen puan türünde en az 65 standart tam puana 
veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) 
sınavından ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Bilim dallarının önerileri ve Enstitü 
yönetim kurulunca karara bağlanarak ALES puanı 55’e kadar düşürülebilir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta 
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının 
yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adaylar için hesaplamalarda ALES 
puanı 70 olarak kullanılır. Doktora programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından 
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden en az 55 yeterlik puanı veya bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Bilim 
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir. 
Başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya 
tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK’çe onaylanması gerekir. Ayrıca 
adayların ilanda belirtilen şartlara da sahip olması gerekir. 
 
 Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda ALES’e girmiş olma şartı aranıp aranmayacağı ve 
aranacaksa istenecek asgari puan anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu 
tarafından karara bağlanır. 
 

• Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanı 
 a) Yazılı bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %50’sinin, lisans mezuniyet not 
ortalamasının %30’unun ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit 
edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve 
kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. Yabancı dil ve/veya ALES puanı şartı aranmayan 
programlarda ise adaylar, 100 puan üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan 
başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. 

b) Yazılı bilim sınavı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılması halinde; sınavdan en az 50 
puan alınması kaydıyla ALES puanının %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’sinin, bilim 
sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavının %20’sinin ve 
yabancı dil puanının %10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit edilir. Yabancı dil ve/veya ALES 
puanı şartı aranmayan programlarda ise lisans mezuniyet not ortalamasının %50’sinin ve bilim sınavından en 
az 50 puan alınması kaydıyla bilim sınavının %50’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit 
edilir. Bu yöntemlerle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve 
kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. Sanat içerikli programlarda bilim sınavı yazılı ve/veya 
uygulamalı olarak yapılabilir. 



 
• Doktora programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanı 

a) Yazılı bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %50’sinin, yüksek lisans mezuniyet not 
ortalamasının %30’unun ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit 
edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve 
kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. 
 b) Yazılı bilim sınavı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılması halinde; sınavdan en az 50 
puan alınması kaydıyla ALES puanının %50’sinin, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’sinin, 
bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavının %20’sinin 
ve yabancı dil puanının %10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit edilir. ALES puan şartı 
aranmayan programlarda ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ile bilim sınavının %40’ının 
ve yabancı dil puanının %10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemlerle 100 
üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday 
kesin kayıt hakkı kazanır. 

 
• Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanı 

 
 ALES sınavına giriş şartı aranan anabilim/anasanat dallarında ALES puanının %60’ının ve 100 
üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamı dikkate alınarak adaylar, en yüksek puandan 
başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. ALES şartı aranmayan 
anabilim/anasanat dallarına girişte adayların sıralaması, lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. 
 

C.4. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme, Akademik Danışmanlık  
 Enstitümüze kayıtlı olan öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda her bölümde bir çok seçmeli ders 
açılmakta ve öğrencilerimiz dönem başında akademik danışmanları ile birlikte hangi dersleri seçeceğine 
karar vermektedirler. Ayrıca tez konuları aynı şekilde öğrencinin ilgi alanı doğrultusunda akademik 
danışmanı ile birlikte belirlenmektedir. 
 Ayrıca Enstitümüzde dersler, final sınavları, seminer ve tez savunma sınavları gibi sınavlar uzaktan 
eğitim sistemi ile yapılabilmektedir. 
 Öğrenci, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı 
ile başka bir enstitüde, enstitünün farklı anabilim dallarında veya yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim 
kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçimi yapabilir. Doktora ve sanatta 
yeterlik programlarına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise birinci cümlede belirtilen şekilde en 
fazla dört ders seçebilir. Bu kapsamda alınan dersler öğrencinin ders yükünden sayılır. Diğer üniversitelerin 
lisansüstü öğretim öğrencileri, talepleri durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü 
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler. 
 
 
C.5. Öğretim Elemanları (atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri, öğretim yetkinliği, 

teşvik ve ödüllendirme) 
 
 Eğitim öğretim faaliyetlerini yürütebilmek için asgari koşulları sağlayacak sayıda öğretim elemanı 
bulunmakla birlikte, her geçen gün öğretim elemanı kalitesi ve sayısı arttırılmaya çalışılmaktadır. Eğitim-
öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Necmettin Erbakan Üniversitesinde yapılacak yükseltilme 
ve atamalarda aranacak asgari koşulları belirlemek, öğretim elemanlarını nitelikli akademik çalışmalara 
yöneltmek, kendilerini değerlendirmelerini sağlamak, dünyadaki ortak bilimsel standartlara ulaşmak için 
eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı ve organizasyonlar 
düzenleyen, bunlara aktif olarak katılan, çalışmalarına atıf yapılan, lisansüstü programlar yürüten, etik 
değerlere bağlı, üniversite, sanayi ve toplum ilişkilerini değerlendirebilen seçkin öğretim üyelerinin 
yetiştirilmesinin ilkelerini ve ölçütlerini kapsayan Atanma ve Yükseltilme Yönergesi uygulanmaktadır. 
(Tıklayınız.) 

 

https://erbakan.edu.tr/personeldb/duyuru/21241/universitemiz-ogretim-uyeligineyukseltilme-ve-atanma-yonergesi-01062020-tarihinden-itibaren-gecerlidir%5E


 
C.6. Öğrenme Kaynakları 

 
 Enstitümüz bünyesindeki programların lisansüstü dersleri ilgili anabilim dalı fakültelerinde 
yürütülmektedir. Enstitümüz öğrencileri üniversite kütüphanesinden yararlanabilmektedir. 
 Öğrenciler e-üniversite linkiyle yerleşke dışından da uzaktan erişim imkânıyla Üniversite 
kütüphanesindeki çeşitli elektronik veri tabanlarını kullanabilmektedir. 
  
C.7. Engelsiz Üniversite,  Psikolojik Danışmanlık Ve Kariyer Hizmetleri  
 

 Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde özel gereksinimi olan öğrenciler için rampalar ve araçlarını 
rahatlıkla park edebilecek ve binalarına rahatlıkla giriş çıkış yapabilecekleri park yerleri oluşturulmuştur. 
Ayrıca her birimde asansör mevcut olup, bina içerisinde hareket kolaylığı sağlanmıştır. Ayrıca, 
Üniversitemiz Kariyer Merkezi yıl içerisinde çeşitli etkinlikler icra etmekte;bu etkinlikler yoluyla öğrenciler 
mesleki gelişimlerine dönük hizmetler alabilmektedir. Son olarak, Sosyal Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı 
öğrenciler, Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrenciler gibi sunulan psikolojik danışmanlık 
hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 
 
C.8. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi  
 

 Enstitümüz bünyesinde olan derslerin ve programların planlanması güncellenmesi ders müfratında 
olan güncellemeler ve iyileştirme çalışmaları ilgili anabilim dallarında görüş alınarak gerekli görülen 
durumlarda yapılmaktadır. Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesinde ilgili enstitü 
yetkilidir. Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, seminer, staj ve 
tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler arasındaki bölüşümü, iki 
üniversitenin imzalayacağı protokolde belirtilir. 
 

D. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  
 

Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak lisansüstü eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinin 
yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayıp; küreselleşmiş bir dünyanın gerektirdiği nitelikli, analitik 
düşünebilen, alanında gerekli bilgi ve donanıma sahip, yaşanan değişim ve dönüşümü okuyabilecek 
ve onu yönlendirebilecek öğrenciler ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Enstitümüzde 
sosyal bilimler alanındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, 
Hukuk Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve 
Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Anabilim dallarında yüksek lisans ile doktora düzeyinde 
eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunulmaktadır. 

 

E. TOPLUMSAL KATKI  
 
E.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, pek çoğu uluslararası tecrübeye sahip olan, iş dünyası ve toplumsal 

alandaki paydaşlarımızla yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiş, deneyimli ve dinamik bir 
akademik kadroya sahiptir. Enstitü bünyesinde bulunan anabilim dallarının ders müfredatları bir yandan ilgili 
bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı 
hem akademik yaşamda hem de piyasa koşullarında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmıştır. 
 
 Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sürekli ilerleme ve gelişmeyi 
amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak daha ileri seviyelere ulaşmak, çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri 
olmak, günümüz küreselleşen dünyanın gereklerini bilen, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, 
nitelikli bireyler yetiştirmek ve Türkiye’nin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı yapmayı hedef olarak 
belirlemiştir. 
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