
Genel Bilgi 

Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmud Uygur-Çin Araştırma ve Uygulama Merkezinin teklifi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü 
bünyesinde açılan Avrasya Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, Avrasya bölgesindeki ülkeler ve toplumlarının 
iktisat, uluslararası ilişkiler, dil, edebiyat, tarih, sanat tarihi, sosyoloji, coğrafya vb. alanlardaki sorunların tespit ve 
çözümü üzerinde disiplinler arası yaklaşım ile akademik ve bilimsel çalışmalar yapacaktır. İşbu program, Türkiye başta 
olmak üzere Avrasya ülke ve toplumlarının ihtiyaç duyduğu bölge ülkeleri ve toplumlarının sosyo-kültürü, sosyo-
ekonomiği, sosyo-politiği, jeokültür ve jeopolitiği üzerinde uzmanlaşmış kadrolar yetiştirmeyi de hedeflemektedir. 

Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalında yüksek lisans seviyesinde görev alabilecek konumda 8 (sekiz) profesör, 6 (altı) 
doçent, 8 (sekiz) yardımcı doçent olmak üzere toplam 22 (yirmi iki) öğretim üyesi bulunmaktadır. 

Yüksek lisans öğrencileri programı başarıyla tamamlamak için toplam 120 AKTS’lik ders, seminer, tez çalışmasını 
tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca yüksek lisans öğrencileri, Erasmus, Mevlana ve Çift Diploma programları 
çerçevesinde yapılan ikili antlaşmalar sayesinde eğitiminin bir kısmını Avrasya bölgesindeki ülkelerde devam 
ettirebilmektedirler. 

Programdan mezun olan öğrenciler Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğine göre, gerekli koşulları sağlamaları durumunda doktora eğitimine devam edebilirler. 

Niğde Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. 

Amaç ve Hedefler 

Amaç: 

Bu programın temel amacı, bölgesel araştırmalar alanında sürekli gelişmeyi amaç edinerek, evrensel düzeyde lisansüstü 
eğitim ve öğretim hizmeti sunmak, disiplinler arası ilişkiyi geliştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi birikimine 
katkıda bulunacak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca, Türkiye başta olmak üzere Avrasya’da yer alan diğer 
ülke ve toplumları için yetkin, katılımcı ve yenilikçi bireylerin gelişimine katkı sağlamaktır. Özetle programın amacı; 

1. Devletin çeşitli kademelerinde istihdam edebilecek bölge uzmanlarını yetiştirmek, 
2. Avrasya araştırmaları ve farklı kültür grupları üzerine uzmanlaşan bilim insanlarını yetiştirmek, 
3. Sosyal olayları ve çeşitli kültür örüntülerini değerlendirip insanları etkileme ve iletişim kurma becerileri olan 

bireyler yetiştirmek, 
4. Tarih ve tarihi olaylardan hareketle gelecek hakkında tahminde bulunma, geleceği planlayabilme becerisinin 

verilmesi 
5. Kendinden ziyade içinde yaşadığı ve mensubu olduğu toplum ve kültür için düşünen bilgi ve donanımına sahip 

olan nesillerin yetiştirilmesidir. 

Hedef: 

Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalının başlıca hedefleri, üniversitenin temel değerleri ve lisansüstü program 
çerçevesinde yenilikçi, yaratıcı araştırmalarla toplumsal gelişim sürecine önderlik ederek, ulusal ve uluslararası düzeyde 
tercih edilen, üniversite-mezun dayanışmasının güçlendirildiği, eleştirel düşünen, sorgulayan, yüksek insanlık değerleri 
ışığında ülkenin geleceği için insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda Avrasya Araştırmaları Programı 
hedeflerini şu şekilde özetler: 

1. Bütün yönleriyle Türk dünyası ve çevresine hitap eden çağdaş bir eğitimi vermek, 
2. Türkiye ile Avrasya bölgesi ülke ve halklarının arasında köprü olabilecek uzman kadro yetiştirmek, 
3. Türk dünyasına ve meselelerine hâkim, çözüm üretebilecek kaliteli ve donanımlı öğrenci yetiştirmek, 
4. Avrasya bölgesi ve bölge değerlerine yönelik bilimsel çalışmaların arttırılmasına katkıda bulunmak, 
5. Alana yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel projeleri geliştirmek ve uygulamak, 
6. Öğrencileri alanla ilgili araştırma ve incelemeye yöneltmek, 
7. Disiplinler arası eğitim-öğretim ve araştırmaların gelişimine katkıda bulunmak. 

  

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Düzeyi 



Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, her yarıyılda 30, toplamda ise 120 AKTS’den oluşan 
2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-
EHEA)”nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile“Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”nde 
tanımlanan “7. Düzey” yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa 
Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)”nde tanımlanan “7. Düzey” yeterliliklerini sağlamaktadır. 

Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Derecesi verilmektedir. 

Kabul Koşulları 

Kabul koşullarına Türkiye Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yönetmeliklere uygun olarak karar verilmektedir. Yüksek 
lisans programlarına başvuru ve kabul için gerekli koşullar hakkındaki bilgi, her akademik yılın başında üniversitenin ağ 
sayfasında duyurulmaktadır. Aşağıdaki koşullar hem Türk hem de yabancı uyruklu öğrenciler için geçerlidir: 

 Lisans derecesi sahibi olmak 

 ALES’ten (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) en az 55 puan (veya eşdeğeri) almış olmak 

 Ulusal düzeyde yapılan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ya da Üniversitelerarası Kurul 
tarafından kabul edilen uluslararası düzeydeki IELTS (Uluslararası İngilizce Test Sistemi) veya TOEFL 
(Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı) yabancı dil sınavlarından yeterlilik almış olmak. Yabancı dil yeterliliği 
olmayan öğrenciler başvuruda bulunabilir ancak bu alandaki puanları 0 olarak değerlendirilecektir. 

 Yurtdışında Lisans Derecesi almış adayların, Yükseköğretim Kurulu’ndan denklik belgesi almaları 
gerekmektedir. 

 ALES puanı 3 yıl geçerlidir. 

 Adayların şahsen başvurması gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgiler menüsünde yer alan Yüksek Lisans Kabul  Prosedürleri ve Kayıt 
Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz. 

Yabancı öğrencilerin kabul koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile 
veya Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırma ve Uygulama Merkezi ile irtibata geçiniz. 

İletişim: 

Uluslararası İlişkiler Ofisi 

Niğde Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE 

Tel: 0 388 225 21 48 

Faks: 0 388 225 23 85 

E-posta: erasmus@nigde.edu.tr 

Ağ adresi: http://www.nigde.edu.tr/uluslararasi/index.php 

Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 3. Kat KAMUÇAM, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE 

Tel: 0 388 225 21 52/50 

e-posta: kamucam@nigde.edu.tr 

Ağ sayfası: http://www.nigde.edu.tr/kamucam 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Niğde Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne 
göre bazı derslerden muaf olabilirler. Niğde Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka 
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eğitim kurumunda alınmış dersleri tanımaktadır. Bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Üniversitesinde kayıtlı programla 
uyumlu olduğu takdirde mezuniyet AKTS’sinden muaf tutmaktadır. 

İlgili Yasa ve Yönetmeliklere uygun olarak, öğrencilerin muafiyet için belirlenen süreler içerisinde başvurmaları ve Enstitü 
Yönetim Kurulunun muafiyeti onaylaması gerekmektedir. 

Program Profili 

Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, sosyal bilimler alanında farklı disiplinlerin sentezlenmesi 
temelinde ortaya çıkan disiplinler arası bir Anabilim Dalı olması nedeniyle, öğrencilere çok yönlü bir eğitim olanağı 
sunmaktadır. Öğrenciler Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında belirtilen İktisat, Uluslararası 
İlişkiler, Yönetim ve Organizasyon, Türk Dili ve Lehçeleri, Tarih, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Coğrafya, Sosyal Antropoloji gibi 
alanları kapsayan dersleri seçebilmektedirler. 

Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde 
Birinci Düzey, TYYÇ’de 7. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama 
alanlarına, araştırma alanlarına, doktora programlarına geçiş için gerekli yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir 
programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim 
Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir: 

 ISCED Eğitim Alan Kodu: 31 – Sosyal ve Davranış Bilimleri 

 ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 7, Kategorisi (Profili): 74 Alt Kategorisi: 747 - Akademik ağırlıklı yüksek 
lisans derecesi 

 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 31- Sosyal ve Davranış Bilimleri 

 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı “7. Düzey” 
yüksek lisans derecesi 

Eğitim Öğretim Metotları 

Niğde Üniversitesindeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç 
ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Bu programın hedeflediği program 
öğrenme çıktılarına ulaşmak için programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” 
kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır. 

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler 

 Ders ve Sınıf İçi Etkinlikler 

 Saha Çalışması 

 Grup Çalışması 

 Arşiv/Kütüphane Çalışması 

 Okuma 

 Ödev 

 Proje Hazırlama 

 Seminer 

 Teknik Gezi 

 Ağ Tabanlı Öğrenme 

 Uygulama 

 Yerinde Uygulama 

 Mesleki Faaliyet 

 Sosyal Faaliyet 

 Tez Hazırlama 

 Alanla İlgili Kaynak Çalışması 

 Rapor Yazma 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri 

Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler aldıkları dersler ve ilgi 
alanlarına göre başta Dış İşleri Bakanlığı, TİKA, YTB, MİT, İçişleri Bakanlığı gibi kamu kurumları olmak üzere, ulusal ve 
uluslararası örgütlerde istihdam edilebilmektedir. Bunun yanında mezunlar, çeşitli bilimsel araştırma yapan kurumlarda 
istihdam edilebilmekte, proje üretebilmekte, akademisyen olabilmektedir. Bölüm mezunları Avrasya bölgesinde ticari 
yatırım yapan kurum, kuruluş ve kişilere danışmanlık ve tercümanlık hizmetleri verebilirler. 

http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm
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Ayrıca mezunlar, Türkiye ve diğer Avrasya bölgesindeki üniversitelerde doktora yapabilirler. Avrasya bölgesinde 
meydana gelen toplumsal sorunlara çözüm üretebilecek projelerde ve Ar-Ge faaliyetlerinde görev alabilirler. 

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler 

Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı YÜKSEK LİSANS DERECESİ, Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 
2.5/4.00’den az olmayan, tezini başarıyla savunmuş olan ve programdaki tüm derslerini (120 AKTS) en az CB ya da S 
notuyla geçmiş olan öğrencilere verilmektedir. 

Detaylı bilgi için “Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne bakınız. 

Akademik İlerleme Olanakları 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, AVRASYA ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI ya da ilgili alanlarda 
doktora programlarına başvurabilirler. 

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi 

Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde 
edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının 
yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir 

 Ara Sınav 

 Final Sınavı 

 Telafi Sınavı 

 Ödev Değerlendirme 

 Rapor Sunma 

 Bilgisayarla Sunum Yapma 

 Tez Sunma 

 Belge Sunma 

 Proje üretebilme 

  

Sınavlar: 

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin 
dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi ve final sınavı sonuçlarına dayanarak ve ayrıca öğrencilerin devam 
şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. 

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla % 40 ve final sınavının katkısı 
Yönetmelikle belirlenen tüm yüksek lisans programlarındaki tüm dersler için % 60'dır. 

Değerlendirme: 

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim 
elemanı tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve S (Başarılı) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılmaktadır. Öğrencilerin 
başarı durumu; yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları 4.00 üzerinden hesaplanarak belirlenmekte 
ve her dönemin sonunda duyurulmaktadır. Bir dersin AKTS’si ile o dersten alınan başarı notunun katsayısının çarpımı o 
dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl akademik ortalaması, ders planında o yarıyılda bulunan derslerden alınması 
gerekenlerin ağırlıklı puanları toplamının, derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile bulunur. Yıllık dersler bahar yarıyılı 
akademik ortalamasına dâhil edilir. Genel akademik ortalama, öğrencinin öğrenim süresi içinde almak zorunda olduğu 
bütün derslerden aldığı başarı notları esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, alınan derslerin AKTS 
toplamına (120 AKTS) bölünmesiyle bulunur. Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir: 

Not Harf notu Katsayı 

90-100 AA 4.00 

85-89 BA 3.50 

80-84 BB 3.00 

http://www.nigde.edu.tr/fbe/page.php?page=13&ln=tr
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75-79 CB 2.50 

70-74 CC 2.00 

65-69 DC 1.50 

60-64 DD 1.00 

50-59 FD 0.50 

0-49 FF 0.00 

  

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz. 

Mezuniyet Koşulları 

Bir öğrencinin AVRASYA ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Programından mezun olabilmesi için 
aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir: 

 Geçer not alarak 120 AKTS tamamlamak (7 yüksek lisans dersi için 54 AKTS, Seminer Dersi için 6 AKTS, 2 
Özel Alan Dersi için 20 AKTS ve arda arda 2 yarıyıl boyunca yapılan Tez Çalışmaları için 40 AKTS) 

 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak 

 Tezini hazırlayıp başarıyla savunmak 

ÖğretimTürü 

Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, tam zamanlı 
ve yüz yüze eğitim vermektedir. 

İletişim (Program Direktörü ya da Dengi) 

Mevki Adı Soyadı Telefon E-Posta 

ANABİLİM DALI BAŞKANI 
Yrd. Doç. Dr. Onur 
KÖKSAL 

0388-225 2015 okoksal@nigde.edu.tr 

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ 
Prof. Dr. Abdureşit Jelil 
QARLUQ 

0388-225 2150 qarluq@nigde.edu.tr 

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ 
Prof. Dr. Abdureşit Jelil 
QARLUQ 

0388-225 2150 qarluq@nigde.edu.tr 

FARABİ KOORDİNATÖRÜ Öğr. Gör. Lokman Zor 0388-2252934/2726 lokman_zor@hotmail.com 
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