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GENEL YAPISI
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü, 1992’de üniversitemizin kuruluşuyla birlikte, 
kurumumuzda yüksek lisans ve doktora çalışmaları 
yürütülmesi için kurulmuştur. Enstitümüzde 1 mü-
dür, 2 müdür yardımcısı, enstitü sekreteri ve on me-
mur görev yapmaktadır. 

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü’nün lisansüstü düzeyde akademik çalışmaları, 16 
anabilim dalında 66 program çerçevesinde yürütül-
mektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü toplam 30 Tezli 
Yüksek Lisans, 8 Tezsiz Yüksek Lisans,  15 II. Öğre-
tim Tezsiz Yüksek Lisans, 12 Doktora Programı ile 
eğitime devam etmektedir. 

VIZYON
Vizyonumuz; üniversitemizin temel değerlerine 

bağlı kalarak Pamukkale Üniversitesi’nin kurumsal 
kültür ve bilincinin oluşturulduğu, güçlü üniversi-
te-mezun dayanışmasının ve iş dünyası ile işbirliği-
nin sağlandığı,  akademik ve idari personelin kendi 
hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği 
ve tüm personelin üniversite vizyonu ile özdeşleşti-
ği, evrensel değerde bilgi üreten, bilimsel aktivitele-
rini sürekli geliştiren bir yapıyı hedeflemektedir. 

MISYON
Misyonumuz; yüksek düzeyde bilimsel çalışma 

ve araştırma yapmasını desteklemek için, üniversi-
telere öğretim elemanı ve toplumun çeşitli kesim-
lerine bilimsel ve teknolojik birikime sahip araştır-
macılar yetiştirmek, bir araştırma kurumu olarak 
evrensel değerlerde bilgi üretecek bilimsel faaliyet-

leri geliştirmektir. Bu kapsamda bir eğitim kurumu 
olarak öğrencilerini küresel platformda ihtiyaç du-
yulan bilgi ve yetenekle donatmak, çağdaş bilimsel 
bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmalarını sağlamak ve 
bu anlayışı paylaşan bir toplum yaratılmasına katkı 
sağlamaktır. Enstitümüz bu amacı gerçekleştirmek 
için eğitim-öğretim hizmetlerini bilimsel araştırma 
ve uygulama faaliyetlerini “yalnızca öğreten değil, 
öğrenen bir yapı içerisinde” mükemmelliğe ulaştıra-
cak şekilde sürdürmektedir.

YÜKSEK LISANS PROGRAMI
Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak 

üzere iki alt bölümden oluşur. Tezsiz yüksek lisans 
programı kendi içinde tezsiz yüksek lisans ve ikinci 
öğretim tezsiz yüksek lisans olmak üzere ikiye ayrı-
lır.

a.Tezli Yüksek Lisans Programı
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-

sü’ne bağlı 30 tezli yüksek lisans programında eğitim 
süresi en fazla 3 yıl olup, 2 yarıyıl derslere 2 yarı-
yıl ise tez çalışmalarına ayrılmıştır. Ders ya da tez 
döneminde kullanılabilecek ek 2 yarıyıl ile birlikte 
toplamda 6 dönemden oluşur. Tezli yüksek lisans 
programlarına başvurabilmek için öncelikle lisans 
mezunu olmak, ALES’in ilgili puan türünden veya 
eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan en az 55 ve 
üstü bir puan almak, tez aşamasına geçmek için YDS 
ve eşdeğerliliği kabul edilmiş ulusal ve uluslararası 
sınavlardan en az 40 ve üstü bir puan almak gerek-
mektedir. (bazı programlar bunların dışında özel 
koşullar isteyebilirler.) Tezli yüksek lisans progra-
mından mezun olabilmek için 60 AKTS kredisin-
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den az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en 
az sekiz ders ve tez çalışması ile uzmanlık alan dersi 
olmak üzere toplam en az 120 AKTS’lik ders ve tez 
çalışmalarını başarıyla tamamlamak gerekmektedir. 

b. Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-

sü’ne bağlı 8 adet tezsiz yüksek lisans ve 15 adet II. 
öğretim tezsiz yüksek lisans programı bulunmakta-
dır. Bu programlar; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, Türk İslam düşünce Tarihi, Uluslararası Fi-
nansman ve Dış Ticaret İktisat, Üretim Yönetimi ve 
Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve 
Finansman, Pazarlama, Sayısal Yöntemler, Yönetici-
ler İçin İşletme, Sağlık kurumları ve Hastane Yöne-
timi, Maliye, Vergi hukuku ve Vergi Uygulamaları, 
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Kent Çalışmaları-
dır. II. öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında 
eğitim süresi 1,5 yıl olup, ders ve dönem projesi ça-
lışmalarına dayanmaktadır. 

Tezsiz programlarda ALES ve yabancı dil bö-
lümlere göre değişmekle birlikte ön koşul değildir. 
II. öğretim tezsiz yüksek lisans programı toplam 90 
AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dö-
nem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem pro-
jesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersi-
ne kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje 
ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi 
dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 
Bu aşamaları başarı ile tamamlayan öğrenci mezun 
olabilir.

DOKTORA PROGRAMI
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı 12 doktora 

programı bulunmaktadır. Bilimsel hazırlıkta geçen 
süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin 
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için 
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, eğitim 
süresi sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on 
iki yarıyıldır. Lisans derecesi ile kabul edilenler için 
ise eğitim süresi on yarıyıl olup azami tamamlama 
süresi on dört yarıyıldır.  Doktora programlarına 
başvurabilmek için öncelikle tezli yüksek lisans dip-
lomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu 
programın puan türünde 55 puandan az olmamak 
koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES 
puanına sahip olmak, Yükseköğretim Kurulu tara-
fından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafın-
dan eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı 
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak 
gerekmektedir. Doktora programı için gerekli ders-
leri ve seminerleri başarıyla tamamlamanın azami 
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 
için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler 
için altı yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi ol-
mak üzere doktora programı en erken altı yarıyılda 
tamamlanabilir. Başvuru koşulları programlara göre 
değişmektedir. Doktora programlarından mezun 
olabilmek için teorik derslerden başarılı olmak, dok-
tora yeterlilik sınavını geçmek ve doktora tez çalış-
masını tamamlamış olmak gerekir.
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