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Fakültemiz lisans öğrencileri bu program boyunca çalışma alanlarıyla ilgili eğitimle-
rinde deneyim kazanırken, program kapsamında kariyer gelişimlerine katkıda bulu-
nacak eğitim ve mentorluk programlarından yararlanacaktır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi ve Sosyal İnovas-
yon Ajansı iş birliğinde tasarlanarak koordine edilen eğitim programı, alanlarında 
uzman eğitmenler tarafından hayata geçiriliyor.

Program süresi olan 6 ay boyunca Akademi kapsamında aşağıdaki beceri gruplarında 
toplam 150 saatten fazla yüz yüze ve çevrimiçi eğitimler katılımcıları bekliyor:

FİKİR ALANI KURUYORUZ





SOSYAL
ETKİ

Değişim Teorisi Atölyesi

NEÜ SBBF ve SİA olarak toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara veri 
odaklı çalışmalarla etkili, verimli ve sürdürülebilir çözümler üret-
meyi hedefliyoruz.

Sosyal etki nedir?
 
Yapılan bir yatırım, hizmet veya uygulamanın ölçülebilir pozitif/
negatif etkilerini belirlemektir.
 
Sosyal etkinin faydası nedir?
 
Sosyal etki, yapılan yatırımların daha etkili ve verimli olması için 
katılımcı deneyimlerini merkeze alarak planlanan amaca başarıyla 
ulaşılmasını sağlar.
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Düzenlenecek Etkinlikler
Seda Müfigil Yalçın ile Webinar 
Duygu Güner ile Webinar 
Alanında uzman konuk hocalar ile söyleşi 
Saha gezileri
Üniversite öğrenci kulüpleri ile ortak atölye ve söyleşilerin yapıl-
ması
Sivil toplum kuruluşları ile ortak projelerin geliştirilmesi

Sosyal Etki Atölyesinin Faydaları
Veri odaklı düşünme ve çalışma tasarlama becerisinin kazanılması
Araştırma yöntemleri konusunda ileri düzey yetkinlik kazanma
Nvivo ve Spss analiz programlarının öğrenilmesi
Saha deneyiminin kazanılması



SOSYAL 
POLİTİKA

SBBF’nin çözüm odaklı, rekabetçi koşulların gerektirdiği esneklik ve uyumuna yönelik eğitim 
politikası, SİA’nın toplumsal sorunlara sürdürülebilir ve inovatif çözümler üretmesi yaklaşımı-
nın birlikteliği ile sosyal politikaların nasıl şekillendiği incelenmektedir.

Sosyal politika nedir? 

Politika yapıcıların eğitim, sağlık, ekonomi, kültür gibi konularda insanı birey ve toplum 
olarak ilgilendiren ve toplum üzerinde değişime yol açmasını hedeflediği her türlü kararların 
bütünüdür.
Sosyal politikanın faydası nedir? 

Devlet mekanizması olmadığı zamanlar ya da devletin etki bakımından en düşük 
seviyede olduğu zamanlar piyasa başarısızlıkları ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden 
devletin doğrudan olmasa dahi yalnızca politikalarla bireye ve topluma yön vere-
bilmesi, olumsuzlukları giderici, aksaklıkları düzenleyici rolü üstlenmesi insanlık 
olarak daha yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılmaktadır.
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Sosyal Politika Atölyesi





Düzenlenecek Etkinlikler

Sosyal Politikalar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Yeşil ile 
başlangıç ve tanıtım webinarı
Yıl sonunda Boğaziçi Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Hacette-
pe Üniversitesi Sosyal Politika bölümü öğrencileri ile tanışma ve 
tecrübe aktarımı toplantısı

Sosyal Politika Atölyesinin Faydaları

Politika okuryazarlığında yetkinliğini kazanılması.
Olayları tarihsel süreçleriyle ele almanın öğrenilmesi.
Teşvik, yönlendirme, doğrudan sunumlar, altyapı, transfer harca-
maları, nitelikli AR-GE ve ÜR-GE gibi konularda bilinçlenmek



SOSYAL 
GİRİŞİMCİLİK

NEÜ SBBF ve SİA işbirliği ile düzenlenecek eğitimde toplumsal ihti-
yaçların karşılanması, problemlerin çözümünde sosyal fayda odaklı, 
sürdürülebilir ve etkili inovatif çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

Sosyal girişimcilik, toplumsal sorunların ortadan 
kaldırılması ve toplumsal ihtiyaçların karşılanma-
sında kar amacı gözetmeksizin sistemleri dönüş-
türmeye yönelik sosyal fayda odaklı çalışmalardır.
Sosyal girişimcilik çalışmaları neden önemlidir? 
Dünya üzerinde pek çok  toplumsal sorun bulun-
maktadır. Tek bir kaynağın varlığı tüm sorunların 
çözümünde yetersiz ve eksik kalabilmektedir. 
Bu nedenle sorunların çözümünde sosyal etkisi 
yüksek, sürdürülebilir sosyal girişimlere ihtiyaç 
vardır.
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Sosyal Girişimcilik Atölyesinin Faydaları
Sosyal girişimciliği kavramsal ve sistemsel olarak anlama 

Tasarımsal düşünme yetisinin kazanılması

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin öğrenilmesi ve bunlara yönelik çalışmalar yapabi-

lecek yetkinlik kazanma

Sosyal girişimcilik iş modellerinin öğrenilmesi

Marka yaratmada önemli becerilerin öğrenilmesi

Sosyal girişim olabilecek projeler geliştirebilme 

ETKİNLİKLER
Sosyal girişimler ile öğrencilerin buluşturulması

Öğrencilerin bir sosyal girişimi yerinde ziyaret etmeleri



ŞEHİR VE
ESTETİK
NEÜ SBBF  ve SİA işbirliğinde tasarlanarak koordine edilen eğitim progra-
mı, bir milletin içinde taşıdığı maddi manevi kültürel ve sosyal zenginliği 
yansıtan ‘’şehir’’ kavramını estetik boyutuyla ele almaktır.

‘’Şehir ve Estetik‘‘ nedir?  

Şehri oluşturan varlıkları bir araya getiren 
anlamsız bütünlükteki estetik olgulardır. 

Şehir ve Estetiğin faydası nedir?
 
Şehrin fiziksel yapısı ile içinde yaşadığımız 
toplumun medeniyet değerlerini hatırlat-
mayı ve benimsetmeyi sağlar.





Şehir ve Estetik  Atölyesinin Faydaları
Şehirdeki estetik ve etik olgunun tanımlanması.
Şehrin insan etkileşimi ile doğduğuna görsel ve işit-
sel destek sağlanması.
Estetiğin insanların görgü ve kültürleriyle orantılı 
inşa edildiğine dair bilgilerin aktarılması.



BİLİM İLETİŞİMİ ATÖLYESİ

NEÜ SBBF ve SİA işbirliğinde toplumsal ihtiyaçlar, beklentiler ve kaygılara yönelik 
bilim politikalarının geliştirilmesini ve bilimsel/teknolojik süreçlerin insan odaklı 
ilerlemesini hedefliyoruz. 
Bilim İletişimi Nedir? Bilim iletişimi teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin toplumla 
buluşmasını sağlar. 
Bilim İletişimi atölyesinin faydaları nedir? Gündelik hayatta karşılaşılan problemle-
rin bilim ile ilişki kurulmasını sağlayacak şekilde ortak deneyim ortamı sunar. 

DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER
Saha gezileri (Bilim Merkezi,SİA)

BİLİM 
İLETİŞİMİ



SÜREÇ AYLAR 1 2

Bilim İletişimi 
Kavramsal Çerçeve

Bilim İletişimi
Çalışma Konuları 

Küresel Platformda 
Bilim İletişimi

Atölye Çıktılarının 
Değerlendirilmesi

5. Ay

6. Ay

1. Ay Bilim İletişimi 
Nedir?

Bilim ve Halkla 
İlişkiler

Yeni Medya ve Bilim 
İletişimi

Türkiye’de Bilim 
İletişimi Çalışmaları

Türkiye’de Bilim 
İletişimi Çalışmaları

Dünya’da Bilim 
İletişim Çalışmaları

Bilim İletişimine Yöne-
lik Yapılacak Çalışmala-
rın Belirlenmesi

Atölye Çalışmalarının 
Değerlendirilmesi

Dünya’da Bilim 
İletişim Çalışmaları

Bilim felsefesi,
Bilim Kuruluşları

Süper Akıllı Toplum tar-
tışmaları ve 21. yy yetkin-
likleri

Bilim ve Toplum2. Ay

3. Ay

4. Ay




