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Eğitim Türü (Amaçlar) 

 
Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının amacı, sosyolojik bilginin temel 
kuramsal ve yöntemsel konu ve sorunları hakkında ayrıntılı ve analitik bilgiye sahip, 
sosyolojinin güncel sorunları hakkında bağımsız, özgün ve yeni açılımları tetikleyici 
araştırma yapma kabiliyetine sahip ve toplumsal sorunların çözümü için politika 
önerileri geliştirebilen, bilimsel bilgi ve anlayışın ilerletilmesi, insan refahının 
sağlanması ve toplumsal gelişmenin temini için sosyal ve etik sorumluk alabilen 
bireyler yetiştirmektir. 
 

Eğitim Türü (Amaçlar) 
(İngilizce) 

 
The Sociology graduate program aims to train individuals who can use the detailed 
and analytical information on basic theoretical and procedural matters and issues 
of sociology, who has the ability to carry out research that triggers independent, 
original, and further expansions on sociology's current problems, who can develop 
political suggestions to solve social matters, who can take over social and ethical 
responsibility in order to further scientific knowledge and understanding, provide 
human welfare and social development.  
 

Kabul Koşulları 

Yüksek Lisans Kabul Koşulları 

1-Bu programa başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması ve 
ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan 
türünde en az 65 standart tam puan veya GraduateRecordExamination (GRE) veya 
Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 65 ALES puanına 
eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.  
2- Adaylar, enstitü tarafından hazırlanan online veya matbu formları 
doldurarak ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans transkriptlerini ve ilanda 
istenilen diğer belgelerle birlikte ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar enstitü 
müdürlüğüne teslim ederler. Adayların kayıt işlemleri, enstitü müdürlüğünce 
düzenlenir ve yürütülür.  
3- a) Yazılı bilim sınavı yapılması hâlinde ALES puanının %60’ının, lisans 



ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %20’sinin ve bilim sınavının veya sanat içerikli 
programlarda yazılı veya uygulamalı sanat kültür sınavından en az 50 puan alınmak 
kaydıyla %20’sinin toplamının alınmasıyla öğrencinin başarı puanı tespit edilir. Bu 
yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan 
başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci olarak alınırlar.  
b) Yazılı bilim sınavı yapılmaması hâlinde ALES puanının %60’ının, lisans ağırlıklı 
mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamının alınmasıyla öğrencinin başarı 
puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en 
yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde alınırlar. 

Kabul Koşulları 
(İngilizce) 

 
1- Applicants must have a bachelor's degree in order to apply for this program and 
have at least 65 standard full points in the type of the program applied by the ALES 
centered by ÖSYM or 65 ALES points in the Graduate Record Examination (GRE) or 
Graduate Management Admission Test (GMAT) they must have a required point 
from the exam. 
2- Candidates submit the ALES certificates, the undergraduate diplomas, the 
license transcripts and other documents required by the province to the institute 
directorate by the deadline stated in the province by filling the online or printed 
forms prepared by the institute. Registration of candidates is conducted and 
conducted by the institute directorate. 
3- a) In case of written exam, 60% of the ALES score, 20% of the graduate weighted 
graduation average, and 20% of the total score of the science examination or arts 
program with a score of at least 50 from written or applied arts and culture 
examination the student's achievement score is determined. Candidates who get a 
score of at least 60 out of 100 with this method are ranked starting from the 
highest point and taken as a student within the quota. 
b) In case of not taking a written science examination, the achievement score of 
the student is determined by taking 60% of the ALES score and 40% of the 
graduate weighted average. Candidates who score at least 60 out of 100 with this 
method are sorted starting from the highest point and taken in the quota. 

Üst Kademeye Geçiş 

 
 
Yüksek lisans derecesine sahip mezunlar, mezuniyet sonrası akademik bir kadroya 
sahip olmak için ya da yurtdışındaki lisansüstü kurumlarının aynı veya ilgili 
disiplinlerinde mezuniyet sonrası Doktora eğitimine devam edebilir. 
 

Üst Kademeye Geçiş 
(İngilizce) 

Graduates with Master degree may continue their Doctorate degree education 
either in the same or related disciplines of graduate institutions of home or abroad 
to get a position as an academic staff.  
 

 
Mezuniyet Koşulları 
 

Programda mevcut olan 8 dersten geçer not alan ve seminer dersini başarıyla 
tamamlayan, tez savunma sınavında başarılı olan, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş 
en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye 
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli 
yüksek lisans diploması verilir. 

Mezuniyet Koşulları 
(İngilizce) 

Graduate student who successfully completes the 8 grade passing grade and 
seminar course present in the program and who has succeeded in the thesis 
defence examination and delivers at least three copies of the thesis to the Institute 
within one month from the date of entrance to the thesis examination, diploma is 
given. 

Tarihçe Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji 



Bölümü 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Sosyoloji Bölümü, 2012-
2013 eğitim-öğretim ile birlikte lisans düzeyinde ve yüksek lisans düzeyinde 
eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 

 
Tarihçe (İngilizce) 
 

Necmettin Erbakan University, Faculty of Social Sciences and Humanities, 
Department of Sociology, was established in the academic year 2010-2011. 
Department of Sociology, started its undergraduate and graduate level education 
activities in the academic year 2012-2013. 

Hedef  

 
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; 
 

 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, sosyoloji alanında bilgilerini uzmanlık 

düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. 

 Toplumsal konu ve problemleri sosyolojik bir yaklaşımla ele alıp 

çözümleyebilecek teorik bilgi donanımına sahip olur. 

 Belirli bir sosyal fenomenin yerel ve küresel boyutları arasındaki etkileşimi 

açıklayabilir. 

 Sosyolojik yöntem içerisinde yer alan ileri araştırma ve veri analiz 

tekniklerinin bilgisine sahip olur. 

 Sosyal bilimlerde geliştirilen bilgi ve yaklaşımlara eleştirel ve sorgulayıcı 

bakma becerisi kazanır. 

 Sosyoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgileri kullanabilir. 

 Sosyoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle 

birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir. 

 Sözlü ve yazılı olarak etkili sunum yapabilir. 

 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak 

çözümleyebilir. 

 Sosyoloji alanındaki belirli bir sorunun araştırma desenini bağımsız olarak 

oluşturabilir, çözüm yolları geliştirebilir, bulguları ortaya koyabilir ve bu 

bulguları uygulamalara dönüştürmek amacıyla tavsiye ve öneriler 

geliştirebillir. 

 Günümüzde bilginin sürekli yenilendiğinin farkında olur ve bu bağlamda 

güncel gelişmeleri takip edebilir. 

 Bilimsel ilke ve değerleri içselleştirebilir. 

 Küresel bakış açısının önemi ve dünya ulusları ve halkları arasındaki 

bağımlılığı tanımlayabilir. 

 Sosyolojik problemlerle ilgili araştırma yapabilir, yöntem geliştirebilir ve 

çözüm üretebilir. 

 
Hedef (İngilizce) 
 

Upon the successful completion of this programme, the student; 

 Based on bachelor of proficiency, the graduate students) will be able to 

develop and deepen the knowledge in the field of sociology at the level of 

expertise. 

 Will be equipped with theoretical knowledge to deal with social issues and 

problems  with a sociological approach. 

 Will be able to explaine the interaction between local and global 



dimensions of a particular social phenomenon. 

 Will have the knowledge of advanced research and data analysis 

techniques included in the sociological methods. 

 Will gain critical and inquisitive analyze ability for the knowledge and 

approaches developed in the social sciences. 

 Will be able to use the theoretical and applied knowledge gained in the 

field of sociology at the level of expertise. 

 Will be able to create a new type of knowledge by combining knowledges 

from different disciplinary areas and from the field of sociology. 

 Will be able to make effective presentations orally and written. 

 Will be able to  use scientific research methods to analyse problems that 

require expertise. 

 Will be able to create a research pattern of a particular problem in the 

field of sociology independently, develop solutions, reveal the findings and 

develop recommendations and suggestions in order to convert these 

findings to applications. 

 Will be aware of knowledge is constantly changing currently  and will be 

able to follow current developments in this regard. 

 Will be able to internalize scientific principles and values. 

 Will be able to define the importance of global perspective and the 

dependence between the communities and nations of the world. 

 Will be able to do researches and improve a method about the sociological 

problems and produce solutions. 

Kazanılacak Derece Programı başarıyla tamamlayan mezunlar Bilim Uzmanı Sosyolog unvanı kazanırlar. 

Kazanılacak Derece 
(İngilizce) 

Candidates who have successfully completed the Master's program will be 
awarded a Graduate Diploma in Sociology and will be awarded the title "Senior 
Sociologist". 

Mezun İstihdam 
Olanakları 

Bu programdan mezun olanlar “Bilim Uzmanı Sosyolog” unvanlı araştırmacı kimliği 
kazanırlar. Mezunlarımız yeterli düzeyde olmasa da kamu ve özel kesimde çeşitli 
görevler alabilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, özel dershane 
ve kurslarda öğretmenlik yapabilir; başta belediye olmak üzere yerel yönetim 
birimlerinde, hastane, hapishane ve Emniyet Teşkilatı birimlerinde uzman ve 
uzman yardımcısı olarak görev alabilirler; ayrıca üniversitelerde akademisyen 
olarak istihdam edilebilirler. 

Mezun İstihdam 
Olanakları (İngilizce) 

Graduates who successfully complete the program gain the title “Master of 
Science in Sociology.” Our graduates, even though not a sufficient level, can take a 
variety of positions in the public and private sector. They can work as a teacher 
Under the Ministry of National Education in schools, courses and private education 
institutions. At the local government units, including municipalities, hospitals, 
prisons and the Organization for Security, they can work as experts, assistant 
experts and they also can be employed as academics at universities. 

Sınavlar, Ölçme ve 
Değerlendirme 

Lisansüstü dersleri için Senatoca belirlenen akademik takvime göre her ders için 
her yarıyılda en az bir genel sınav yapılır. Başarısız olan öğrencilere bir ek genel 
sınav hakkı daha tanınır. Ders sınavlarında başarılı olmak için öğrencilerin 100 tam 
puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Seminer dersi ise başarılı ya da 
başarısız şeklinde değerlendirilir. 

Sınavlar, Ölçme ve At least one general examination is held every semester for each course according 



Değerlendirme 
(İngilizce) 

to the academic qualification determined for the graduate courses. Failed students 
are entitled to an additional general examination. In order to be successful in the 
course exams, students must take at least 70 points out of 100 full points. The 
seminar course is evaluated as successful or unsuccessful. 

Program Profili 

Yüksek Lisans Sosyoloji Programının temel amacı bilimsel bilgi üretmek, bu bilgiyi 
yaymak, toplumla paylaşmak, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu 
çerçevede, sosyoloji alanında temel lisans bilgisine sahip olan, bilimsel düşünceyi 
ve bilimin yöntemini olayları çözümlemede başarıyla uygulayan, disiplinlerarası 
bakış açısı ile çalışabilen, Türkiye’nin sosyal gerçeklerini anlayan, açıklayan, sosyal 
sorumluluğu gelişmiş, ülke ve dünya gerçeklerinden kopmayan, bilim uzmanı 
sosyologlar yetiştirmek hedef olarak belirlenmiştir. 

Program Profili 
(İngilizce) 
 

The basic aim of Sociology Graduate Program is to produce scientific knowledge, 
disseminate this knowledge, share it with society, and contribute to the public 
awareness; bring out master of science sociologists who have the basic graduate 
level knowledge in the field of sociology, can apply scientific knowledge and 
methods of science in the analysis of events successfully, can work with an 
interdisciplinary perspective, can understand social realities of Turkey, have 
improved social responsibility and not disconnected from the realities of our 
country and the world. 

Önceki Öğrenimin 
Tanınması 
 

Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden 
belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü 
yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde 
başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır. 

 
 
 
Önceki Öğrenimin 
Tanınması (İngilizce) 
 

 
 
The students who study at Necmettin Erbakan University may be exempt from 
some courses according to certain regulations. They may be exempt from the 
courses if the application is in time and the content is approved by the 
administrative board of the related vocational school/faculty/institute. 

Yeterlilik Koşulları 
Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için programda mevcut olan 
derslerin tümünü (60 AKTS karşılığı) geçmek, seminer ve tez çalışmasını başarıyla 
tamamlamak gerekmektedir. 

 
Yeterlilik Koşulları 
(İngilizce) 
 

In order to graduate from the master degree  program, it is necessary to pass all 
the courses available in the program (60 ECTS credits) and complete the seminar 
and thesis work successfully. 

 
 
İletişim Bilgileri 
 
 

Tel:  
E-mail:@konya.edu.tr 
Adres: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 
Sosyoloji Bölümü, Köyceğiz Kampüsü, Dere Aşıklar Mh. Demeç Sk. No:42, 42090 
Meram / KONYA 

İletişim Bilgileri 
(İngilizce) 
 

Phone:  
E-mail: @konya.edu.tr 
Address: Necmettin Erbakan University, Social and Human Sciences Faculty, 
Sociology Department, Köyceğiz Campus, Dere Aşıklar Mh. Demeç Sk. No:42, 
42090 Meram / KONYA 

 
Akademik Personel 
Bilgileri  
 

https://www.konya.edu.tr/sosyoloji/anabilim 



 
Akademik Personel 
Bilgileri  
(İngilizce) 
 

https://www.konya.edu.tr/en/sosyoloji/anabilim 

 


